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BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperhatikan kondisi geografis daerah, maka perlu
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;

: b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan standar
pelayanan untuk jenis pelayanan yang didelegasikan
kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan, menyebutkan bahwa kecamatan sebagai
penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat substantif,
administratif dan teknis, dimana persyaratan administratif
meliputi standar pelayanan yang ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Standar
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten
Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di

Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
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BAB II
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Pasal 2

(1) Untuk memenuhi persyaratan administratif PATEN wajib ditetapkan
Standar PATEN.

(2) Standar PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. jenis pelayanan;
b. dasar hukum pelayanan;
c. persyaratan pelayanan;
d. proses/ prosedur pelayanan;
e. pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
f. waktu pelayanan;
g. biaya pelayanan;
h. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

(3) Jenis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Tunggal dan usaha

kecil dengan luas sampai dengan 100 m2;

b. Izin Gangguan (HO) non UKL/UPL;
c. Izin Pendirian Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya dengan luas

sampai dengan 250 m2;

d. Izin Pendirian Rumah/Warung Makan skala mikro
e. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller

dan Penyosohan Beras;
f. Izin Pendirian Salon Kecantikan;
g. Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan;
h. Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pancing dengan luas sampai

dengan 1 ha;
i. Izin Pendirian Sanggar Seni;
j. Izin Pendirian Kursus Senam;
k. Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup

Kecamatan;
l. Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan;
m. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima
puluh juta rupiah);

n. Tanda Daftar Industri (TDI) non Rekomendasi Teknis;
o. Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan sebagai acuan
penyelenggaraan PATEN dan wajib disosialisasikan kepada masyarakat.
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Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Nopember 2014

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 87
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
KABUPATEN CILACAP

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN CILACAP

1. Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas
sampai dengan 100 m2

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan.

2. Persyaratan pelayanan - Formulir permohonan dilegalisasi Lurah /
Kepala Desa;

- Foto copy sertifikat tanah atau surat
keterangan bukti kepemilikan tanah yang
dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa;

- Bagi pemohon yang menggunakan tanah milik
orang lain, harus mendapatkan izin tertulis
dari pemilik tanah diatas kertas bermaterai;

- Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir;
- Gambar rencana bangunan (berskala)

disyahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas
terkait;

- Perhitungan konstruksi bagi rumah bertingkat
- Foto copy KTP pemohon.

3. Proses/prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/
penerima berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
- Penyerahan Izin Mendirikan Bangunan kepada

pemohon;
- Pengarsipan.

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan
diterima dan persyaratan lengkap.

6. Biaya Pelayanan. Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor
telepon (hotline service), kotak saran/ pengaduan
dan lain – lain.
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2. Izin Gangguan (HO) non UKL/UPL

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi
Izin Gangguan.

2. Persyaratan pelayanan. - Formulir permohonan yang disahkan
Lurah/Kepala Desa;

- Foto copy sertifikat tanah atau surat
keterangan bukti kepemilikan tanah yang
dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa;

- Bagi pemohon yang menggunakan tanah milik
orang lain, harus mendapatkan izin tertulis
dari pemilik tanah diatas kertas bermaterai;

- Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- Gambar denah lokasi/ tempat usaha;
- Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup dari
pemohon;

- Berita Acara Pemeriksaan;
- Foto copy IMB;
- Foto copy KTP;
- Foto copy NPWP bagi badan hukum atau

badan usaha;
- Foto copy akte pendirian bagi badan hukum

atau badan usaha;
- Persetujuan tetangga yang berbatasan

langsung.

3. Proses/prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/
penerima berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas dan berkas yang tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap
diagenda dan diregister selanjutnya
diserahkan kepada pejabat teknis terkait
untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang
untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan Izin Gangguan (HO) non UKL/UPL;
- Penyerahan Izin Gangguan (HO) non UKL/UPL

kepada pemohon;
- Pengarsipan.

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima
dan persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin
Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor
telepon (hotline service), kotak saran/ pengaduan
dan lain – lain.
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3. Izin Pendirian Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan
250 m2;

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk

pemohon yang berbentuk badan hukum, atau
Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk
pemohon perorangan;

- Foto copy IMB;
- Foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
- Daftar peralatan bengkel yang dimiliki;
- Daftar tenaga mekanik.

3. Proses/ prosedur
pelayanan.

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/
penerima berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/
penerima berkas dan berkas yang tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap
diagenda dan diregister selanjutnya diserahkan
kepada pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang
untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin bengkel sepeda motor dan
sejenisnya dengan luas sampai dengan 250 m2;

- Penyerahan izin bengkel sepeda motor dan
sejenisnya dengan luasan kurang dari 250 m2

kepada pemohon;
- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima
dan persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan
mendatangi kantor kecamatan atau secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada
Camat maupun melalui media/ sarana
pengaduan yang tersedia seperti email, faksimile,
SMS getway, nomor telepon (Hotline Service),
kotak saran/ pengaduan dan lain – lain.
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4. Izin Pendirian Rumah/Warung Makan skala mikro;

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha
Kepariwisataan dan Perizinan Pengusahaan Objek
dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Foto copy KTP pemohon;
- Rencana layak dan studi kelayakan;
- Salinan akta pendirian perusahaan bagi usaha

yang berbadan hukum;
- Foto copy IMB;
- Foto copy Izin HO (gangguan);
- Peta lokasi;
- Sertifikat laik higienis sanitasi restoran dan

rumah makan yang dikeluarkan oleh SKPD
teknis.

