
 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA  

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

SEKTOR PARIWISATA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang 

Penetapan Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ 

Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA 

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA. 
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Pasal 1 

Menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan 

usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor 

pariwisata dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam 

Peraturan Menteri ini.  

b. implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor 

pariwisata melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif sejak 

….. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal    

 

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA 

DAN EKONOMI KREATIF  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN       NOMOR 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  

TENTANG  

PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA 

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR 

PARIWISATA 

 

 

STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA                           

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
49425  

Angkutan Darat Wisata 

1. Ruang Lingkup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan 

tidak bermotor, seperti angkutan 

delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. 

Kelompok ini tidafk mencakup angkutan tidak 

bermotor untuk penumpang di kawasan wisata  

2 Istilah dan 

Definisi 

a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Angkutan darat wisata adalah penyediaan 

angkutan orang berupa kendaraan bermotor 

maupun tidak bermotor di destinasi pariwisata, 

untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata; 

c. Usaha angkutan darat wisata berisiko menengah 

rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori berisiko menengah rendah berdasarkan 

kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, 

kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 
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d. Standar usaha angkutan darat wisata adalah 

rumusan kualifikasi usaha angkutan darat wisata 

dan/atau klasifikasi usaha angkutan darat wisata 

yang mencakup aspek sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha angkutan darat wisata; 

e. Sertifikasi Usaha Angkutan darat wisata adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

angkutan darat wisata untuk mendukung 

peningkatan mutu sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha angkutan darat wisata; 

f. Sertifikat usaha angkutan darat wisata adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) kepada pengusaha 

angkutan darat wisata berisiko menengah rendah 

yang telah membuat pernyataan diri (self 

declaration) untuk menerapkan/melaksanakan 

standar dalam penyelenggaraan usaha angkutan 

darat wisata pada saat mendaftarkan NIB (Nomor 

Induk Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha 

pariwisata;  
 

3 Penggolongan 

Usaha 

Usaha angkutan darat wisata memiliki skala usaha 

Menengah Rendah. 

Sementara itu, usaha angkutan darat wisata tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan 

Umum Usaha 

  

a. Usaha perseorangan atau non perseorangan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan;  

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

c. SPPL yang didapatkan pada saat pengajuan 

permohonan NIB melalui sistem OSS. 
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5 Persyaratan 

Khusus Usaha 

1) Membuat surat pernyataan diri (self declaration) 

melaksanakan standar usaha angkutan darat 

wisata pada saat pendaftaran NIB melalui sistem 

OSS;  

2) Memiliki sertifikat standar usaha yang diterbitkan 

oleh Lembaga OSS: 

3) Melaksanakan standar usaha; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha angkutan darat wisata 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Area parkir kendaraan yang bersih dan 

terawat; 

2) Tersedia ruang yang digunakan untuk 

administrasi, pengelola; dan ruang 

penyimpanan dokumen; 

3) Ruang/area karyawan yang bersih dan 

terawat; 

4) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

5) Instalasi air bersih terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

6) Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan 

kendaraan, baik milik sendiri maupun 

rekanan; 

7) Toilet bagi karyawan dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang baik; 

8) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, 

email, dan/atau fasilitas internet; 

9) Fasilitas Pertolongan Pertama (P2) dan Alat 

Pemadan Api Ringan (APAR); 

10) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha angkutan darat wisata antara lain sebagai 

berikut: 

1) Penjualan tiket; 

2) Papan nama yang terpasang aman, mudah 

terlihat dan terbaca; 
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3) Tempat sampah tertutup; 

4) Fasilitas Pertolongan Pertama (P2); 

5) Ruang/area tunggu; 

c. Kondisi lingkungan 

1) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

terdekat terdokumentasi; 

2) Pelaksanaan program kebersihan lingkungan 

usaha. 

7 Struktur 

organisasi dan 

SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

4) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi 

dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan 

tersimpan dengan baik; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) terdokumentasi; 

6) Pelaksanaan Pertolongan Pertama (P2); 

7) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan 

kendaraan terdokumentasi; 

8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Pengemudi dan mekanik memiliki keahlian 

berperilaku baik; 

2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi. 

3) Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan; 

4) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan. 

8 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

telepon dan email mengenai pemesanan produk 

dan harga; 

b. Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan 

kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati 

bersama; 
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c. Pengecekan kendaraan sebelum dan setelah 

beroperasi; 

d. Pelaksanaan tanggap darurat operasional 

kendaraan; 

e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (KP2); 

f. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

g. Penanganan keluhan pelanggan selama 

menggunakan kendaraan;. 

10 Sistem 

Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk  

pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk  

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk  

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk  

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi; 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk  

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha 

terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak 

lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 
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tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja internal audit usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk 

pelaksanaan kerja internal audit usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi 

11 Penilaian 

kesesuaian 

dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha angkutan darat wisata memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan dengan pernyataan diri (self declaration) 

pada saat pendaftaran NB melalui sistem OSS. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

3.  Sertifikat standar usaha 

yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS; 

 

Sarana 

Usaha  

4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM usaha 

yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

10.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

11.  Kendaraan bermotor laik 

operasi yang digerakan 

oleh peralatan mekanik 

berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan 

di atas rel dan/atau; 

 

12.  Kendaraan tidak bermotor 

digerakan tenaga 

manusia dan/atau hewan 

yang memenuhi 

persyaratan keselamatan; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

13.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem 

manajemen usaha; 

 

14.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem 

manajemen usaha 

terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 

o CK:  Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak 

sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM 

minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 

% 
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o persyaratan produk usaha minimal 100 %; dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen 

usaha minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria 

standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi 

kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN USAHA 

Pengawasan usaha angkutan darat wisata. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang 

dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko 

kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan. 

Laporan Pengusaha merupakan informasi yang 

disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha. Penyampaian 

laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan 

secara elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 
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berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha dalam satu periode tertentu 

secara online dengan mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar standar 

usaha ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko menengah 

rendah mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar usaha dan pengembangan usaha 

mikro dan kecil kecil. Pengawasan rutin untuk usaha 

mikro dan usaha kecil dilakukan melalui inspeksi 

lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/kota) 

sesuai kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun 

berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 
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a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha angkutan darat wisata 

dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan 

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat 

wisata penanaman modal asing (PMA), dan 

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan 

usaha angkutan darat wisata penanaman modal 

dalam negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan 

kepada pejabat eselon I Kementerian yang 

membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan 

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

darat wisata berisiko menengah rendah PMA, 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha angkutan darat wisata berisiko 

menengah rendah kepada SKPD Kabupaten/Kota 

yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha angkutan 

darat wisata dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan ketentuan lain 

yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan; 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan mencakup 

penyusunan jadwal, anggaran, dan sumber daya 

manusia pelaksana pengawasan serta penyusunan 

jadwal pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 
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khusus tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat sesuai 

dengan bidang pengawasan yang dilakukan. 

Keterlibatan pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan instansi 

terkait sehingga pelaksanaan pengawasan usaha 

angkutan darat wisata dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal 

pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM 

pelaksana pengawasan dan target pengawasan 

yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha angkutan darat wisata. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur sipil 

negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana 

dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan; 
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1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang disetujui 

oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada Pengusaha 

untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai 

standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif yang membidangi industri 

pariwisata bersama Kantor PTSP, BKPM melalui 

ASN dan/atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha angkutan darat wisata PMA. 

SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait dalam melaksanakan pengawasan usaha 

angkutan darat wisata PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha angkutan darat 

wisata. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan pejabat 

K/L yang membidangi industri pariwisata, SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait lainnya dan 

/ atau profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata khususnya 
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usaha angkutan darat wisata melaksanakan 

pengawasan usaha angkutan darat wisata sesuai 

kewenangan instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau profesi 

bersertifikat yang melaksanakan pengawasan 

usaha angkutan darat wisata, diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada umumnya dan 

usaha angkutan darat wisata pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan secara 

kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas K/L/D) 

kepada pimpinan K/L dan SKPD Kabupaten/Kota) 

kepada pimpinan K/L/D yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas dengan 

tembusan kepada pimpinan K/L/D terlibat dalam 

kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

angkutan darat wisata dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) 

antara lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan darat 

wisata yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha angkutan darat wisata 

yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar usaha dan 

informasi lain yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Sementara itu, 

substansi utama pengawasan standar usaha 

meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, 
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ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan usaha, persyaratan produk usaha dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan penyelenggaraan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar usaha 

angkutan darat wisata dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangan melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website. 
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STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN REL WISATA                        

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
49442  

(Angkutan Jalan Rel Wisata) 

1. Ruang Lingkup Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan  

jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan 

rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak 

itam di Sumatera Barat, kereta wisata danau 

Singkarak Sumatera Barat, kereta wisata lori 

Kaliraga Jawa Timur, kereta wisata Ambawara 

Jawa Tengah. 
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata adalah 

usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta 

api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan 

pariwisata; 

c. Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata berisiko 

menengah tinggi adalah usaha pariwisata 

yang memiliki kategori level risiko menengah 

tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata 

adalah rumusan kualifikasi dan/atau 

klasifikasi usaha angkutan Jalan Rel Wisata 

yang mencakup aspek sarana usaha, 

organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, 
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persyaratan produk usaha, sistem manajemen 

usaha angkutan Jalan Rel Wisata; 

e. Sertifikasi standar usaha Angkutan Jalan Rel 

Wisata adalah proses pemberian Sertifikat 

kepada usaha angkutan Jalan Rel Wisata 

untuk mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan 

Jalan Rel Wisata melalui audit pemenuhan 

standar usaha angkutan Jalan Rel Wisata; 

f. Sertifikat standar usaha Angkutan Jalan Rel 

Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang 

Pariwisata kepada usaha angkutan Jalan Rel 

Wisata yang telah memenuhi standar usaha 

angkutan Jalan Rel Wisata; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha angkutan jalan rel wisata memiliki skala 

usaha Besar. 

Sementara itu, usaha angkutan jalan rel wisata 

tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. Usaha non perseorangan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku;  

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

c. SPPL yang didapat pada saat mendaftarkan 
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mengajukan permohonan NIB melalui sistem 

OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

a. Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi usaha pada saat pendaftaran 

NIB melalui sistem OSS;  

b. Melaksanakan sertifikasi standar usaha 

paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha 

angkutan jalan rel wisata beroperasi; 

c. Memiliki sertifikat standard usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP), diunggah dalam 

sistem OSS; 

d. Memiliki Sertifikat laik higiene dan sanitasi 

paling lambat 1 tahun setelah beroperasi, 

diunggah melalui sistem OSS; 

6 Sarana 

 

Sarana Usaha Angkutan jalan rel wisata antara 

lain: 

a. Sarana minimum usaha angkutan jalan rel 

wisata yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan dengan sistem pencahayaan 

dan sirkulasi udara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Papan nama. dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas; dan dipasang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti 

karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan 

tempat penyimpanan barang; 

4) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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5) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

6) Tersedia bengkel pemeliharaan dan 

perbaikan kereta api, baik milik sendiri 

maupun rekanan; 

7) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah 

dengan sirkulasi dan pencahayaan udara 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8) Tempat penampungan sampah sementara; 

9) Pengelolaan limbah B3, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan; 

10) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

11) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan fasilitas internet; 

12) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

13) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha angkutan jalan rel wisata yang harus 

dimiliki antara lain sebagai berikut: 

1) Kursi roda bagi penyandang keterbatasan 

fisik (disabilitas); 

2) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K), Alat Pemecah Kaca, dan 

Jendela Darurat; 

3) Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 
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4) Area penyimpanan barang penumpang 

wisatawan (bagasi); 

5) Tempat/area makan dan minum pada 

setiap kereta; 

6) Hiburan yang dilengkapi dengan peralatan 

audio visual dengan ruang kontrol pada 

setiap kereta; 

7) Tempat penyimpanan bahan makanan dan 

minuman pada setiap kereta; 

8) Tempat sampah dan penampungan sampah 

sementara; 

9) Air bersih di kereta api; 

10) Kamera pengawas (Closed Sirkuit Television) 

pada setiap kereta; 

11) Sarana Wifi; 

12) Area untuk ibadah. 

c. Kondisi lingkungan angkutan jalan rel wisata 

yang harus dimiliki antara lain: 

1) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

terdekat terdokumentasi; 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non organic; 

4) Terdapat pengolahan limbah cair dan 

padat; 

5) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

6) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan usaha 
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7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan terdokumentasi; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

6) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

7) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi 

dan surat-menyurat yang terdokumentasi 

dan tersimpan dengan baik; 

8) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

9) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

10) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai 

dengan standar dan/ atau keten-tuan 

peraturan perundang-undangan; 
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11) Program perawatan dan perbaikan kereta 

secara berkala yang terdokumentasi; 

12) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi 

13) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Masinis dan mekanik memiliki keahlian 

berperilaku baik; 

3) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

4) Program penilaian kinerja karyawan; 

5) Memiliki perencanaan dan pengembangan 

karir; 

6) Petugas OTC (On-Trip Cleaning) dan 

Customer Service yang berkualitas. 

7) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

8) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala; 

8 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

dalam dan luar jaringan (online dan Offline) 

mengenai pemesanan, produk dan harga; 

b. Pengecekan keselamatan dan keamanan kereta 

api wisata sebelum, selama perjalanan, dan di 

stasiun tujuan; 

c. Reservasi/pemesanan; 
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d. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

e. Penerimaan penumpang; 

f. Penyediaan makanan dan minuman; 

g. Penyediaan hiburan; 

h. Penggunaan tanda pengenal khusus; 

i. Keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan/P3K); 

j. Keselamatan dan evakuasi penumpang 

wisatawan; 

k. Pemberangkatan angkutan Jalan Rel Wisata; 

l. Penanganan keamanan di kantor dan 

penumpang wisatawan dalam perjalanan 

kereta api; 

m. Penanganan keluhan penumpang atau 

wisatawan. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Angkutan Jalan Rel Wisata dilengkapi 

pengatur suhu udara, tempat penyimpanan 

barang (overhead compartment), lampu 

penerangan, kaca riben, pintu alat pemecah 

kaca, dan jendela darurat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Paket perjalanan Jalan Rel Wisata; 

c. Pemandu perjalanan wisata dalam kereta api; 

d. Tempat duduk per kereta maksimal 50 tempat 

duduk yang dapat diatur (recycling seat); 

e. Sistem dan perangkat tata suara (Sound 

System) kereta wisata; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 
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c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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m. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha angkutan jalan rel wisata memiliki 

tingkatan risiko menengah tinggi = Pemenuhan 

terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh LSUP atau Inspeksi oleh 

