
A. PENDAHULUAN 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pelayanan publik, dalam 

hal ini lebih membahas tentang pelayanan terpadu satu pintu atau disebut PTSP.  PTSP 

dalam peraturan Ombudsman menitip beratkan pada penyelenggara  Negara, Korporasi, 

Lembaga Independen yang dibentuk berdasarakn Undang-undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 

pelayanan publik, yang mengerucut dalam pelayanan terpadu satu pintu. 

 Mekanisme  PTSP mengurus perizinan yang sangat utama yaitu pelayanan secara online, 

dan offline yang berhubungan langsung dengan tempat pelayanan berada. Peraturan 

terbaru ORI Nomor 22 tahun 2016 penilaian kepatuhan terhadap layanan Kementrian dan 

Lembaga dilakukan terhadap Standart Pelayanan Publik dengan variabel: standart 

pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana prasarana dan 

fasilitas, pelayanan khusus, pengelola pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motto 

pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu.  

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan 

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu 

tempat. Tujuan dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan 

kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran dari Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, 

transparan dan pasti.  

Pelayanan terpadu satu pintu, memberikan pelayanan searah dan sesuai alur yang 

sudah ada dan pelayanan terarah satu pintu. Memberikan pelayanan secepat mungkin, 

menjaga kerahasiaan pemohon atau pencari informasi dan juga menjamin keadilan dan 

kepastian hukum. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dilaksanakan standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:  

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;  

2. Memperpendek proses pelayanan;  

3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan pasti; dan  

4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.  

C. Visi, Misi, Motto dan Maklumat 

Visi  

‘’Mewujudkan pelayanan secara cepat, efektif, efisien, dan setulus hati ’’  

Misi  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat (wali murid 

dan siswa) secara transparan untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas.  



2. Melakukan peningkatan kinerja sekolah yang berkualitas, dengan 

mempercayakan bahwa sekolah bisa dipercaya dan melayani secara tulus yang 

dibtuhkan masyarakat (pemohon,  

D. Motto Pelayanan  

“Memberikan Pelayanan Setulus Hati”  

Maklumat  

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, 

sesuai degan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan melakukan perbaikan 

secara terus menerus demi pelayanan setulus hati ”  

Prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Adapun Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 6 (enam) Prinsip, yaitu:  

1. Keterpaduan 

 Pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem. 

Hanya ada disatu tempat untuk memberi pelayanan, tanpa bertele-tele mencari apa 

yang dibutuhkan.  

2. Ekonomis 

 Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi Masyarakat, tidak diungut biaya 

sepeserpun 

3. Koordinasi 

Jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus 

berjalan dalam 1 (satu) tim kerja, yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan 

misi yang sama untuk memberikan pelayanan setulus hati kepada masyarakat (wali 

murid, siswa dan masyarakat yang membutuhkan).  

4. Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang 

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian 

atau pelimpahan wewenang atau,  penugasan dari instansi yang dimaksud sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan   

5. Akuntabilitas 

 Pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan  

6. Aksesibilitas 

Masyarakat (wali murid, siswa dan masyarakat yang membutuhkan), memiliki akses 

yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.  

E. Jam Operasional 

1. Waktu Normal  

     Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 

     Jumat : Pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB 

 

2. Waktu Layanan selama Masa Pandemi Covid-19  

     Senin s.d. Sabtu  : Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 



F. Nama Pelayanan 

No.  Nama Pelayanan  

1 Pelayanan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 

2 
Pelayanan Pembelajaran 

Pelayanan Penilaian 

3 Pelayanan Konseling  

4 Pelayanan Mutasi Siswa 

5 Pelayanan Laporan Hasil Belajar 

6 Pelayanan Ijazah  

7 Pelayanan ligalisir 

8 Pengawalan Perpustakaan  

9 Pelayanan Informasi Perlombaan 

10 Pelayanan penerimaan tamu  
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