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SOP PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG BERSIFAT UMUM

(1) Untuk memperoleh perizinan dari PTSP Provinsi, setiap pemohon wajib mengajukan
permohonan dilengkapi dengan persyaratannya kepada Gubernur c.q. Kepala
DPMPTSP dalam rangkap-2 (dua).

(2) Permohonan perizinan dapat diajukan secara manual maupun secara elektronik
melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE) atau sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik lainnya.

(3) Permohonan perizinan dilakukan langsung oleh Pemohon atau dalam hal yang
bersangkutan berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan
dapat diwakili oleh Kuasa Pemohon, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan
dilampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Kuasa.

(4) Persyaratan yang diperlukan untuk proses perizinan, dan waktu penyelesaiannya
mengacu pada Standar Pelayanan (SP).

15 Pendaftaran permohonan perizinan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan,

formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan
perizinan melalui loket informasi di front office atau diunduh (download) pada
website DPMPTSP;

b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;

c. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran di front
office;

d. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar
persyaratan (check list);

e. Apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan daftar persyaratan
dan/atau KSWP tidak valid, Petugas pendaftaran mengembalikan berkas
permohonan dan persyaratan, untuk diperbaiki/dilengkapi kembali oleh
Pemohon; dan

f. Apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap, Petugas pendaftaran
meregistrasi dan meng-input data awal/ header untuk diteruskan kepada Petugas
verifikasi dan validasi, dan selanjutnya Petugas pendaftaran memberikan resi/
tanda terima penerimaan berkas kepada Pemohon, dengan ketentuan apabila
nantinya menurut hasil verifikasi dan validasi petugas pemrosesan
menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan, maka berkas akan
dikembalikan kepada Pemohon.

(6) Hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan dilanjutkan kepada Petugas
pemrosesan (back office) untuk edit status pada data base secara elektronik kemudian
dilakukan proses perizinan, dengan ketentuan :

a. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas
memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan dan/atau tanpa
pengkajian oleh Tim Teknis PTSP, naskah Izin dan/atau Non Izin dapat diproses
untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP; dan

b. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas
memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan
dan/atau pengkajian, Tim Teknis PTSP melakukan pemeriksaan lapangan

dan/atau pengkajian didampingi oleh unsur petugas DPMPTSP, yang
dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

(7) Dalam hal berkas permohonan perizinan memerlukan kajian dari Tim Teknis PTSP,
ditempuh langkah-langkah operasional sebagai berikut :
a. Petugas pemrosesan (back office) pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

DPMPTSP menyampaikan permintaan secara lisan atau tertulis melalui surat
Kepala DPMPTSP atau Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP
kepada Tim Teknis PTSP untuk melakukan pemeriksaan teknis;



b. Tim Teknis PTSP menyusun penjadwalan dan perencanaan untuk melakukan
pemeriksaan lapangan;

c. Tim Teknis PTSP didampingi oleh unsur petugas DPMPTSP melakukan
pemeriksaan lapangan dan/atau pembahasan, yang dilanjutkan dengan
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis PTSP;

d. Hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis PTSP dituangkan
dalam kerita Acara Pemeriksaan dan saran pertimbangan atau kajian teknis atau
dokumen lain yang dipersamakan, yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSP
dengan tembusan kepada Kepala SKPD Teknis yang bersangkutan;

e. Petugas pemrosesan (back office) pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
DPMPTSP melaksanakan pengolahan dan penerbitan dokumen perizinan atau
dokumen penolakan/penangguhan, untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP;

f. Selanjutnya Petugas pemrosesan (back office) pada Bidang Pelayanan Perizinan
Terpadu DPMPTSP melakukan tindakan administrasi atas surat perizinan atau
penolakan/penangguhan yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP berupa
penomoran dan pengarsipan; dan

g. Petugas pemrosesan (back office) meneruskan surat perizinan atau
penolakan/penangguhan kepada Petugas loket pengambilan, untuk
disampaikan kepada Pemohon.

(8) Perizinan yang tidak dibebani kewajiban membayar retribusi dan sudah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP disampaikan kepada petugas loket pengambilan
dokumen di front office, selanjutnya diinformasikan kepada pemohon bahwa proses
perizinan telah selesai.

(9) Khusus pemohon yang perizinannya dikenakan kewajiban membayar retribusi, maka
petugas loket informasi di front office menginformasikan kepada pemohon bahwa izin
sudah selesai, namun pemohon harus membayar terlebih dahulu biaya rertibusinya
sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah ditetapkan.

(10) Pembayaran retribusi dilakukan pemohon di loket pembayaran di front office PTSP
yang telah disediakan atau Bank yang ditunjuk.

(11) Berdasarkan bukti pembayaran dan/atau resi penerimaan berkas yang telah
diregistrasi, Pemohon mengambil perizinan ke loket pengambilan dokumen.
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