
Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas

Bendahara 

Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi 10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

4

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

5

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

6
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

7 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak
Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas

Bendahara 

Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

9

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

10

Menyerahkan bukti penyerahan berkas izin 

kepada pemohon untuk pembayaran 

retribusi

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Bukti penyerahan 

berkas izin

11

Menerima dan memperlihatkan bukti 

penyerahan berkas izin kepada Bendahara 

Penerimaan

Bukti penyerahan 

berkas izin
5 menit

Bukti penyerahan 

berkas izin

12

Menerima bukti penyerahan berkas izin 

untuk kemudian memberikan kwitansi 

lunas kepada pemohon

Bukti penyerahan 

berkas izin
15 menit Kwitansi lunas

13

Menerima kwitansi lunas pembayaran izin 

dari Bendahara Penerimaan untuk 

kemudian memperlihatkannya kepada 

petugas front office untuk klaim 

pengambilan izin

Kwitansi lunas 5 menit Kwitansi lunas

14

Mengecek kwitansi lunas pembayaran 

untuk kemudian menyerahkan izin kepada 

pemohon

Kwitansi lunas 5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

15 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas

Bendahara 

Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi 10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

4

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

5

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

6
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

7 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak
Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas

Bendahara 

Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

9

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

10

Menyerahkan bukti penyerahan berkas izin 

kepada pemohon untuk pembayaran 

retribusi

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Bukti penyerahan 

berkas izin

11

Menerima dan memperlihatkan bukti 

penyerahan berkas izin kepada Bendahara 

Penerimaan

Bukti penyerahan 

berkas izin
5 menit

Bukti penyerahan 

berkas izin

12

Menerima bukti penyerahan berkas izin 

untuk kemudian memberikan kwitansi 

lunas kepada pemohon

Bukti penyerahan 

berkas izin
15 menit Kwitansi lunas

13

Menerima kwitansi lunas pembayaran izin 

dari Bendahara Penerimaan untuk 

kemudian memperlihatkannya kepada 

petugas front office untuk klaim 

pengambilan izin

Kwitansi lunas 5 menit Kwitansi lunas

14

Mengecek kwitansi lunas pembayaran 

untuk kemudian menyerahkan izin kepada 

pemohon

Kwitansi lunas 5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

15 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas

Bendahara 

Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi 10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

4

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

5

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

6
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

7 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak
Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas

Bendahara 

Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

9

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

10

Menyerahkan bukti penyerahan berkas izin 

kepada pemohon untuk pembayaran 

retribusi

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Bukti penyerahan 

berkas izin

11

Menerima dan memperlihatkan bukti 

penyerahan berkas izin kepada Bendahara 

Penerimaan

Bukti penyerahan 

berkas izin
5 menit

Bukti penyerahan 

berkas izin

12

Menerima bukti penyerahan berkas izin 

untuk kemudian memberikan kwitansi 

lunas kepada pemohon

Bukti penyerahan 

berkas izin
15 menit Kwitansi lunas

13

Menerima kwitansi lunas pembayaran izin 

dari Bendahara Penerimaan untuk 

kemudian memperlihatkannya kepada 

petugas front office untuk klaim 

pengambilan izin

Kwitansi lunas 5 menit Kwitansi lunas

14

Mengecek kwitansi lunas pembayaran 

untuk kemudian menyerahkan izin kepada 

pemohon

Kwitansi lunas 5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

15 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN APOTEK

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN HIBURAN UMUM

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN JAGAL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN KAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (LAND APLICATION)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN KEMETROLOGIAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN KLINIK PERUSAHAAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN KLINIK SWASTA

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LKPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN LINGKUNGAN 

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan
2 menit

Berkas untuk 

diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, 

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan 

yang sudah 

diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan 

yang sudah 

diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, 

Surat Tugas untuk 

cek lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke dalam 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari
BAP dan 

Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit
Draf produk 

perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk 

perizinan yang 

sudah diparaf

SOP IZIN MEMBUKA TANAH A. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit

Produk perizinan 

yang sudah 

ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan 

yang sudah 

diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan 

yang sudah 

diarsipkan dan siap 

diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan 

yang siap 

diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan 

yang sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM (YANG JARINGAN JALURNYA MELINTASI BATAS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN OPTIKAL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT   

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (LAND APLICATION)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGAMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk 

diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, 

diberi nomor, dan 

stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (LIMBAH DOMESTIK)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU                                                                                                                                                                                                                                        

DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM (DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PEMOTONGAN AYAM (SKALA BESAR)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENANGKAPAN IKAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR/MOBIL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENDAUR ULANG SAMPAH, PENGELOLAAN SAMPAH, PENGANGKUTAN SAMPAH                                                                                                      

DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGADAAN ATAU PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS IZIN OPERASI,                                                                                                                                                                                         

DAN PENETAPAN JALUR KERETA API KHUSUS YANG JARINGANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)/PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)                                                                                                                                                                                                              

DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika 

permohonan tidak disetujui yang 

dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk 

diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8
Menandatangani  draf produk 

perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGGILINGAN PADI

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DI LEMBAGA KEARSIPAN 

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

  SOP IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENUTUPAN JALAN UMUM

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

  SOP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PEDESAAN DAN PERKOTAAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan
2 menit

Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS (PRIMAGAMA, KOMPUTER, DLL)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

  SOP IZIN PENYELENGGARAAN TAKSI DAN ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PRAKTEK PANTI PIJAT REFLEKSI

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PRAKTEK PSIKIATER

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PRAKTIK DOKTER/MANTRI HEWAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN REKLAME

