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ABSTRAK 
BIDADARI PAMEKASAN 

(PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PERIJINAN  
DI PAMEKASAN) 

  
Oleh : 

SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si 
  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, 
peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan 
pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha yang 
diperlukan UMKM menjadi sangat sederhana berkat sistem Perizinan Berbasis Risiko. UMKM dengan 
kategori risiko rendah kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk 
perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha. Mendapatkan NIB ini pun sangat mudah dan dapat 
dilakukan secara daring melalui web OSS. 
Akan tetapi keberadaan OSS belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik tata 
caranya dan segala persyaratan yang diperlukan. Selain itu penggunaan teknologi informasi yang 
pengetahuanya beragam di masyarakat menjadi kendala tersendiri untuk mengakses sendiri OSS yang 
sudah ada. Dengan penyebab latar belakang yang beragam serta kurangnya informasi tentang 
perizinan masih menjadi penyebab utama kurangnya masyarakat yang mengajukan perizinan 
berusahanya. Hal ini dirasakan pelaku UMKM untuk kategori resiko menengah, rendah dan tinggi 
Untuk menjawab kondisi tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pamekasan sebagai instansi yang 
bertanggungjawab terhadap pelayanan perizinan melaksanakan inovasi Bidadari Pamekasan yang 
merupakan suatu inovasi untuk memberikan fasilitasi perizinan kepada pelaku UMKM dengan kategori 
resiko rendah, menengah dan tinggi dengan memberikan pembinaan dan pendampingan di Mal  
Pelayanan Publik,  sistem jemput bola dengan berkantor di kecamatan, system jemput bola kepada 
pelaku usaha yang ada di Desa. Petugas akan memberikan pelayanan secara langsung kepada pelaku 
usaha  UMKM untuk mengedukasi, memberikan penjelasan serta membantu pelaku UMKM untuk 
memperoleh perizinan yang diperlukan 
  
Kata Kunci : Bidadari Pamekasan, Kemudahan Perijinan, Layanan Langsung UMKM 



inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah 
satu Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa, tujuan penyelenggaraan PTSP adalah 
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, 
memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, 
murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan 
yang lebih luas kepada masyarakat. Penyelenggaraan PTSP harus dilaksanakan dengan 
prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian, akuntabilitas, dan aksesibilitas.  

Prinsip penyelenggaraan PTSP tersebut diatur pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 
97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan ruang 
lingkup PTSP diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan publik yang 
diselenggarakan pada suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. PTSP sebagai sebuah kelembagaan 
akses tunggal yang dapat mengatur berbagai regulasi selama proses. Oleh sebab itu, 
dalam hal ini PTSP tersebut dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan 
dalam berbagai tingkat administrasi. 

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) membuat 
waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Hal ini antara lain, disebabkan  pengurusan 
administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan 
administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan 
terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non-perizinan yang menjadi. 

OSS atau Online Single Submission merupakan sistem pelayanan untuk mempercepat 
pelaksanaan berusaha. Tujuan OSS adalah agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah bisa memulai usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Kini 
ketika para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang hendak memulai usaha tidak 
perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan 
perizinan berusaha. 

OSS telah melalui banyak proses pengembangan hingga kini bisa melayani penerbitan 
Perizinan Berbasis Risiko. Perbedaan sistem ini dengan sistem sebelumnya cukup 
sederhana. Perizinan Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat 
risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko pada sistem tersebut dibagi menjadi 
rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, 
seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana 
tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko. 

Perizinan Berusaha yang diperlukan UMKM menjadi sangat sederhana berkat sistem 
Perizinan Berbasis Risiko. UMKM dengan kategori risiko rendah kini hanya memerlukan 
Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk perizinan tunggal untuk semua 
kegiatan usaha. Mendapatkan NIB ini pun sangat mudah dan dapat dilakukan secara 
daring melalui web OSS. 
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Akan tetapi keberadaan 
OSS belum sepenuhnya 
diketahui dan dipahami 
oleh masyarakat baik tata 
caranya dan segala 
persyaratan yang 
diperlukan. Selain itu 
penggunaan teknologi 
informasi yang 
pengetahuanya beragam di 
masyarakat menjadi 
kendala tersendiri untuk 
mengakses sendiri OSS 
yang sudah ada. Dengan 
penyebab latar belakang 
yang beragam serta 
kurangnya informasi 
tentang perizinan masih 
menjadi penyebab utama 
kurangnya masyarakat yang 
mengajukan perizinan 
berusahanya. Hal ini 
dirasakan pelaku UMKM 
untuk kategori resiko 
rendah, rendah dan tinggi 

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah 
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 
Peluncuran OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari 
amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UU CK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko. OSS Berbasis Risiko memberikan layanan bagi pelaku 
usaha yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu Usaha 
Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (non UMK). 
Dengan OSS Berbasis Risiko, tingkat perizinan dibagi menjadi tiga 
level, yakni risiko rendah, risiko sedang atau menegah, dan risiko 
tinggi. UMK Risiko Rendah mendapatkan keistimewaan perizinan 
tunggal dari aturan ini. Pelaku UMK hanya memerlukan Nomor 
Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai legalitas, Standar 
Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal 
(SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan 
halal. 

