TUGAS
Unit Pelayanan Publik bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan
informasi konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik
yang berada pada ruang lingkuptnya.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup UPP adalah memberikan informasi,
konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada
pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal
Logam, Mesin, Alat Transportasi Elektronika, Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal
Pengembangan Perwilayahan Industri dan LS Pro Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.
Unit Pelayanan Daerah diesuaikan dengan kewenangan
yang dimiliki oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis
dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementrerian
Perindustrian.
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Membangun Kepercayaan masyarakat dan dunia usaha atas
pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan
penyelenggara pelayanan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh pelayanan
publik. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan tanggung
jawab aparatur Kementerian Perindustrian dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan keputusan
Menteri Perindustrian no. 55/M-IND/per/6/2011 telah
dibentuk Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementerian
Perindustrian. UPP Kementerian Perindustrian adalah unit
kerja non struktural yang bertugas melakukan kegiatan

LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada
Masyarakat;
3. Keputusan menteri PAN & RB No. 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/6/2011
tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.

penyelenggaraan pelayanan publik non perizinan di
lingkungan Kementerian Perindustrian mulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen.
Melalui publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang memadai sekaligus memberi kemudahan akses bagi
dunia usah industri dalam memperoleh layanan publik yang
dibutuhkan. Sekirangya diperlukan informasi lain terkait
dengan sektor industri dapat menghubungi UPP, telepon:
021-5229585 atau kunjungi website kami di
www.kemenperin.go.id/layanan-publik

ASAS PELAYANAN
1. Transparan. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak
membedakan susu, ras, agama, golongan, gender dan
status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
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TATA CARA PENGAWASAN
Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan
melalui:
1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja dan
pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan

oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan
masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN LAYANAN
1. Pengaduan dapat tertulis, telepon, SMS, Facsimile, e-mail,
atau kotak saran serta harus disampaikan secara jelas dan
bertanggungjawab dengan menyebutkan identitas yang
jelas.
2. Pengaduan dapat juga disampaikan kepada pejabat
penerima pengaduan di Biro Hubungan Masyarakat.
3. Pejabat penerima pengaduan melakukan pengecekan

kepada petugas yang diadukan untuk dilakukan investigasi.
4. Apabila terbukti petugas dimaksud melakukan pelanggaran
Kode Etik Pelayan Publik dikenakan sanksi sesuai
Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/3/2010
Tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.

JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK
1. Pemberian informasi dan konsultasi iklim investasi, fasilitas
industri, kawasan industri dan lainnya;
2. Klinik pengembangan desain kemasan dan merek bagi IKM;
3. Pemberian informasi dan konsultasi ta cara pendaftaran hak
kekayaan intelektual (HKI);

4. Pemberian informasi dan konsultasi sertifikasi SNI dan
pengujian barang pada Laboratorium.
5. Layanan dunia usaha/industri non perizinan dalam bentuk
rekomendasi, pertimbangan teknis dan lainnya.