Pemerintah Pusat atau Propinsi sesuai 

kewenangan dalam rangka pengawasan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

3.  melaksanakan 

sertifikasi usaha; 

 

4.  Sertifikat usaha;  

Sarana Usaha  5.  Ketersediaan 

sarana usaha; 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi dan 

SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 
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9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk usaha 

12.  Angkutan Jalan Rel 

Wisata dilengkapi 

pengatur suhu 

udara, tempat 

penyimpanan 

barang (overhead 

compartment), 

lampu penerangan, 

kaca riben, pintu 

alat pemecah kaca, 

dan jendela darurat 

sesuai dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan; 

 

13.  Sistem dan 

perangkat tata 
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suara (Sound 

System) kereta 

wisata; 

14.  Paket perjalanan 

Jalan Rel Wisata; 

 

15.  Pemandu 

perjalanan wisata 

dalam kereta api; 

 

16.  Tempat duduk per 

kereta maksimal 50 

tempat duduk yang 

dapat diatur 

(recycling seat); 

 

17.  Sistem dan 

perangkat tata 

suara (Sound 

System) kereta 

wisata; 

 

18.  Kepemilikan 

sertifikat laik sehat 

usaha; 

 

19.  Kepemilikan 

dokumen UKL-UPL; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

20.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

21.  Melaksanakan SOP 

dan / atau 

petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

Keterangan: 

CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = tidak 

sesuai; 

 

PENGAWASAN USAHA 

Pengawasan usaha angkutan jalan rel wisata 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  
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1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi) sesuai kewenangannya dalam bentuk 

kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 
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tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha angkutan jalan kereta 

wisata t wisata dilaksanakan oleh Menteri dan 

Gubernur sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

rel kereta wisata penanaman modal asing 

(PMA), dan Gubernur melaksanakan 

pengawasan usaha angkutan rel kereta 

wisata penanaman modal dalam negeri 

(PMDN).  

Pengawasan usaha angkutan rel kereta 

wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi 

Usaha bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi 

sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

angkutan rel kereta wisata berlaku selama 

pengusaha angkutan rel kereta wisata  

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 



- 34- 

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

rel kereta wisata PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha angkutan rel kereta wisatakepada 

SKPD Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

angkutan rel kereta wisata dilaksanakan 

melalui pemenuhan persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha 

sebagaimana unsur dan kriteria pengawasan 

pada tabel di atas dan ketentuan lain yang 

terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 
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Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha angkutan darat wisata 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha angkutan rel kereta wisata. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  



- 36- 

 

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha angkutan rel kereta wisata PMA. SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

rel kereta wisata PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 
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standar dan sertifikat standar usaha 

angkutan rel kereta wisata. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha angkutan rel 

kereta wisata melaksanakan pengawasan 

usaha angkutan rel kereta wisata sesuai 

kewenangan instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha angkutan rel kereta 

wisata diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha 

angkutan rel kereta wisata pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

 ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

 Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

angkutan rel kereta wisata dilaksanakan 
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secara kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan 

Lintas K/L/D) antara lain meliputi latar 

belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek 

pengawasan (usaha angkutan rel kereta 

wisata yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana 

Pengawasan, proses pengawasan, hasil 

analisis pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha angkutan rel kereta wisata yang 

diawasi. 

 Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha angkutan rel kereta wisata 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA  

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
50113: (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata) 

50122: (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata) 

1. Ruang Lingkup Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata  

usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk 

rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. 

Termasuk usaha penyewaan angkutan laut 

berikut operatornya. 

Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata  

usaha pengangkutan wisatawan melalui laut 

dengan menggunakan kapal laut wisata antara 

pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar 

negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan 

laut berikut operatornya.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata 

adalah usaha penyediaan angkutan laut 

domestik untuk kebutuhan dan kegiatan 

pariwisata, di wilayah perairan Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan; 

c. Angkutan laut luar negeri untuk wisata usaha 

penyediaan angkutan laut internasional 

untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan; 
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d. Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk 

wisata berisiko menengah tinggi adalah usaha 

pariwisata yang memiliki kategori level risiko 

menengah tinggi berdasarkan kriteria 

keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan 

masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan 

(K3L) dan probabilitas terjadinya potensi 

bahaya K3L; 

e. Usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata 

berisiko menengah tinggi adalah usaha 

pariwisata yang memiliki kategori level risiko 

menengah tinggi berdasarkan kriteria 

keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan 

masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan 

(K3L) dan probabilitas terjadinya potensi 

bahaya K3L; 

f. Standar Usaha Angkutan laut dalam negeri 

untuk wisata adalah rumusan kualifikasi 

dan/atau klasifikasi usaha angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata yang mencakup 

aspek sarana usaha, organisasi dan SDM 

usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk 

usaha, sistem manajemen usaha angkutan 

laut dalam negeri untuk wisata; 

g. Standar Usaha Angkutan laut luar negeri 

untuk wisata adalah rumusan kualifikasi 

dan/atau klasifikasi usaha angkutan laut luar 

negeri untuk wisata yang mencakup aspek 

sarana usaha, organisasi dan SDM usaha, 

Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, 

sistem manajemen usaha angkutan laut luar 

negeri untuk wisata; 
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h. Sertifikasi standar usaha Angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan 

laut dalam negeri untuk wisata untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan 

laut dalam negeri untuk wisata melalui audit 

pemenuhan standar usaha angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata; 

i. Sertifikasi standar usaha Angkutan laut luar 

negeri untuk wisata adalah proses pemberian 

Sertifikat kepada usaha angkutan laut luar 

negeri untuk wisata untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha angkutan laut luar negeri 

untuk wisata melalui audit pemenuhan 

standar usaha angkutan laut luar negeri 

untuk wisata; 

j. Sertifikat standar usaha Angkutan laut dalam 

negeri untuk wisata adalah bukti tertulis yang 

diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha 

Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan 

laut dalam negeri untuk wisata yang telah 

memenuhi standar usaha angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata; 

k. Sertifikat standar usaha Angkutan laut luar 

negeri untuk wisata adalah bukti tertulis yang 

diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha 

Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan 

laut luar negeri untuk wisata yang telah 

memenuhi standar usaha angkutan laut luar 

negeri untuk wisata; 



- 42- 

 

l. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

m. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha angkutan lau dalam/luar negeri untuk 

wisata memiliki skala usaha menengah dan besar  

Sementara itu, usaha angkutan laut dalam/luar 

negeri untuk wisata tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) sertifikat standar pengoperasian angkutan 

laut dalam/luar negeri untuk wisata; 

4) SPPL yang diperoleh pada saat 

menyampaikan permohonan NIB melalui 

sistem OSS; 

5) Komitmen melaksanakan standar dan 

sertifikat standar usaha pada saat pengajuan 

permohonan NIB melalui sistem OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) melaksanakan standar usaha; 

2) melaksanakan sertifikasi standar usaha 

paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha 

angkutan laut dalam/ luar negeri untuk 

wisata beroperasi; 

3) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 
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Pariwisata (LSUP), diunggah melalui sistem 

OSS; 

4) memiliki sertifikat laik sehat akomodasi 

paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi, diunggah melalui sistem OSS; 

 Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata 

6 Sarana 

 

a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk 

Wisata berakomodasi 

1) Sarana minimum usaha angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

a) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b) Papan nama terbuat dari bahan aman 

dan kuat dengan tulisan yang terbaca 

dan terlihat jelas; dan dipasang sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c) Alat keselamatan dan keamanan 

pelayaran; 

d) Ruang penerimaan tamu yang bersih 

dan terawat; 

e) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

f) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g) Toilet umum pria dan wanita yang 

terpisah dengan sirkulasi dan  
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pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

h) Tempat penampungan sampah; 

i) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan fasilitas internet; 

j) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR sesuai dengan ketentuan 

peraturan per-undang-undangan; 

k) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang. 

