
STANDART PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TANDA PENDAFTARAN 

YAYASAN YATIM PIATU DAN ORGANISASI SOSIAL 

KECAMATAN TEMPURSARI 

 
   Proses Penyampaian Pelayanan 

  1 Persyaratan 

: 

- Foto copy akte Notaris 

- Mengajukan permohonan ke 

Pemerintah daerah/instansi sosial ( 

Kab/Kota ) setempat dengan 

melampirkan formulir F1 

- Rekomendasi badan kesatuan bangsa 

politik dan perlindungan masyarakat 

- Rekomendasi bupati 

- Rekomendasi dari koordinator 

kegiatan kesejahteraan sosial 

kabupaten 

- Susunan pengurus lengkap dilampiri 

foto copy KTP 

- AD dan ART 

- Program kerja, laporan kegiatan di 

bidang usaha kesejahteraan sosial 

- Sumber dana dan modal kerja untuk 

melaksanakan kegiatan 

- Daftar anak asuh 

- Surat domisili dari lurah/kades 

setempat 

- Mengajukan permohonan dengan 

membawa berkas ( no 1 s/d 10 ) ke 

dinas sosial provinsi jawa timur 

- Copy surat izin operasional 

disampaikan kepada orsos 

koordinator kegiatan kesejahteraan 

sosial kabupaten 

- Setiap orsos/LSM usaha 

kesejahteraan sosial yang sudah 

terdaftar agar membuat laporan 

kegiatan/perkembangan kegiatan 



bidang usaha kesejahteraan sosial, 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

2 
Sistem,Mekanisme  dan 

Prosedur 
: 

1.  Pemohon mengajukan berkas ke 

kecamatan  

2. Berkas diterima dan diverifikasi oleh 

petugas  

3. Berkas di verifikasi oleh kasi 

pelayanan 

4. Pengesahan rekomendasi STP yayasan 

yatim piatu dan organisasi sosial 

5. Registrasi berkas oleh petugas paten 

6. Pemohon menerima berkas 

rekomendasi STP yayasan yatim piatu 

dan organisasi sosial 

3 Jangka Waktu : 15 menit 

4 Biaya/Tarif : Gratis 

5 Produk Layanan : 
 Rekomendasi untuk pendaftaran 

Yayasan/Panti dan Organisasi Sosial 

6 Penangan Pengaduan : 

Website / Situs : 

kec.tempursari@gmail.com 

 

7 Dasar Hukum : 

1. Amademen UUD 1945 bab XIV 

pasal 34 ayat 1 dan 2, ayat 1 fakir 

miskin dan anak terlantar 

dipelihara negara, ayat 2 

pemerintah atau negara 

mengembangkan suatu sistem 

jaminan sosial masyrakat bagi yang 

tidak mampu atau lemah sesuai 

dengan usaha kemanusiaan 

2. Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial 

3. Peraturan pemerintah nomor 42 

tahun 1981 tentang pelayanan 



kesejahteraan sosial 

4. Keputusan menteri sosial RI nomor 

06 tahun 1981 tentang organisasi 

sosial dan tata kerja di lingkungan 

departemen sosial 

5. Peraturan daerah kabupaten 

lumajang nomor 04 tahun 2008 

tentang susunan organisasi dan 

tata kerja kecamatan kabupaten 

lumajang 

6. Peraturan bupati lumajang nomor 

01 tahun 2009 tentang pejabaran 

tugas dan fungsi organisasi 

kecamtan di kabupaten lumajang 

8 
Sarana dan Prasarana dan 

Fasilitas 
: 

1. Komputer 

2. Meja 

3. Kursi 

4. Toilet 

5. Ruang Tunggu Bagi Pemohon 

6. Tempat Parkir Bagi Pemohon 

9 Kompetensi pelaksana : 

Dilaksanakan Oleh Petugas PATEN 

dengan Camat sebagai Penandatangan 

Rekomendasi. 

10 Pengawas Internal :  Kasi Pelayanan Umum 

11 Jumlah Pelaksana :  4 orang 

12 Jaminan Pelayanan :  Selesai dalam jangka waktu 15 menit 

13 Jaminan Keamanan :  Adanya CCTV 

14 Evaluasi Kinerja pelaksana : 
 Dievaluasi oleh pejabat atau pimpinan 

langsung dan lain lain. 

 

 

 