Kemudian untuk risiko menengah-rendah, perizinan berusahanya cukup NIB dan sertifikat standar. 
Sertifikat standar ini merupakan pernyataan dari pelaku usaha. Sementara untuk risiko menengah-
tinggi, perizinan berusahanya terdiri dari NIB dan sertifikat standar yang perlu dilakukan verifikasi 
terlebih dahulu dari kementerian/lembaga atau daerah sesuai dengan kewenangannya. 
Permasalahan yang selanjutnya muncul adalah bahwa pelaku UMKM masih belum sepenuhnya 
memahami tata cara perizinan melalui sistem OSS. Hal ini berpengaruh negatif terhadap 
pemberdayaan dan pengembangan serta evaluasi sektor UMKM di Kabupaten Pamekasan. 
Untuk menjawab kondisi tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pamekasan sebagai instansi yang 
bertanggungjawab terhadap pelayanan perizinan melaksanakan inovasi Bidadari Pamekasan yang 
merupakan suatu inovasi untuk memberikan fasilitasi perizinan kepada pelaku UMKM dengan 
kategori resiko rendah, menengah dan tinggi dengan memberikan pembinaan dan pendampingan 
di Mal  Pelayanan Publik,  sistem jemput bola dengan berkantor di kecamatan, system jemput bola 
kepada pelaku usaha yang ada di Desa. Petugas akan memberikan pelayanan secara langsung 
kepada pelaku usaha  UMKM untuk mengedukasi, memberikan penjelasan serta membantu pelaku 
UMKM untuk memperoleh perizinan yang diperlukan. 



BIDADARI PAMEKASAN (Pembinaan dan Pendampingan Perijinan di 
Pamekasan) merupakan suatu inovasi untuk memberikan fasilitasi kepada 

pelaku UMKM  kategori resiko rendah, menengah dan tinggi dengan 
memberikan pembinaan dan pendampingan antara lain, Pertama, di Mall 

Pelayanan Publik yang mana pelaku usaha datang langsung dan 
berinteraksi dengan petugas didalamnya. Kedua, pembinaan dan 

pendampingan kepada pelaku usaha dengan sistem jemput bola, petugas 
akan memberikan layanan secara langsung dengan berkantor di Kecamatan 

sehingga pelaku usaha dapat mendatangi kantor Kecamatan. Ketiga,  
pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan sistem jemput 

bola, petugas mendatangi  pelaku usaha di desa/kelurahan yang 
dikumpulkan disuatu tempat untuk mengedukasi, memberikan penjelasan 

serta membantu pelaku UMKM untuk memperoleh perizinan berusaha 
yang diperlukan. 

Setelah dilaksanakan inovasi tersebut, diharapkan dapat terwujud 
peningkatan pelayanan perijinan kepada UMKM kategori resiko rendah, 
menengah dan tinggi yang secara langsung akan meningkatkan jumlah 
UMKM yang berijin dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing 

sektor UMKM di Kabupaten Pamekasan 



TIM BIDADARI PAMEKASAN 

MALL PELAYANAN PUBLIK KATOR KECAMATAN KATOR DESA/KELURAHAN RUMAH WARGA/ JEMPUT BOLA 

BIDADARI PAMEKASAN 

Sepenuh Hati Melayani 



•Area Perubahan dalam proyek 
perubahan ini adalah pada 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik khususnya kepada UMKM 
lingkup Kabupaten Pamekasan. 
Dengan adanya peningkatan 
kualitas pelayanan tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan 
daya saing UMKM yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

AREA 

•Proyek Perubahan yang hendak 
dilaksanakan yaitu pada 
pembinaan dan pendampingan 
perijinan di Pamekasan, 
khususnya kepada pelaku UMKM, 
dengan sasaran pelaku usaha di 
Mall Pelayanan Pulbik, sistem 
jemput bola, serta mengedukasi, 
memberikan penjelasan serta 
membantu pelaku UMKM untuk 
memperoleh perizinan berusaha 
yang diperlukan 