2) Fasilitas minimum (Di dalam Kapal) sebagai 

penunjang kegiatan usaha angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata antara lain 

sebagai berikut: 

a) Ruang atau area publik yang dilengkapi 

meja dan kursi bersih dan terawat serta 

terdapat pencahayaan dan sirkulasi 

udara yang baik; 

b) Bahan informasi destinasi dan promosi 

wisata; 

c) Penyediaan makan dan minuman 

d) Kamar mandi dan toilet pribadi yang 

bersih dan terawat; 

e) Tempat sampah tertutup; 

f) Fasilitas Pertolongan Pertama; 

g) Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 

3) Kondisi lingkungan 

a) Informasi dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi; 
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b) Informasi Petunjuk Keselamatan Crew 

dan Penumpang 

c) Terdapat pengelolaan limbah cair dan 

padat; 

d) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat 

lainnya; 

e) Program pengawasan kegiatan 

pariwisata yang ramah lingkungan dan 

mengikuti kaedah konservasi dan 

pengamanan biota laut yang 

terdokumentasi 

f) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha 

b. Usaha angkutan laut dalam negeri untuk 

wisata tidak berakomodasi 

1) Sarana minimum usaha angkutan laut 

dalam negeri untuk wisata yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

a) Ruang kantor / area adminstrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja yang bersih, terawat dan 

berfungsi dengan baik; 

b) Papan nama terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan dengan tulisan 

yang terbaca dan terlihat jelas; 

c) Alat keselamatan dan keamanan 

pelayaran; 

d) Ruang penerimaan tamu yang 

bersihdan terawat; 

e) Tempat penyimpanan bahan makanan 

dan minuman berupa storage; 
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f) Toilet umum pria dan wanita yang 

terpisah dengan sirkulasi dan  

pencahayaan udara yang baik; 

g) Tempat penampungan sampah 

sementara; 

h) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan fasilitas internet; 

i) Fasilitas Peralatan Pertolongan Pertama 

(PP) dan Alat Pemadam Api Ringan 

(APAR sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

j) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang. 

2) Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri 

untuk wisata antara lain sebagai berikut: 

a) Bahan informasi destinasi dan promosi 

wisata; 

b) Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan 

wisata yang bersih dan terawat dan 

berfungsi dengan baik;  

c) Penyediaan makan dan minum yang 

memenuhi persyaratan higiene dan 

sanitasi; 

d) Tempat atau area makan minum yang 

bersih dan terawat; 

e) Tempat sampah tertutup; 

f) Fasilitas Pertolongan Pertama (PP) dan 

Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 

3) Kondisi lingkungan 

a) Informasi dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi; 
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b) Rambu – Rambu Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja  

c) Terdapat pengelolaan limbah cair dan 

padat; 

d) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat 

lainnya; 

e) Program pengawasan kegiatan 

pariwisata yang ramah lingkungan dan 

mengikuti kaedah konservasi dan 

pengamanan biota laut yang 

terdokumentasi 

f) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan 

usaha 

7 Struktur organisasi 

dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk 

Wisata berakomodasi 

1) Organisasi 

a) Profil perusahaan yang terdiri atas 

struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

b) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan 

terdokumentasi; 

c) Laporan daftar nama penumpang 

wisata angkutan laut wisata dalam 

negeri kepada penyelenggara 

pelabuhan; 

d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan terdokumentasi; 
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e) Pengelolaan administrasi seluruh 

transaksi dan surat-menyurat yang 

terdokumentasi dan tersimpan dengan 

baik; 

f) Asuransi Marine Hull and Liability serta 

asuransi ketenagakerjaan; 

g) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai 

dengan standar dan/ atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h) Program perawatan dan perbaikan 

kapal secara berkala yang 

terdokumentasi; 

i) Pelaksanaan evaluasi kinerja 

manajemen yang terdokumentasi; 

2) Sumber Daya Manusia 

a) Karyawan menggunakan pakaian yang 

bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan; 

b) Crew Kapal memiliki Sertifikat keahlian 

(CoC) dan keterampilan (CoP);  

c) Program pelatihan peningkatan 

kompetensi bagi Crew Kapal  

d) Program penilaian kinerja karyawan; 

b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk 

Wisata tak berakomodasi 

1) Organisasi 

a) struktur organisasi dan uraian tugas 

terdokumentasi;  

b) Laporan daftar nama Crew dan 

penumpang wisata angkutan laut 
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wisata dalam negeri kepada 

penyelenggaraan pelabuhan; 

c) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan terdokumentasi; 

d) Pengelolaan administrasi seluruh 

transaksi dan surat-menyurat yang 

terdokumentasi dan tersimpan dengan 

baik; 

e) Asuransi Marine Hull and Liability serta 

asuransi ketenagakerjaan; 

f) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai 

dengan standar dan/ atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

g) Pelaksanaan evaluasi kinerja 

manajemen terdokumentasi; 

2) Sumber Daya Manusia 

a) Karyawan menggunakan pakaian yang 

bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan; 

b) Crew Kapal memiliki Sertifikat keahlian 

(CoC) dan keterampilan (CoP);  

c) Program pelatihan peningkatan 

kompetensi Crew  

d) Program penilaian kinerja Crew. 

8 Pelayanan  a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk 

Wisata berakomodasi 

1) Penyediaan informasi baik melalui 

online/offline mengenai pemesanan, 

produk dan harga; 

2) Reservasi/pemesanan; 

3) Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 
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4) Penerimaan penumpang wisatawan; 

5) Pengarahan kepada penumpang mengenai 

keselamatan dan keamanan pelayaran; 

6) Penyediaan makanan dan minuman; 

7) Asuransi penumpang wisatawan; 

8) Penanganan keluhan penumpang 

wisatawan. 

b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk 

Wisata tidaak berakomodasi 

1) Penerimaan dan pemberian informasi; 

2) Penerimaan penumpang wisatawan; 

3) Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

4) Pelaksanaan Sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja 

5) Pengoperasian angkutan laut dalam negeri 

untuk wisata; 

6) Perawatan dan perbaikan kapal wisata 

serta pengedokan (docking) kapal; 

7) Penyediaan makanan dan minuman; 

8) Pemberian asuransi penumpang 

wisatawan; 

9) Penanganan keluhan penumpang 

wisatawan. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk 

Wisata Berakomodasi 

1) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut; 

2) Kamar-kamar sebagai sarana akomodasi; 

3) Paket wisata bahari; 

4) Pemandu dan instruktur wisata bahari; 

5) Penyediaan makanan dan minuman yang 

memenuhi persyaratan hygiene dan 

sanitasi.  
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a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Wisata tak 

berakomodasi 

1) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut:  

2) Paket wisata bahari; 

3) Pemandu wisata bahari; 

4) Penyediaan makanan dan minuman yang 

memenuhi persyaratan hygiene dan 

sanitasi;  

 b. Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata 

10 Sarana a. Sarana minimum usaha angkutan laut luar 

negeri untuk wisata yang harus dimiliki 

meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perun-dang-

undangan; 

