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I. Pendahuluan 

Tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan tugas pembantuan. Salah satu unsur organisasi 

yang bertindak sebagai pelaksana adalah Bidang Pelayanan Perizinan Operasional dimana di 

dalamnya salah satunya membawahi Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Operasional dalam 

melaksanakan pemberian informasi, konsultasi dan pengaduan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan operasional. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Informasi, 

Konsultasi dan Pengaduan mempunyai fungsi diantaranya adalah penyerahan dokumen 

perizinan dan nonperizinan operasional. 

 

II. Latar Belakang 

Salah satu keinginan yang sering disampaikan pemohon perizinan dan nonperizinan 

adalah adanya kemudahan dalam pelayanan salah satunya adalah pelayanan penyerahan SK 

yang lebih mudah dan cepat tanpa mengantri lama. Kondisi Negara yang sedang dilanda 

pandemi covid-19 juga mengharuskan adanya jaminan pelayanan yang aman dari penularan 

virus yaitu menghindari/menghilangkan adanya kerumunan. 

Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Bogor mencoba menawarkan pelayanan penyerahan 

SK perizinan dan nonperizinan melalui sistem Drive Thru yang memanjakan pemohon. 

Tanpa turun dari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 maksud dan tujuan pemohon untuk 

mengambil SK sudah bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. 

 

III. Tujuan  

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan penyerahan Sk perizinan dan 

nonperizinan; 

2. Menghindari/menghilangkan potensi kerumunan yang mungkin ditimbulkan. 

 

 

 

 

 



IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Proses penyerahan SK perizinan/nonperizinan secara drive thru tanpa harus turun dari 

kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. 

2. Rincian Kegiatan 

a. Menyiapkan penyelenggaraan penyerahan berkas perizinan dan nonperizinan 

melalui drive thru. 

b. - Menghidupkan perangkat komputer; 

- Membuka sistem online optimis.bogorkab.go.id; 

- Menyiapkan perangkat komunikasi Handy Talky (HT). 

c. - Melakukan pemeriksaan resi, surat kuasa, fc ktp dan dokumen lain yang 

dipersyaratkan; 

- Mengecek status posisi berkas yang akan diambil melalui sistem 

optimis.bogorkab.go.id; 

- Menginput data berkas yang akan diambil kedalam sistem info loket masuk 

drive thru di optimis.bogorkab.go.id untuk diteruskan ke loket penyerahan 

berkas perizinan dan nonperizinan; 

- Meminta pengambil berkas perizinan/nonperizinan untuk melanjutkan ke loket 

selanjutnya (loket penyerahan berkas); 

- Memberitahukan petugas di loket penyerahan berkas melalui alat komunikasi 

(HT) bahwa pengambil berkas sedang menuju loket penyerahan.  

d. Melakukan penginputan data pengambil dan data berkas yang akan diserahkan 

kedalam format excel laporan drive thru oleh petugas loket masuk.  

e. - Mengecek layar menu info loket keluar drive thru di optimis.bogorkab.go.id; 

- Mencari berkas sesuai info sistem dari loket masuk; 

- Menerima pemberitahuan melalui alat komunikasi HT dari petugas loket masuk; 

- Menuliskan data berkas yang siap diserahkan di buku kendali berkas keluar; 

- Menyerahkan berkas ke pengambil berkas dan meminta tandatangan 

pengambilan di buku kendali berkas disertai nama dan tanggal pengambilan. 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Pemohon mendapat pemberitahuan via SMS gateway/e_mail bahwa perizinannya sudah 

selesai; 

2. Pemohon dengan memakai kendaraan roda dua atau roda empat mendatangi Loket 1 

Drive Thru dengan membawa resi/tanda terima yang sudah diisi dan di tanda tangan 

oleh pemohon dan diserahkan di Loket 1 (penyerahan SK), jika di kuasakan harus 

membawa surat kuasa dan foto copy KTP penerima dan pemberi kuasa, persyaratan 



lainnya dalam mengambil SK di Loket Drive Thru menyesuaikan pemberitahuan yang 

tertera di resi bagi pengajuan SK perizinan/nonperizinan yang sudah selesai; 

3. Yang bisa diambil  di Loket Drive Thru Khusus SK perpanjangan, perubahan, hilang, 

Pencabutan dan Perbaikan; 

4. Petugas Loket 1 menginfokan via aplikasi ke Petugas Loket 2 terkait SK yang akan 

diambil; 

5. Pemohon melanjutkan ke Loket 2 (penyerahan SK) untuk mengambil SK; 

6. Pemohon menandatangani buku tanda terima SK yang sudah disediakan oleh petugas 

Drive Thru; 

7. SK diserahkan oleh Petugas kepada Pemohon; 

8. Proses selesai dan Pemohon meninggalkan loket. 

 

VI. Sasaran 

Pemohon perizinan dan non perizinan. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi Drive Thru Penyerahan SK 

NO. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. Latar Belakang 

Masalah 

19 Mei 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 10 Juni 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

3. Perancangan 15 Juni 2020 Menyusun tim pengelola inovasi 

4. Implementasi 7 Juli 2020 Pelaksanaan pada hari kerja dan 

jam kerja DPMPTSP 

 

B. Pelaksanaan Inovasi Drive Thru Penyerahan SK 

Pelaksanaan kegiatan pada hari kerja dan jam kerja DPMPTSP Kabupaten Bogor. 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan secara 

periodik. Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator kegiatan. Pencatatan dan 

pelaporan dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Bogor. Selanjutnya data dan informasi 

dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 



Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah pengguna dan jumlah 

SK yang diserahkan. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan secara periodik 

dan hasilnya diberikan atau disampaikan ke Kepala DPMPTSP. 
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