FOKUS 



Tujuan umum proyek perubahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
perijinan kepada publik, khususnya bagi UMKM Kabupaten Pamekasan. Sedangkan 
sesuai dengan tahapan proyek perubahan, maka terdapat tiga penentuan tujuan 
ditinjau dari jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut  

Jangka Pendek 
( 2 bulan ) 

Terbentuknya Tim 
Inovasi BIDADARI 

PAMEKASAN 

Terbentuknya 
petunjuk 

pelaksanaan 
layanan BIDADARI 

PAMEKASAN 

Terlaksananya 
implementasi 

BIDADARI 
PAMEKASAN 

dengan target 
sasaran UMKM 
kategori resiko 

rendah,  menengah 
dan tinggi 

Jangka Menengah 
( 1 – 2 tahun ) 

Meningkatnya 
jumlah UMKM yang 

berijin dengan 
jumlah target 4400 

izin usaha. 

Meningkatnya 
pemberdayaan 

UMKM di 
Kabupaten 
Pamekasan 

Monitoring dan 
evaluasi 

Jangka Panjang 
(2 – 3 tahun) 

Pengembangan 
BIDADARI 

PAMEKASAN 
dengan 

menggunakan 
media online yang 

lebih interaktif 

Meningkatkan 
kesejahteraan 

masyarakat 

Monitoring dan 
evaluasi 



Manfaat umum yang diperoleh dari proyek perubahan adalah untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan publik khususnya bagi pelayanan perijinan kepada UMKM. Hal 
ini sesuai dengan Visi Kabupaten Pamekasan 2018-2023 yaitu “Pamekasan 
Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama”. 
Dimana sektor UMKM merupakan salah satu penyangga perekonomian 
masyarakat kabupaten Pamekasan 

Secara 
internal : 

•Meningkatkan efektivitas dan eifisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan 

•Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik khususnya dalam bidang perizinan bagi 
UMKM kategori resiko rendah dan menengah rendah 

•Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perizinan melalui OSS 

•Memberikan pelayanan yang mudah dan fleksibel dengan memberikan pembinaan dan 
pendampingan 

 

 

Secara 
eksternal : 

•Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh pelayanan perizinan  

•Meningkatkan kepuasan pelaku UMKM terhadap pelayanan yang diberikan 

•Meningkatkan daya saing UMKM 

•Meningkatkan efektivitas pembangunan daerah 

•Mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah. 



O
U

TP
U

T •Terlaksananya koordinasi 
internal pembentukkan 
inovasi BIDADARI 
PAMEKASAN 

•Terbentuknya tim inovasi 
BIDADARI PAMEKASAN 

•Tersusunnya petunjuk 
pelaksanaan BIDADARI 
PAMEKASAN 

•Terlaksananya sosialisasi 
tentang inovasi BIDADARI 
PAMEKASAN 

•Terlaksananya pembinaan 
dan pendampingan 
perizinan Berusaha bagi 
pelaku UMKM Kategori 
resiko rendah, menengah, 
tinggi yang dilakukan di 
Mall Pelayanan Publik, di 
Kecamatan dan di Desa 

O
U

TC
O

M
E •Meningkatnya intensitas 

pendampingan kepada 
UMKM di seluruh 
Kabupaten Pamekasan 

•Meningkatnya sinergitas 
pelaksanaan BIDADARI 
PAMEKASAN dengan 
melibatkan Dinas/Instansi 
terkait 

•Adanya pengembangan 
BIDADARI PAMEKASAN 
menggunakan sistem 
online terintegrasi 

•Meningkatnya daya saing 
UMKM 

•Terwujudnya monitoring 
dan evaluasi 



STRATEGI 

MARKETING 

PRODUCT PLACE 

PROMOTION PRICE 

Produk yang dihasilkan pada proyek 
perubahan adalah BIDADARI 
PAMEKASAN (Pembinaan dan 
Pendampingan Perijinan di Pamekasan) 
yaitu suatu fasilitasi yang diberikan oleh 
DPMPTSP dan Naker Kabupaten 
Pamekasan melalui pembinaan dan 
pendampingan di Mall Pelayanan Publik, 
jemput bola di Kecamatan dan di desa 
kepada pelaku usaha UMKM 

BIDADARI PAMEKASAN (Pembinaan 
Dan Pendampingan Perijinan Di 
Pamekasan) dilaksanakan di lingkup 
Kabupaten Pamekasan, khususnya di 
Mall Pelayanan Publik, Kantor 
Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan 
serta melaksanakan jemput bola ke 
rumah pelaku UMKM. 

Implementasi BIDADARI 
PAMEKASAN (Pembinaan Dan 
Pendampingan Perijinan Di 
Pamekasan) membutuhkan sarana 
dan prasarana , anggaran serta 
Sumber Daya Manusia, antara lain 
meliputi seluruh Kabid, Kasi serta 
Kasubag sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya.  
 