2) Papan nama. dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas; dan dipasang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti 

karyawan wanita dan laki-laki terpisah 

dan tempat penyimpanan barang; 

4) Alat keselamatan dan keamanan 

pelayaran; 

5) Ruang penerimaan tamu yang bersih dan 

terawat; 

6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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7) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

8) Tersedia bengkel pemeliharaan dan 

perbaikan kapal wisata, baik milik sendiri 

maupun rekanan; 

9) Tempat penyimpanan bahan makanan dan 

minuman berupa storage; 

10) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah 

dengan sirkulasi dan  pencahayaan udara 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

11) Tempat penampungan sampah sementara; 

12) Pengelolaan limbah B3, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan; 

13) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

14) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan fasilitas internet; 

15) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR sesuai dengan ketentuan 

peraturan per-undang-undangan; 

16) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang. 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha angkutan laut luar negeri 

untuk wisata yang harus dimiliki antara lain 

sebagai berikut: 

1) Ruang atau area publik yang dilengkapi 

meja dan kursi bersih dan terawat serta 



- 53- 

 

terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang baik; 

2) Bahan informasi destinasi dan promosi 

wisata; 

3) Kafe dan bar yang memenuhi persyaratan 

hygiene dan sanitasi; 

4) Area hiburan yang bersih dan terawat dan 

mudah diakses pengunjung wisatawan; 

5) Ruang atau area perawatan yang 

dilengkapi dokter dan paramedis; 

6) Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan 

wisata yang bersih dan terawat dan 

berfungsi dengan baik;  

7) Penjualan makan dan minum yang 

memenuhi persyaratan higiene dan 

sanitasi;  

8) Area makan minum yang bersih dan 

terawat dengan sirkulasi udara dan 

penvajayaan uang baik; 

9) Area atau tempat ibadah beserta 

perlengkapannya; 

10) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan 

terawat untuk pengunjung wisatawan; 

11) Tempat sampah tertutup organik dan non 

organik terpisah; 

12) Tempat penampungan sampah sementara 

organik dan non organik. 

13) Tangki penampungan air (water reservoir).; 

14) Instalasi kamera pengawas (closed circuit 

television/ CCTV); 

15) Fasilitas dan akses untuk penyandang 

disabilitas. 
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16) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K); 

17) Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 

c. Kondisi lingkungan Angkutan Laut Luar 

Negeri untuk wisata yang harus dimiliki 

nmeliputi antara lain: 

1) Memiliki program pengendalian hama (pest 

control); 

2) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan nonorganic; 

5) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

6) Program pengawasan kegiatan pariwisata 

yang ramah lingkungan dan mengikuti 

kaedah konservasi dan pengamanan biota 

laut yang terdokumentasi 

7) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha, 

11 Organisasi dan SDM a. Organisasi usaha angkutan laut luar negeri 

untuk wisata yang harus dimiliki meliputi: 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas 

struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 
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4) Laporan daftar nama penumpang wisata 

angkutan laut wisata dalam negeri kepada 

penyelenggara pelabuhan; 

5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan dan terdokumentasi; 

6) Pengelolaan administrasi seluruh 

transaksi dan surat-menyurat yang 

terdokumentasi dan tersimpan dengan 

baik; 

7) Ketanggapan masalah kesehatan; 

8) Tempat penampungan sampah sementara 

untuk sampah organik dan non organik 

9) Asuransi Marine Hull and Liability serta 

asuransi ketenagakerjaan; 

10) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai 

dengan standar dan/ atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi. 

b. Sumber Daya Manusia Usaha Angkutan Laut 

Luar Negeri Untuk Wisata: 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Nakhoda dan mekanik memiliki keahlian 

berperilaku baik; 

3) Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan 

(CoP);  
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4) Program pelatihan peningkatan 

kompetensi bagi ABK dan nakhoda; 

5) Program penilaian kinerja karyawan; 

6) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala termasuk Pemeriksaan kesehatan 

Nahkoda dan ABK; 

12 Pelayanan Usaha Pelayanan usaha angkutan laut luar negeri untuk 

wisata minimal meliputi: 

a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

dalam dan luar jaringan (online dan offline) 

mengenai pemesanan, produk dan harga; 

b. Penerimaan penumpang wisatawan; 

c. Penggunaan tanda pengenal bagi seluruh 

penumpang wisatawan; 

d. Reservasi/pemesanan; 

e. Penitipan barang penumpang wisatawan; 

f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

g. Sistem keamanan pembayaran elektronik bagi 

pelangganl 

h. Tata graha kamar tidur dan area meja kursi 

serta area makan dan minum untuk 

wisatawanl 

i. Pemeliharaan instalasi sanitasi dan 

lingkungan; 

j. Pengecekan keselamatan kapal wisata; 

k. Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata 

dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket 

wisata yang tersedia; 

l. Keselamatan dan evakuasi penumpang dan 

pengawakan serta tanggap darurat 

operasional kapal wisata; 
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m. Pengoperasian angkutan laut luar negeri 

untuk wisata; 

n. Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta 

pengedokan (docking) kapal; 

o. Penjualan makanan dan minuman; 

p. Penyelenggaraan hiburan; 

q. Ketanggapan kerugian penumpang wisatawan; 

r. Penanganan tanggap darurat operasional 

kapal wisata.; 

s. Penanganan keamanan di kantor dan 

penumpang wisatawan dalam perjalanan 

kapal; 

t. Pemberian asuransi penumpang wisatawan; 

u. Penanganan keluhan penumpang wisatawan. 

13 Persyaratan Produk Persyaratan produk usaha angkutan laut luar 

negeri untuk wisata minimal meliputi: 

a. Kapal berbendera Indonesia yang laik 

operasional dilengkapi air tawar sesuai 

kapasitas penumpang wisatawan dan tangki 

penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM); 

b. Kamar-kamar dan / atau ruang tidur; 

c. Peralatan keselamatan bersih terawat dan 

berfungsi dengan baik; 

d. Sistem dan perangkat tata suara (Sound 

System) kapal wisata; 

e. Paket wisata bahari; 

f. Pemandu dan instruktur wisata bahari; 

g. Penjualan makanan dan minuman yang 

memenuhi persyaratan laik sehat;  

h. Ruang dan / atau makan minum yang 

memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; 
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14 Sistem Managemen 

Usaha 

Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Wisata yang 

harus dimiliki antara lain 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk wisata; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk wisata 

terdokumentasi; 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN  

Usaha angkutan laut dalam/negeri untuk wisata 

memiliki tingkatan risiko menengah tinggi = 

Pemenuhan terhadap standar usaha angkutan 

laut dalam/ negeri untuk wisata dilakukan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, atau inspeksi 

oleh Pemerintah serta Pemerintah Propinsi sesuai 

kewenangan dalam rangka pengawasan. 

Usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  melaksanakan 

standar usaha; 
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3.  Sertifikat standar 

usaha usaha; 

 

4.  Sertifikat laik sehat.  

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

UALDNW Berakomodasi  

12.  Kapal berbendera 

Indonesia yang laik 

laut; 

 

13.  Kamar-kamar dan / 

atau ruang tidur; 

 

14.  Penyediaan makanan 

dan minuman yang 

memenuhi 
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persyaratan higiene 

dan sanitasi; 

15.  Paket wisata bahari;  

16.  Pemandu dan / atau 

instruktur wisata 

bahari berbahasa 

asing;  

 

17.  Restoran, bar dan 

musik 

 

UALDNW Tidak 

Berakomodasi 

 

18.  Kapal berbendera 

Indonesia yang laik 

laut:  

 

19.  Paket wisata bahari;  

20.  Pemandu dan 

instruktur wisata 

bahari 

 

21.  Penyediaan makanan 

dan minuman yang 

memenuhi 

persyaratan hygiene 

dan sanitasi; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

22.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha angkutan laut 

luar negeri untuk 

wisata; 
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23.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha angkutan laut 

luar negeri untuk 

wisata 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

 

Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata 

Unsur 

Penilaian 
No. Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 
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Persyaratan 

khusus 

2.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

3.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikat laik sehat.  

Sarana 

Usaha 

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

Usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

Produk 

12.  Kapal berbendera 

Indonesia yang laik 

operasional dilengkapi 

air tawar sesuai 

kapasitas penumpang 

wisatawan dan tangki 

penampungan Bahan 

Bakar Minyak (BBM); 

 

13.  Kamar-kamar dan / 

atau ruang tidur; 
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14.  Peralatan keselamatan 

bersih terawat dan 

berfungsi dengan baik; 

 

15.  Sistem dan perangkat 

tata suara (Sound 

System) kapal wisata; 

 

16.  Paket wisata bahari;  

17.  Pemandu dan 

instruktur wisata 

bahari; 

 

18.  Penjualan makanan 

dan minuman yang 

memenuhi persyaratan 

laik sehat 

 

19.  Ruang dan / atau 

makan minum yang 

memenuhi persyaratan 

hygiene dan sanitasi; 

 

Sistem 

Manajemen 

 Sistem manajemen 

angkutan laut dalam 

negeri untuk wisata 

meliputi: 

 

20.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk pelaksanaan 

kerja sistem 

manajemen usaha 

angkutan laut luar 

negeri untuk wisata; 

 

21.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha angkutan laut 
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luar negeri untuk 

wisata terdokumentasi; 

Keterangan: 

o CK:  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

 

PENGAWASAN USAHA 

Pengawasan usaha angkutan laut dalam/luar 

negeri untuk wisata 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 
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merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 
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Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi) sesuai kewenangannya dalam bentuk 

kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya melalui sistem 

OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) 

bulan Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata  

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

laut dalam/luar negeri untuk wisata  

penanaman modal asing (PMA), dan 

Gubernur melaksanakan pengawasan usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk 
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wisata  penanaman modal dalam negeri 

(PMDN).  

Pengawasan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata juga 

dilaksanakan melalui sertifikasi standar 

usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha bidang 

Pariwisata (LSUP) yang meliputi sertifikasi 

awal dan survailan yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 

Sertifikat standar usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata berlaku 

selama pengusaha angkutan laut dalam/luar 

negeri untuk wisata  menjalankan kegiatan 

usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

laut dalam/luar negeri untuk wisata  PMA, 

Gubernur mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata berisiko 

menengah rendah kepada SKPD Propinsi 

yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk 

wisata  dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 
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pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata  

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 
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usaha angkutan laut dalam/luar negeri 

untuk wisata. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan 

atas nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau 

membuat catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

a) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

b) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

c) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 
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d) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

e) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

f) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata PMA. SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

laut dalam/luar negeri untuk wisata PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha angkutan laut dalam/luar 

negeri untuk wisata. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi 

terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 
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pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk 

wisata melaksanakan pengawasan usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk 

wisata  sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi 

ASN dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

laut dalam/luar negeri untuk wisata 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan 

perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

angkutan laut dalam/luar negeri untuk 

wisata dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan 



- 72- 

 

rel kereta wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha angkutan laut 

dalam/luar negeri untuk wisata 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 

 

 

 

 

 



- 73- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          STANDAR USAHA HOTEL 

BERISIKO RENDAH, MENENGAH RENDAH,                                      

MENENGAH TINGGI DAN TINGGI 

NO 

55110 : 

(Hotel Bintang)  

55120 : 

(Hotel Non Bintang/Melati) 
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1 Ruang Lingkup Hotel Bintang  

usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan 

yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, 

serta jasa lainnya bagi umum dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan 

Hotel Non Bintang/Melati 

Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi 

umum yang dikelola secara komersial dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bagian 

bangunan yang telah memenuhi ketentuan 

sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat 

keputusan instansi yang membinanya.   

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan 

akomodasi secara harian berupa kamar-kamar 

di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, 

termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan 

makan dan minum, kegiatan hiburan 

dan/atau fasilitas lainnyal; 

c. Usaha Hotel Berbasis Risiko adalah usaha 

Hotel yang meliputi usaha berbasis risiko 

rendah, menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan 

kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk 

wisatawan dan lingkungan (K3L), dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L. 
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d. Standar Usaha Hotel adalah rumusan 

kualifikasi usaha Hotel dan/atau klasifikasi 

usaha Hotel yang mencakup aspek produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha Hotel; 

e. Sertifikat Standar Usaha (SSU) Hotel Berisiko 

Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan 

untuk usaha Hotel yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) melaksanakan 

standar keselamatan dan kesehatan kerja, 

kesehatan masyarakat termasuk wisatawan 

dan lingkungan (K3L) bagi usaha Hotel berisiko 

rendah pada saat mendaftarkan NIB melalui 

sistem online single submission (OSS), yang 

berlaku selama pengusaha Hotel menjalankan 

kegiatan usaha; 

f. Sertifikat Standar Usaha (SSU) Hotel Berisiko 

Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang 

diberikan untuk usaha Hotel yang telah 

membuat pernyataan diri (self declaration) 

melaksanakan standar usaha Hotel berisiko 

menengah rendah melalui sistem online single 

submission (OSS) yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS, berlaku selama pengusaha Hotel 

menjalankan kegiatan usaha; 

g. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada Usaha Hotel 

berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha Hotel 

melalui audit pemenuhan standar usaha Hotel 

berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi;  
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h. Sertifikat Standar Usaha Hotel (SUH) Berisiko 

Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (LSUP) 

kepada usaha Hotel berisiko menengah tinggi 

dan berisiko tinggi yang telah memenuhi 

standar usaha Hotel, berlaku selama 

pengusaha Hotel menjalankan kegiatan usaha;  

i. Lembaga Online Single Sub Mission (OSS) 

adalah lembaga pengelola penyelenggaraan 

OSS pemerintah non kementerian, pemerintah 

propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal;  

j. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan; 

k. Pengusaha Hotel adalah orang, sekelompok 

orang atau badan usaha Indonesia berbadan 

hukum yang melakukan kegiatan usaha Hotel; 

3 Penggolongan Usaha Usaha Hotel memiliki skala usaha mikro, kecil, 

menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha hotel tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan; 

b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 

usaha hotel berisiko rendah, menengah 

rendah dan menengah tinggi; 
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c. memiliki NIB dan izin usaha untuk usaha 

hotel berisiko tinggi. 

d. Persyaratan lainnya 

1) membuat surat pernyataan diri (self 

declarataion) melaksanakan standar 

usaha pada ssat mendaftarkan NIB 

melalui sistem OSS, untuk yang berisiko 

menengah rendah; 

2) membuat komitmen melaksanakan 

standar dan sertifikasi usaha pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, 

untuk yang berisiko menengah tinggi dan 

tinggi; 