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN PENELITIAN/RISET/SURVEY/MAGANG/PENGUMPULAN DATA DAN BAKTI SOSIAL KEPADA MASYARAKAT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN RUMAH SAKIT BERSALIN SWASTA

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN TOKO ALAT KESEHATAN 

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN TOKO OBAT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk 

diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, 

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke dalam 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT YANG BERDOMISILI DALAM DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika 

permohonan tidak disetujui yang 

dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk 

diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8
Menandatangani  draf produk 

perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN (IUP-B)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN MENENGAH

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi 

berkas dengan menjadwalkan cek 

lapangan bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika 

permohonan tidak disetujui yang 

dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk 

diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

 SOP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8
Menandatangani  draf produk 

perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan 

kepada Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk 

diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan 

produk perizinan yang asli ke Front 

Office untuk diberikan kepada 

Pemohon (fotokopi perizinan diberikan 

kepada Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PENANGKAR/PEDAGANG BENIH/BIBIT PERKEBUNAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PENGANGKUTAN IKAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PENGECER (TOKO, RETAIL, SUB DISTRIBUTOR) OBAT HEWAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda 

terima dan berkas diteruskan ke Back 

Office, jika tidak lengkap, berkas 

dikembalikan ke Pemohon untuk 

dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan 

diteruskan ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan 

jika permohonan disetujui atau 

rekomendasi menolak jika permohonan 

tidak disetujui yang dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERBENGKELAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, 

diberi nomor, dan 

stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office 

untuk diberikan kepada Pemohon 

(fotokopi perizinan diberikan kepada 

Sekretaris untuk diarsipkan di 

Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan 

siap diserahkan ke 

pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP) DIBIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERHOTELAN/PENGINAPAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERIKANAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERKEBUNAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM                                                                                                                                                                                      

(YANG JARINGAN JALURNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PERTANIAN (YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM KABUPATEN)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PETERNAKAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PRODUKSI BENIH

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN 

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA RM RESTORAN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN)

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA SWALAYAN/TOKO MODERN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP IZIN USAHA ATAU KEGIATAN YANG LOKASI DAN_ATAU DAMPAKNYA DI DAERAH KABUPATEN

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan 

produk perizinan

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office,  

jika tidak lengkap, berkas dikembalikan 

ke Pemohon  untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

produk perizinan dengan menyiapkan 

berkas dan Surat Pengantar untuk 

diperiksa oleh Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Mengirimkan berkas bersama surat 

pengantar kepada Tim Teknis untuk 

diverifikasi

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

60 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

5

Memberikan berkas permohonan disertai 

dengan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Pengantar, BAP

1 hari
Berkas permohonan, BAP 

dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

Berkas permohonan, 

BAP dan Rekomendasi
20 menit Draf produk perizinan 

7

Memaraf produk perizinan dan 

diteruskan ke Kepala Dinas untuk 

ditandatangani

Draf produk perizinan 5 menit
Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)  

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Ya

Ya



Pemohon Front Office Back Office Tim Teknis Kabid
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

diterima pemohon



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

1
Menyerahkan berkas permohonan produk 

perizinan  

Berkas permohonan 

produk perizinan 2 menit
Berkas untuk diperiksa 

kelengkapannya

2

Menerima dan  memeriksa berkas 

permohonan produk perizinan. Jika 

lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 

dan berkas diteruskan ke Back Office, jika 

tidak lengkap, berkas dikembalikan ke 

Pemohon untuk dilengkapi

Berkas permohonan 

produk perizinan dan 

Resi

15 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diperiksa 

kelengkapannya

3
Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan 

ke Kabid

Berkas Perizinan untuk 

diverifikasi
10 menit

Berkas Perizinan yang 

sudah diverifikasi

4

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas 

dengan menjadwalkan cek lapangan 

bersama Tim Teknis

Berkas permohonan 

produk perizinan yang 

sudah diverifikasi

120 menit

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek lapangan, 

BAP

5

Melakukan cek lapangan untuk 

memberikan rekomendasi persetujuan jika 

permohonan disetujui atau rekomendasi 

menolak jika permohonan tidak disetujui 

yang dituangkan ke dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP)

Berkas permohonan 

produk perizinan, Surat 

Tugas untuk cek 

lapangan, BAP

1 hari BAP dan Rekomendasi

6

Menindaklanjuti hasil BAP dengan 

membuat draf produk perizinan dan 

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan

7
Memaraf produk perizinan dan diteruskan 

ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
Draf produk perizinan 5 menit

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf

SOP PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH KABUPATEN                                                                                                                                                                                                           

TERMASUK PEMBERIAN IMB DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Pemohon Front Office Back Office Kabid Tim Teknis
Kepala 

Dinas
Kelengkapan Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menandatangani  draf produk perizinan 

Draf produk perizinan 

yang sudah diparaf 

untuk ditandatangani

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani

9
Meregistrasi, memberikan nomor, dan 

memberikan stempel produk perizinan 

Produk perizinan yang 

sudah ditandatangani
8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diregistrasi, diberi 

nomor, dan stempel

10

Mengarsipkan dan menyerahkan produk 

perizinan yang asli ke Front Office untuk 

diberikan kepada Pemohon (fotokopi 

perizinan diberikan kepada Sekretaris 

untuk diarsipkan di Sekretariat)

Produk perizinan yang 

siap diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

8 menit

Produk perizinan yang 

sudah diarsipkan dan siap 

diserahkan ke pemohon

11
Menyerahkan produk perizinan kepada 

Pemohon

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang siap 

diserahkan ke pemohon

12 Menerima produk perizinan

Produk perizinan yang 

siap diserahkan ke 

pemohon

5 menit
Produk perizinan yang 

sudah diterima