• Sasaran informasi adalah pelaku 
UMKM lingkup Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan.   

• Desain logo yang akan digunakan 



Konsultasi dengan 
Mentor dan Coach 

Melaksanakan 
koordinasi internal  

Membentuk Tim 
Bidadari Pamekasan 

Melaksanakan rapat koordinasi 
dengan Tim Bidadari Pamekasan 

Melaksanakan 
koordinasi eksternal  

Menyusun petunjuk 
pelaksanaan BIDADARI 

PAMEKASAN 

Menyiapkan sarana dan 
prasarana pembinaan 

dan pendampingan 
perizinan berusaha  

Melaksanakan 
sosialisasi kepada 

masyarakat 

Melaksanakan pembinaan dan 
pendampingan perizinan Berusaha bagi 
pelaku UMKM Kategori resiko rendah, 

menengah, tinggi yang dilakukan di Mal 
Pelayanan Publik,di Kecamatan dan di Desa 

Melaksanakan 
monitoring dan 

evaluasi  

PENTAHAPAN PROYEK PERUBAHAN 



Konsultasi dengan Mentor dan Coach 
• Konsultasi dengan Mentor dan Coach adalah langkah awal bagi kami dalam melaksanakan proyek 

perubahan. pada tahap ini kami melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka menggali 

dan menemukan inovasi berkaitan dari isu/permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. dalam proses 

konsultasi ini, disepakati bersama bahwa judul inovasi yang akan dilaksanakan dalah Bidadari 

Pamekasan (Pembinaan dan Pendampingan Perijinan di Pamekasan). 

• Berangkat dari kondisi yang terjadi bahwa keberadaan OSS belum sepenuhnya diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat baik tata caranya maupun perdsyaratan yang diperlukan untuk 

mendapatkan izin berusaha, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan merasa perlu untuk memberikan fasilitasi perizinan kepada 

pelaku UMKM dengan kategori resiko rendah, menengah dan tinggi dengan memberikan 

pembinaan dan pendampingan di Mal  Pelayanan Publik,  sistem jemput bola dengan berkantor di 

kecamatan, system jemput bola kepada pelaku usaha yang ada di Desa. Petugas akan memberikan 

pelayanan secara langsung kepada pelaku usaha  UMKM untuk mengedukasi, memberikan 

penjelasan serta membantu pelaku UMKM untuk memperoleh perizinan yang diperlukan 

• Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya dukungan dari Mentor dan Coach 

terhadap proyek perubahan Bidadari Pamekasan (Pembinaan dan Pendampingan Perijinan di 

Pamekasan) 



Melaksanakan koordinasi internal  
• Setelah menghadap 

Mentor, langkah 
selanjutnya adalah 
melaksanakan rapat 
koordinasi internal pada 
tanggal 12 April 2022 
yang dipimpin langsung 
oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja 
dengan dihadiri oleh 
Pejabat Struktural dan 
Staf Bidang Perizinan dan 
NonPerizinan.  

• Kami menjelaskan tentang 
gambaran permasalahan 
yang terjadi adalah bahwa 
publikasi yang telah 
dilaksanakan kepada 
masyarakat tidak 
sepenuhnya dapat 
tersampaikan dengan 
baik. Hal ini 
mengakibatkan kurangnya 
pemahaman masyarakat 
tentang OSS sehinga 
kondisi tersebut 
dimanfaatkan oleh para 
calo. 

Berangkat dari fenomena tersebut, maka 
berkenaan dengan pelaksanan pelatihan 
kepemimpinan nasional tingkat II, maka isu 
tersebut diangkat dan berdasarkan koordinasi dan 
konsultasi dengan pimpinan, maka diperoleh 
inovasi Bidadari Pamekasan (Pembinaan dan 
Pendampingan Perijinan di Pamekasan). 
Terhadap inovasi tersebut, diharapkan seluruh SDM 
internal Dinas dapat berpartisipasi melalui 
keanggotaan Tim yang akan dibentuk segera 
setelah rapat ini selesai.  
Hasil dari pelaksanaan rapat ini adalah 
diperolehnya dukungan dari stakeholder internal 
terhadap pelaksanaan proyek perubahan. 
kemudian tim yang akan dibentuk disepakati 
terdari dari Tim Koordinasi, Tim Regulasi, Tim 
Sarpras, Tim Sosialisasi, Tim Pembinaan, Tim 
Montiroring dan evaluasi. 