3. Proses/ prosedur
pelayanan.

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian rumah/warung makan
skala mikro;

- Penyerahan izin pendirian rumah/warung
makan skala mikro kepada pemohon;

- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan.

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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5. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3
Tahun 2000 tentang Perusahaan Penggilingan
Padi, Huller dan Penyosohan Beras sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras;

- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- Daftar alat perlengkapan/ jenis mesin yang

digunakan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup dari Pemohon.

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan yang

sudah lengkap ke petugas loket/ penerima berkas;
- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima

berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan
diregister selanjutnya diserahkan kepada pejabat
teknis terkait untuk dilakukan pemeriksaan
lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta kelengkapannya
selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan/
operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry data;

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin usaha/tanda daftar usaha
perusahaan penggilingan padi, huller dan
penyosohan beras;

- Penyerahan izin usaha/tanda daftar usaha
perusahaan penggilingan padi, huller dan
penyosohan beras kepada pemohon;

- Pengarsipan.

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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6. Izin Pendirian Salon Kecantikan

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha
Kepariwisataan dan Perizinan Pengusahaan Objek
dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan. - Surat permohonan izin;
- Fotocopy KTP pemohon;
- Fotocopy IMB;
- Fotocopy HO;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup dari Pemohon;
- Salinan akta pendirian perusahaan bagi usaha

yang berbadan hukum;
- Denah Lokasi.

3. Proses/ prosedur
pelayanan.

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian salon kecantikan;
- Penyerahan izin pendirian salon kecantikan

kepada pemohon;
- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan.

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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7. Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten
Cilacap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap .

2. Persyaratan pelayanan. - Denah lokasi pemasangan dan gambar
konstruksi reklame;

- Rekomendasi tempat pemasangan reklame;
- Rekomendasi dari UPT Dinas teknis;
- Memiliki tanda lunas sewa tanah/ izin

penggunaan tanah;
- Foto copy IMB untuk reklame konstruksi;
- Foto copy SIUP dan TDP untuk reklame kegiatan

usaha;
- Foto copy KTP pemohon.

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pemasangan reklame komersial
lingkup kecamatan;

- Penyerahan izin pemasangan reklame komersial
lingkup kecamatan kepada pemohon;

- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten
Cilacap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap .

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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8. Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pancing dengan luas sampai dengan 1 ha

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha
Kepariwisataan dan Perizinan Pengusahaan Objek
dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Foto copy KTP pemohon;
- Salinan akta pendirian perusahaan bagi usaha

yang berbadan hukum;
- Foto copy IMB;
- Izin HO (gangguan);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup dari Pemohon;
- Denah lokasi.

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian taman rekreasi kolam
pancing dengan luas sampai dengan 1 ha;

- Penyerahan surat izin pendirian taman rekreasi
kolam Pancing dengan luas sampai dengan 1 ha
kepada pemohon;

- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT



20

NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima
dan persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksimile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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9. Izin Pendirian Sanggar Seni

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha
Kepariwisataan dan Perizinan Pengusahaan Objek
dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Fotocopy KTP pemohon;
- Salinan akta pendirian perusahaan bagi usaha

yang berbadan hukum;
- Fotocopy IMB;
- Izin HO (gangguan);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari
Pemohon;

- Denah Lokasi.

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap
diagenda dan diregister selanjutnya diserahkan
kepada pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian sanggar seni;
- Penyerahan izin pendirian sanggar seni kepada

pemohon;
- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan

Camat

5. Waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksmile, SMS getway, nomor
telepon (hotline service), kotak saran/ pengaduan
dan lain – lain.
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10. Izin Pendirian Kursus Senam

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum pelayanan. - Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab edukatif;
- Foto copy ijasah bagi pemilik/ penyelenggara,

penangggung jawab edukatif maupun tenaga
pendidik;

- Daftar Riwayat Hidup pemilik/ penyelenggara dan
penanggung jawab teknis edukatif;

- Kurikulum kursus senam;
- Tata tertib kursus, baik untuk siswa maupun

tenaga pendidik;
- Denah/ peta lokasi kursus;
- Pas photo pemilik/ penanggung jawab teknis

edukatif ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan yang

sudah lengkap ke petugas loket/ penerima berkas;
- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima

berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke petugas
pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry data;
- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak

dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian kursus senam;
- Penyerahan izin pendirian kursus senam kepada

pemohon;
- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS
PELAYANA

N

PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan
mendatangi kantor kecamatan atau secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada
Camat maupun melalui media/ sarana
pengaduan yang tersedia seperti email, faksmile,
SMS getway, nomor telepon (hotline service),
kotak saran/ pengaduan dan lain – lain.
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11. Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha
Kepariwisataan dan Perizinan Pengusahaan Objek
dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan - Surat Permohonan Izin;
- Fotocopy KTP pemohon;
- Salinan akta pendirian perusahaan bagi usaha

yang berbadan hukum;
- Fotocopy IMB;
- Izin HO (gangguan);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari
Pemohon;

- Denah Lokasi.