Membentuk Tim Bidadari Pamekasan 

Pembentukan Tim diawali dengan rapat 
pada tanggal 20 April 2022 dengan 
dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. 
disepakati bahwa Tim yang akan dibentuk 
terdiri dari Tim Internal dan Tim Eksternal. 
Tim internal meliputi pejabat struktural 
dan staf bidang perizinan dan non 
perizinan serta Tim eksternal yang terdiri 
dari seluruh pejabat struktural dan staf di 
lingkungan DPMTPSP NAKER. 

Tim internal selanjutnya dibagi menjadi 
beberapa bagian, yaitu Tim Koordinasi, 
Tim Regulasi, Tim Sarpras, Tim Sosialisasi, 
Tim Pembinaan, Tim Monitoring dan 
Evaluasi. 

Hasil dari pelaksanaan rapat ini adalah 
disepakatinya nama-nama dan struktur 
Tim untuk selanjutnya dibuatkan Surat 
Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan 

Sebagai tindak lanjut, maka 
ditetapkan Keputusan Kepala 
Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Pamekasan Nomor : 
503/22/432.316/2022 
Tentang Pembentukan Tim 
Pelaksana Inovasi Pembinaan 
dan Pendampingan Perizinan 
(Bidadari) pada tanggal 21 
April 2022. 



Melaksanakan rapat koordinasi dengan 
Tim Bidadari Pamekasan 

Setelah Tim terbentuk, maka langkah 
selanjutnya adalah melaksanakan 
rapat koordinasi dengan Tim pada 
tanggal 10 Mei 2022 di ruang rapat 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pamekasan. 

Dalam rapat, dijelaskan mengenai 
tugas dan fungsi masing-masing tim 
dalam proyek perubahan, tahapan 
perubahan pada jangka pendek, 
menengah dan panjang serta output 
yang akan dihasilkan dalam proyek 
perubahan tersebut. 

Tim diharapkan dapat meningkatkan 
pembinaan dan pendampingan kepada 
UMKM dengan kategori resiko rendah, 
menengah dan tinggi. Kemudian juga 
diharapkan adanya video promosi dan 
publikasi terkait dengan inovasi bidadari 
beserta konsep pembuatannya. Video 
tesebut dibuat dengan konsep cinematic dan 
minidrama. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya pemahaman anggota Tim 
tentang proyek perubahan serta sosialisasi SK 
Tim agar seluruh anggota Tim dapat 
memahami tentang tugas sebagai anggota 
Tim Efektif 



Melaksanakan koordinasi eksternal  

Rapat koordinasi eksternal dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022 di ruang rapat 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pamekasan.  

Rapat ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemantapan langkah-
langkah yang diambil dalam melaksanakan proyek perubahan. bahwa proyek 
perubahan ini akan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan 
pelayanan perizinan kepada masyarakat 



Menyusun petunjuk pelaksanaan 
BIDADARI PAMEKASAN 

Dalarm rangka 
meningkatkan pelayanan, maka 
pada tanggal 19 Mei 2022 
dilakukan penyusunan Petunjuk 
Pelaksanaan Bidadari 
Pamekasan.  

Dalam rapat, dibahas 
mengenai point-point yang 
akan dicantumkan dalam 
petunjuk pelaksanaan tersebut. 
Keberadaan petunjuk 
pelaksanaan mempunyai peran 
yang sangat penting untuk 
menjadi acuan dan kontrol 
kinerja pelaksanaan inovasi.  

Hasil dari tahap ini 
adalah ditetapkannya 
Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan 
terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Pamekasan 
Nomor : 503/25/432.316/2022 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Inovasi Bidadari Pamekasan. 

Dalam petunjuk teknis 
dijelaskan mengenai pelaksana 
pembinaan dan pendampingan 
perizinan berusaha adalah ASN 
dan Non ASN yang masuk 
dalam Tim Inovasi Bidadari 
Pamekasan Tahun 2022. 
Kemudian terkait dengan tata 
cara pelaksanan pembinaan 
dan pendampingan di Mall 
Pelayanan Publik untu kResiko 
Rendah, Menengah dan Tinggi 
di Mall pelayanan Publik, 
Kecamatan, Desa/Kelompok 
Usaha sebagai berikut : 

1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan menetapkan Tim Inovasi 
Bidadari Pamekasan dengan Keputusan Kepala Dinas; 

2) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan mengeluarkan surat 
tugas kepada pelaksana yang akan melakukan pembinaan dan 
pendampingan perizinan berusaha kepada pemohon/pelaku 
usaha; 

3) Pelaksana yang ditunjuk melakukan pembinaan dan 
pendampingan di Mall Pelayan publik akan melakukan 
wawancara kepada pemohon terkait usahanya, mengecek jenis 
resiko usaha (rendah, menengah rendah, menengah 
tinggi,tinggi), proses perizinan, pemeriksaan berkas, input data, 
penerbitan izin usaha; 

4) Pelaksana yang ditunjuk melakukan pembinaan dan 
pendampingan di Kecamatan, Desa dan kelompok pelaku usaha 
menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh tim berdasarkan 
rencana kerja terjadwal dan surat masuk dari desa/kelompok 
usaha yang meminta pendampingan penerbitan izin usaha. 
Melakukan wawancara kepada pemohon terkait usahanya, 
mengecek jenis resiko usaha (rendah, menengah rendah), proses 
perizinan, pemeriksaan berkas, input data, penerbitan izin usaha; 

5) Pelaksana pembinaan dan pendampingan melakukan 
pemeriksaan berkas yang meliputi: 

a. KTP; 
b. NPWP; 
c. Nomor Whatsapp; 
d. Email Aktif 
e. Persyaratan lain yang ditentukan dalam standar  
a. Tim pelaksana pembinaan dan pendampingan akan 

melakukan input data sesuai yang yang dipersyaratkan 
didalam OSS RBA, mencetak penerbitan izin/NIB rangkap 
dua, satu diberikan kepada pemohon dan yang satunya 
lagi diarsip. 

6) Pemohon sebelum menerima NIB atau izin usaha akan mengisi 
daftar penerima, mengisi survey kepuasan masyarakat. 

7) NIB atau izin pemohon yang telah terbit akan, direkapitulasi oleh 
Tim Inovasi BIDADARI PAMEKASAN untuk didokumentasi dan 
dibuat laporan  



Menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan 
dan pendampingan perizinan berusaha  

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan inovasi Bidadari Pamekasan, 
dilaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pada tanggal 23 Mei 2022. 
Pembahasan mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan dilaksanakan di ruang 
rapat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pamekasan.  

Berdasarkan pembahasan, diperoleh beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan 
antara lain : 

• 4 unit Laptop/PC 

• 4 unit Printer 

• 2 unit kabel stol kontak 

• Provider internet yang akan digunakan untuk pelayanan 

• 2 rim kertas HVS  

• Alat tulis kantor 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakannya identifikasi sarana dan 
prasarana yang diperlukan untuk selanjutnya dipenuhi dan digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan melalui Bidadari Pamekasan. 



Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat 
Dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan 
keberadaan layanan Bidadari Pamekasan, maka pada tanggal 27 Mei 2022 
dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang beberapa pihak diantaranya adalah : 

1) Asisten Pemerintahan dan Kesra 
2) Asisten Pemerintahan dan 

Pembangunan 
3) Asisten Administasi Umum 
4) Inspektur 
5) Kabag Organisasi 
6) Camat Kecamatan Pamekasan 
7) Camat Kecamatan Tlanakan 
8) Camat Kecamatan Proppo 
9) Camat Kecamatan Pademawu 
10) Camat Kecamatan Galis 
11) Camat Kecamatan Kadur 
12) Camat Kecamatan Larangan 
13) Camat Kecamatan Palengaan 
14) Camat Kecamatan Pegantenan 
15) Camat Kecamatan Pakong 
16) Camat Kecamatan Waru 
17) Camat Kecamatan Pasean 
18) Camat Kecamatan Batumarmar 
19) Pendamping Hukum 

Kepada peserta rapat yang hadir selanjutnya disampaikan bahwa inovasi Bidadari 
Pamekasan memermudah perizinan berusaha, karena meskipun proses izin usaha 
sekarang sudah online, tetapi fakta di lapangan masih abnyak masyarakat yang masih 
kesulitan dalam memproses perizinan melalui OSS dan berada di daerah yang kesulitan 
internet. 
Kegiatan inovasi Bidadari Pamekasan akan dilaksanakan di Kecamatan, Desa dan 
Kelompok Usaha. Dengan demikian, diharapkan kepada Camat untu membantu dalam 
mensosialisasikan inovasi Bidadari Pamekasan kepada pengusaha. Kemudian pelayanan 
perizinan, terutama kepada pelaku usaha kecil diantaranya untuk membantu produk 
lokal bisa bersaing di pasar. 
Inovasi mendapat apresiasi dari Bapak Sekretaris Daerah karena mendekatkan 
pelayanan perizinan kepada pengusaha. Hal ini selaras dengan prioritas Bupati dalamr 
angka meningkatkan produk UMKM di Kabupaten Pamekasan 



Melaksanakan pembinaan dan pendampingan 
perizinan Berusaha bagi pelaku UMKM 

Kategori resiko rendah, menengah, tinggi 

Inovasi Bidadari Pamekasan dilaksanakan pada beberapa tempat, diantraanya adalah 
Bakorwil Pamekasan pada tanggal 30 Mei 2022, Desa Rek Kerrek Kecamatan 
Palengaan pada tanggal 31 Mei 2022 

Pelayanan di Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan pada tanggal 31 Mei 2022 

Pelayanan di Bakorwil Pamekasan Tanggal 30 Mei 2022 



Berdasarkan pelayanan, telah diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB atau 
Nomor Induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh 
lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha 
dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. 
Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka 
Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Setelah memiliki NIB, maka 
pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan 
ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha 
menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya 
apapun. 