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/
penerima berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/
penerima berkas (berkas yang tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap
diagenda dan diregister selanjutnya diserahkan
kepada pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang
untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian taman rekreasi
gelanggang permainan lingkup kecamatan;

- Penyerahan izin pendirian taman rekreasi
gelanggang permainan lingkup kecamatan
kepada pemohon;

- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan Tidak dipungut biaya

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksmile, SMS getway, nomor
telepon (hotline service), kotak saran/ pengaduan
dan lain – lain.
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12. Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24
Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha
Kepariwisataan dan Perizinan Pengusahaan Objek
dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap.

2. Persyaratan pelayanan. - Surat permohonan izin;
- Foto copy KTP pemohon;
- Salinan akta pendirian perusahaan bagi usaha

yang berbadan hukum;
- Foto copy IMB;
- Izin HO (gangguan);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup dari Pemohon;
- Denah Lokasi.

3. Proses/ prosedur
pelayanan.

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap
diagenda dan diregister selanjutnya diserahkan
kepada pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan izin pendirian gelanggang olahraga
lingkup kecamatan;

- Penyerahan izin pendiriangelanggang olahraga
lingkup kecamatan kepada pemohon;

- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksmile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha
Mikro Dengan Modal Sampai Dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10
Tahun 2014 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11
Tahun 2014 tentang Surat Izin Usaha
Perdagangan.

2. Persyaratan pelayanan. - Surat permohonan izin;
- Surat pernyataan lokasiusaha;
- Foto copy Izin Gangguan/ HO bila diperlukan;
- Surat keterangan/ rekomendasi dinas/ instansi

teknis;
- Foto copy Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar

Industri (TDI );
- Susunan pengurus/ BP (khusus koperasi);
- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar).

3. Proses/ prosedur
pelayanan

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT



30

NO KOMPONEN URAIAN

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha
mikro dengan modal sampai dengan
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Penyerahan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
usaha mikro dengan modal sampai dengan
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
kepada pemohon;

- Pengarsipan.

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan.

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksmile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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14. Tanda Daftar Industri (TDI) Non Rekomendasi Teknis

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri.

2. Persyaratan pelayanan. - Surat permohonan izin;
- Foto copy KTP pemilik/ penanggungjawab;
- Foto copy Izin Gangguan/ HO bila perlu;
- Dokumen UKL – UPL/ SPPL bila perlu;
- Sertifikat higienis sanitasi khusus bagi usaha

depot air minum isi ulang.

3. Proses/ prosedur
pelayanan.

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) Non
Rekomendasi Teknis;

- Penyerahan Tanda Daftar Industri (TDI) Non
Rekomendasi Teknis kepada pemohon;

- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksmile, SMS getway, nomor telepon
(hotline service), kotak saran/ pengaduan dan
lain – lain.
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15. Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK.

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar hukum
pelayanan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal.

2. Persyaratan pelayanan - Surat permohonan izin;
- Fotocopy KTP pendiri;
- Susunan pengurus dan rincian tugas;
- Surat keterangan domisili Kepala Desa/ Lurah;
- Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan

tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
- Dalam hal pendiri adalah badan hukum, Pendiri

melampirkan surat penetapan Badan Hukum
dari Kementerian di bidang hukum;

- Dokumen rencana pengembangan satuan
pendidikan dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan.

3. Proses/ prosedur
pelayanan.

- Pemohon mengisi formulir permohonan;
- Pemohon melengkapi persyaratan;
- Pemohon memasukkan berkas permohonan

yang sudah lengkap ke petugas loket/ penerima
berkas;

- Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima
berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda
dan diregister selanjutnya diserahkan kepada
pejabat teknis terkait untuk dilakukan
pemeriksaan lapangan;

- Hasil pemeriksaan lapangan beserta
kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke
petugas pelayanan/ operator komputer;

- Operator komputer melakukan cek dan entry
data;

- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak
dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk
dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

- Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
- Penyerahan Izin Mendirikan Bangunan kepada

pemohon;
- Pengarsipan.

PEMOHON
PETUGAS

PELAYANAN
PEJABAT
TEKNIS
TERKAIT

CAMAT
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NO KOMPONEN URAIAN

4. Pejabat yang
bertanggung jawab
terhadap pelayanan.

Camat.

5. Waktu pelayanan. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan
persyaratan lengkap.

6. Biaya pelayanan. Tidak dipungut biaya.

7. Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan.

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara langsung dengan mendatangi
kantor kecamatan atau secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada Camat maupun
melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia
seperti email, faksmile, SMS getway, nomor
telepon (hotline service), kotak saran/ pengaduan
dan lain – lain.
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