 

NO TANGGAL TEMPAT JUMLAH NIB 

1 30 Mei 2022 Bakorwil Kabupaten Pamekasan 22 

2 31 Mei 2022 Desa Rek Kerrek, Kecamatan 

Palengan Kabupaten Pamekasan 

25 

3 30-31 Mei 2022 Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Pamekasan 

8 

JUMLAH 55 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pada tahap ini adalah terlaksananya inovasi 
Bidadari Pamekasan dengan diterbitkannya 55 NIB (Nomor Induk Berusaha).  

Data Jumlah Penerbitan NIB Melalui Inovasi Bidadari Pamekasan 



Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi di dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022 di ruang rapat 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dalam 
rapat ini disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap Tim 
Efektif yang telah berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan proyek perubahan 
Bidadari Pamekasan dengan hasil yaitu diterbitkannya 55 NIB kepada para 
pengusaha. 
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh beberapa hal sebagai berikut : 

 Pelaku usaha merasa puas dengan pelaanan Tim Inovasi Bidadari Pamekasan  
 Pelaku usaha memperoleh izin usaha dengan lebih mudah dan terjangkau 

Sedangkan kendala yang ditemui antara lain terkait dengan ketersediaan jaringan 
internet yang kurang stabil serta terjadinya pemadaman listrik yang tidak terduga. 
Dengan demikian untuk meningkatkan pelayanan diperlukan adanya koneksi 
internet yang lebih stabil dan menyediakan UPS sebagai sumber listrik cadangan 
jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik 



bahwa setelah terlaksananya proyek perubahan, terjadi pergeseran stakeholder 
dari apathetic menjadi defender, yaitu Pelaku UMKM dan Staf DPMPTSP NAKER. 
Pergeseran ini terjadi karena adanya peningkatan kepentingan akibat 
dilaksanakannya inovasi Bidadari Pamekasan. sedangkan Stakeholder Sekretaris 
DPMPTSP NAKER dan Kabid Perizinan dan Non Perizinan bergeser dari Defenders 
menjadi Promoter, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kekuatan akibat dari 
dilaksanakannya pelayanan Bidadari Pamekasan.  



Sebelum Sesudah 

Pelaku UMKM masih belum 
sepenuhnya memahami tata cara 
perizinan melalui sistem OSS 

Terwujudnya pembinaan dan 
pendampingan kepada pelaku UMKM 
tentang tata cara perizinan melalui OSS 
sesuai dengan bidang usahanya pada 
kategori resiko rendah, menengah dan 
tinggi 

Indikator Keberhasilan Deskripsi 
Bobot 

Target 

Target 

Kinerja 

Koordinasi internal Koordinasi internal serta dukungan penuh 

dalam dalam rangka 

mengimplementasikan proyek perubahan 

10% 100 % 

Membentuk Tim BIDADARI PAMEKASAN Terbentuknya Tim Bidadari Pamekasan 

melalui SK Kepala DPMPTSP Pamekasan 

15% 100 % 

Menyusun petunjuk pelaksanaan BIDADARI 

PAMEKASAN 

Petunjuk pelaksanana yang menjadi acuan 

bagi Tim dalam melaksanakan pembinaan 

dan pendampingan 

20% 100 % 

Melaksanakan sosialisasi Sosialisasi kepada masyarakat/pelaku 

UMKM serta koordinasi dengan 

Camat/Kepala Desa 

15% 100 % 

Implementasi BIDADARI PAMEKASAN Melaksanakan pembinaan dan 

pendampingan perizinan Berusaha bagi 

pelaku UMKM Kategori resiko rendah, 

menengah, tinggi yang dilakukan di Mal 

Pelayanan Publik, di Kecamatan dan di 

Desa 

40% 100 % 

  Total 100%   

KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN 



PEMBERDAYAAN ORGANISASI 

PEMBELAJARAN 

•Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan cara : 

•Membentuk Tim Inovasi Pembinaan dan pendampingan perizinan 
(Bidadari) yang terdiri dari Koordinator, Regulasi, 
Sosialisasi/Publikasi, Sarana/Prasarana, Monitoring & Evaluasi. 

•Mengajak pembahasan dengan metode koordinasi (diskusi 
kelompok) terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam 
melaksanakan milestone proyek perubahan 

•Memberikan motivasi dan menggalang dukungan secara internal 
dalam rangka mengimplementasikan proyek perubahan 

•Membangun kesamaan tujuan dan sasaran dalam rangka 
meningkatkan kinerja pada DPMPTSP NAKER Kabupaten 
Pamekasan 

Pemberdayaan SDM 

•Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam memberikan 
pelayanan perizinan melalui inovasi Bidadari Pamekasan. 
keberadaan sarana dan prasarana sangat penting untuk 
kelancaran pelayanan terutama terhadap akses internet yang 
stabil 

Pemberdayaan Sarana dan Prasarana 

•Pemberdayaan anggaran untuk Pengadaan sarpras di dukung dari 
APBD Pamekasan dan sekurangnya merupakan kolaborasi dan 
Kerjasama antar semua pihak terkait. 

Pemberdayaan Anggaran 



LE
G

A
LI

TA
S Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Pamekasan Nomor 
: 503/22/432.316/2022 Tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana 
Inovasi Pembinaan dan 
Pendampingan Perizinan (Bidadari)  

Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan 
terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Pamekasan Nomor 
: 503/25/432.316/2022 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Inovasi 
Bidadari Pamekasan 



KEBERLANJUTAN 
PROYEK 

PERUBAHAN 
NO TAHAP UTAMA 

WAKTU 
  

OUTPUT 

  JANGKA MENENGAH     

1.   Meningkatkan intensitas 
pendampingan kepada UMKM 
di seluruh Kabupaten 
Pamekasan 

Juli 2022 s.d 
Juni 2023 

Pendampingan 
kepada UMKM 
di seluruh 
Kabupaten 
Pamekasan 

1.   Meningkatkan sinergitas 
pelaksanaan BIDADARI 
PAMEKASAN dengan melibatkan 
Dinas/Instansi terkait 

Juli 2022 s.d 
Juni 2023 

Pembinaan dan 
pendampingan 
secara 
terintegrasi 
dengan 
Dinas/Instansi 
lain 

1.   Monitoring dan evaluasi Juli 2022 s.d 
Juni 2023 

Rekomendasi 
jangka 
menengah 

  JANGKA PANJANG     

1.   Pengembangan BIDADARI 
PAMEKASAN menggunakan 
sistem online terintegrasi 

Tahun 2023-
2025 

Sistem online 
terintegrasi 

1.   Meningkatkan daya saing 
UMKIM 

Tahun 2023-
2025 

Daya saing 
UMKM 
Kabupaten 
Pamekasan 

1.   Monitoring dan evaluasi Tahun 2023-
2025 

Rekomendasi / 
perbaikan 
kinerja 



SIMPULAN 

Tahapan perubahan 
pada jangka pendek 

telah berhasil 
dilaksanakan dengan 

capaian sebesar 100%. 
Dengan demikian 

seluruh tahapan telah 
berhasil dilaksanakan 
secara keseluruhan 

mulai tahap konsultasi 
sampai evaluasi. 

Hasil dari pelaksanaan 
inovasi Bidadari 

Pamekasan adalah 
terlaksananya pelayanan 
di Bakorwil Pamekasan, 

Desa Rek Kerrek, dan 
mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Pamekasan 
dengan diterbitkannya 
55 NIB (Nomor Induk 

Berusaha) bagi 
pengusaha 

Kendala yang ditemui 
adalah belum 

tersedianya akses 
internet yang stabil dan 

pemadaman listrik 
sehingga sangat 

mengganggu pelayanan. 

Inovasi Bidadari Pamekasan berhasil memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM  
kategori resiko rendah, menengah dan tinggi dengan memberikan pembinaan dan 
pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha di 
Kabupaten Pamekasan. dengan adanya inovasi ini, dapat terwujud peningkatan 
pelayanan perijinan kepada UMKM kategori resiko rendah, menengah dan tinggi yang 
secara langsung akan meningkatkan jumlah UMKM yang berijin dan pada akhirnya 
akan meningkatkan daya saing sektor UMKM di Kabupaten Pamekasan. 



REKOMENDASI 

Penambahan peralatan UPS sebagai 
backup power supply jika tiba-tiba terjadi 
pemadaman listrik di lokasi pelayanan 

Peningkatan akses internet untuk 
mempercepat proses pelayanan 
secara online 

Memperluas cakupan pelayanan 
dan peningkatan pemberdayaan 
UMKM di Kabupaten Pamekasan 

Pengembangan instrumen monitoring 
dan evaluasi. 