3) memiliki dokumen SPPL untuk usaha 

berisiko menengah rendah dan rendah, 

UKL-UPL untuk berisiko menengah tinggi 

dan tinggi kecuali yang  memiliki 

bangunan ≥ 10.000 m2 wajib memiliki 

Amdal; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

a. melaksanakan standar usaha, untuk yang 

berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi; 

b. melaksanakan sertifikasi standar usaha 

berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi; 

c. memiliki sertifikat standar usaha, untuk 

yang berisiko menengah rendah diterbitkan 

oleh Lembaga OSS; 

d. memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP), untuk usaha 

berisiko menengah tinggi paling lambat 

setelah 2 (dua) dan untuk  berisiko tinggi 
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paling lambat 1 (satu) tahun beroperasi; 

e. Memiliki sertifikat laik sehat  akomodasi 

untuk yang berisiko menengah rendah dan 

laik higiene sanitasi untuk yang berisiko 

menengah tinggi dan berisiko tinggi paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, 

diunggah melalui sIstem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana usaha Hotel berisiko menengah 

rendah yang harus dimiliki minimal meliputi 

antara lain: 

1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 

5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat 

terdapat  dokumen uji berkala; 

2) Toilet umum yang bersih dan terawat 

dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

3) Tersedia Instalasi Air  Bersih dan 

dilakukan pengujian rutin atas baku 

mutu kualitas air bersih 

4) Tempat penampungan sampah 

sementara yang terpisah untuk sampah 

organik dan non organik. 

b. Sarana usaha Hotel berisiko menengah tinggi 

yang harus dimiliki minimal meliputi antara 

lain  ; 

1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 

5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat 

terdapat  dokumen uji berkala dilengkapi 

CCTV; 

2) Koridor/selasar dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan sirkulasi udara 
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dan pencahayaan yang baik; 

3) Toilet umum yang bersih dan terawat 

terpisah untuk tamu pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

4) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan baik; 

5) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

makan, tempat sampah tertutup, toilet 

karyawan pria dan wanita terpisah bersih 

dan terawat; 

6) Tersedia Instalasi Air Bersih dan 

dilakukan pengujian rutin atas baku 

mutu kualitas air bersih; 

7) Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling 

kuat, aman dan mudah 

pemeliharaannya, drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak (grease trap), 

kitchen hood yang dilengkapi dengan 

penyaring lemak (grease filter), system 

sirkulasi udara dan system yang baik, 

tempat sampah tertutup terpisah untuk 

sampah basah dan kering, APAR, fire 

blanket, pengelolaan pemadam (suptresi 

api); 

8) Tempat penampungan sampah 

sementara yang terpisah untuk sampah 

organik dan non organik;  

9) Instalasi pengolahan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah baik dikelola 

mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan 
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pengujian rutin atas baku mutu kualitas 

air limbah 

10) Penyediaan fasilitas ruang P3K karyawan 

dengan peralatan kesehatan. 

c. Sarana usaha Hotel berisiko tinggi yang 

harus dimiliki minimal meliputi antara lain ; 

1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 

5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat 

terdapat  dokumen uji berkala dilengkapi 

CCTV; 

2) Koridor/selasar dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang baik; 

3) Toilet umum yang bersih dan terawat, 

terpisah untuk tamu pria dan wanita  

dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

4) Toilet umum bagi tamu yang 

berkebutuhan khusus; 

5) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan baik; 

6) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

makan, tempat sampah tertutup, kamar 

mandi dan toilet karyawan pria dan 

wanita terpisah bersih dan terawat; 

7) Tersedia Instalasi Air Bersih dan 

dilakukan pengujian rutin atas baku 

mutu kualitas air bersih; 

8) Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling 

kuat, aman dan mudah 
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pemeliharaannya, drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak (grase trap), 

kitchen hood stainles yang dilengkapi 

dengan  penyaring lemak (grease filter), 

system sirkulasi udara dan system 

pencahayaan yang baik, perlengkapan 

P3K, tempat sampah tertutup yang 

terpisah untuk sampah basah dan kering, 

APAR, fire blanket pengelolaan pemadam 

(supresi api) dan deteksi dini kebocoran 

gas serta pemutusan otomatis sumber 

energi. 

9) Tempat penampungan sampah 

sementara yang terpisah untuk sampah 

organik dan non organik;  

10) Instalasi pengolahan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah baik dikelola 

mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas 

air limbah 

11) Penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan 

kesehatan karyawan dengan peralatan 

kesehatan serta petugas kesehatan.  

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Hotel Berisiko Menengah Rendah; 

1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap 

jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

2) memiliki peraturan perusahaan atau 

PKB; 

3) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general 

cleaning); 
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4) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau 

keadaan darurat lainnya; 

5) Program pemeliharaan dan perbaikan 

gedung, perlengkapan dan peralatan 

(Preventive Maintenance Program 

schedule). 

b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi 

1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap 

jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

2) memiliki peraturan perusahaan atau 

PKB; 

3) memiliki program pemeriksaan kesehatan 

Karyawan; 

4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general 

cleaning); 

5) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang 

terorganisir dilengkapi daftar petugas 

Harian; 

6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau 

keadaan darurat lainnya; 

7) Melaksanakan pengujian secara berkal 

apada peralatan-peralatan Keselamatan

 dan Kese-hatan Kerja (K3); 

c. Hotel Berisiko Tinggi 

1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap 

jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan 
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kerja (manual); 

2) Memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak   

berwenanguntuk karyawan dengan 

jumlah minimal 100 orang; 

3)  memiliki peraturan perusahaan atau 

PKB; 

4) memiliki program pemeriksaan kesehatan 

Karyawan; 

5) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general 

cleaning); 

6) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang 

terorganisir dilengkapi daftar petugas 

Harian; 

7) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau 

keadaan darurat lainnya; 

8) Melaksanakan pengujian secara berkal 

apada peralatan-peralatan Keselamatan

 dan Kesehatan Kerja (K3); 

9) Program pemeliharaan dan perbaikan 

gedung, perlengkapan dan peralatan 

(Preventive Maintenance Program 

schedule) 

8 Pelayanan  a. Hotel Berisiko Menengah Rendah: 

1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan fasilitas 

karyawan;  

2) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti 

Informasi tentang dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi. 
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b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi: 

1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;  

2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas keamanan dan 

instalasi CCTV (kamera pengawas):  

3) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti 

Informasi tentang dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi. 

9 Persyaratan Produk a. Produk usaha Hotel berisiko menengah rendah 

yang harus dimiliki minimal meliputi antara 

lain: 

1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha Hotel, bersih dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan    pencahayaan  yang 

arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi 

udara, pencahayaan yang baik; 

3) Front office (kantor depan) dilengkapi 

gerai/counter (bisa berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check 

out; 

4) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar 

mandi, dilengkapi tempat tidur beserta 

perlengkapannya, pintu dengan kunci 

pengaman, jendela dengan alat pengaman, 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, 
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tempat sampah, denah lokasi kamar dan 

petunjuk penyelamatan diri;  

b. Produk usaha Hotel berisiko menengah tinggi 

yang harus dimiliki minimal meliputi antara 

lain: 

1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha Hotel, bersih dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan    pencahayaan  yang 

arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi 

udara,  pencahayaan yang baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) bagi tamu keterbatasan 

fisik; 

3) Front office (kantor depan) dilengkapi 

gerai/counter (bisa berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check 

out dan tempat penitipan barang tamu; 

4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik, bersih 

dan terawat; 

5) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar 

mandi, dilengkapi tempat tidur beserta 

perlengkapannya, pintu dengan kunci 

pengaman, jendela dengan alat pengaman, 

kamar dengan alat pendeteksi asap (smoke 

detector) dan sprinkler, pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, 

denah lokasi kamar dan petunjuk 

penyelamatan diri;  
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c. Produk usaha Hotel berisiko tinggi yang harus 

dimiliki minimal meliputi antara lain: 

1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha Hotel, bersih dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi 

udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) bagi tamu keterbatasan 

fisik; 

3) Front office (kantor depan) dilengkapi 

gerai/counter (bisa berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check 

out dan tempat penitipan barang tamu; 

4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik, bersih 

dan terawat; 

5) Kamar tidur termasuk kamar mandi, 

dilengkapi tempat tidur beserta 

perlengkapannya, pintu dengan kunci 

pengaman, kamar dengan sistem 

penghemat energi jendela dengan alat 

pengaman, kamar dengan alat pendeteksi 

asap (smoke detector) dan sprinkler, 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang 

baik, tempat sampah, denah lokasi kamar 

dan petunjuk penyelamatan diri;  

6) Kamar tidur/unit hunian untuk tamu 

dengan keterbatasan fisik (1 kamar untuk 
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tamu dengan keterbatasan fisik untuk 

setiap kelipatan 200 kamar atau sesuai 

dengan   ketentuan yang berlaku).  

10 Pengelolaan Usaha a. Hotel Berisiko Menengah Mendah; 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha Hotel;  

2) Melaksanakan SOP dan / atau 

melaksanakan petunjuk pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha hotel terdokumentasi.  

b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau 

petunjuk pelaksanaan kerja usaha Hotel; 

2) Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha Hotel 

terdokumentasi; 

c. Hotel Berisiko Tinggi  

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha Hotel; 

2) Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha Hotel 

terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha hotel memiliki tingkatan risiko menengah 

rendah = Pemenuhan terhadap standar usaha 

yang dilakukan melalui pernyataan diri (self 

declaration) pemenuhan standar pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS. 
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Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Luas Bangunan 

4.000-6.000 m2, 

jumlah kamar tidur 

tamu 61-100 unit dan 

/ atau atau jumlah 

karyawan 41-99 

orang; 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha 

5.  Lift tamu dan service 

untuk bangunan 

yang berlantai 5 

(lima) atau lebih, 

bersih dan terawat. 

terdapat dokumen 

uji berkala; 

 

6.  Koridor/ selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan 

alat pemadam api 

ringan (APAR) 

dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 
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7.  Toilet umum yang 

bersih dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

8.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan 

dilakukan pengujian 

rutin atas baku 

mutu kualitas air 

bersih; 

 

9.  Tempat 

penampungan 

sampah sementara 

yang terpisah untuk 

sampah organik dan 

non organik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

10.  Struktur Organisasi, 

Uraian Tugas setiap 

jabatan, dilengkapi 

SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

11.  Hotel memiliki 

peraturan 

perusahaan atau 

PKB 

 

12.  Pelaksanaan 

sanitasi, higinitas 

dan lingkungan 

(pest control dan 
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general cleaning); 

13.  Pelaksanaan 

pengelolaan 

pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran atau 

keadaan darurat 

lainnya. 

 

14.  Program 

pemeliharaan dan 

perbaikan gedung, 

perlengkapan dan 

peralatan 

(Preventive 

Maintenance 

Program schedule); 

 

Pelayanan 

Usaha 

15.  Tersedia pelayanan 

pembersihan 

fasilitas tamu, 

fasilitas pubik dan 

fasilitas karyawan 

 

16.  Tersedia pelayanan 

kesehatan, seperti 

Informasi tentang 

dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat 

terdokumentasi; 

 

Produk 

Usaha 

17.  Bangunan yang 

diperuntukkan 

sebagai usaha Hotel, 

bersih dan terawat 
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dengan sirkulasi 

udara dan    

pencahayaan  yang 

baik,    dengan   

penanda arah 

menuju jalan keluar 

yang aman 

(evacuation sign), 

yang jelas dan 

mudah terlihat; 

18.  Lobi yang bersih, 

terawat, dengan 

sirkulasi udara,  

pencahayaan yang 

baik; 

 

19.  Front office (kantor 

depan) dilengkapi 

gerai/ counter (bisa 

berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk 

tamu check in/check 

out; 

 

20.  Kamar tidur/unit 

hunian termasuk 

kamar mandi, 

dilengkapi tempat 

tidur beserta 

perlengkapannya, 

pintu dengan kunci 

pengaman, jendela 

dengan alat 

pengaman, 
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pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang 

baik, tempat 

sampah, denah 

lokasi kamar dan 

petunjuk 

penyelamatan diri; 

Pengelolaan 21.  Memiliki dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha Hotel berisiko 

menengah rendah; 

 

22.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha Hotel berisiko 

menengah rendah 

terdokumentasi; 

 

Keterangan: 

o CK :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

sarana usaha Hotel berisiko menengah 

rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha Hotel berisiko 

menegah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha Hotel berisiko menengah 

rendah minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha Hotel berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha Hotel berisiko menengah 

rendah minimal 90 %. 

Usaha hotel memiliki tingkatan risiko menengah 

tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh LSUP atau 

Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangan dalam rangka 

pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Luas Bangunan 

6.001-10.000 m2, 

jumlah kamar tidur 

tamu 101-200 unit 

dan /atau jumlah 

karyawan 100-200 

orang; 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

3.  UK[-UPL  

4.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

5.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

6.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha 

7.  Lift tamu dan service 

untuk bangunan yang 
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berlantai 5 (lima) atau 

lebih; bersih dan 

terawat; terdapat 

dokumen uji berkala 

dilengkapi CCTV 

8.  Koridor/ selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan 

alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

9.  Toilet umum yang 

bersih, terawat 

terpisah untuk tamu 

pria dan wanita 

dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

10.  Ruang kantor yang 

dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan 

kerja dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan baik 

 

11.  Ruang karyawan yang 

terdiri dari ruang 

makan, tempat 

sampah tertutup, 

toilet karyawan pria 
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dan wanita terpisah 

bersih dan terawat; 

12.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas 

air bersih; 

 

13.  Dapur dengan lantai, 

dinding dan ceiling 

kuat, aman dan 

mudah 

pemeliharaannya, 

drainase dilengkapi 

dengan perangkap 

lemak (grease trap), 

kitchen hood yang 

dilengkapi dengan 

penyaring lemak 

(grease filter), system 

sirkulasi udara dan 

system yang baik, 

tempat sampah 

tertutup terpisah 

untuk sampah basah 

dan kering, APAR, fire 

blanket, pengelolaan 

pemada (suptresi api); 

 

14.  Tempat 

penampungan 

sampah sementara 

yang terpisah untuk 

sampah organik dan 
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non organik; 

15.  Instalasi Pengolahan 

Air Limbah; baik 

dikelola mandiri, 

kawasan atau 

pemda,dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas 

air limbah; 

 

16.  Penyediaan fasilitas 

ruang pemeriksaan 

kesehatan karyawan 

dengan peralatan 

kesehatan; 

 

Organisasi 

dan SDM 

17.  Struktur Organisasi, 

Uraian Tugas setiap 

jabatan, dilengkapi 

SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

18.  Hotel memiliki 

peraturan 

perusahaan atau 

PKB; 

 

19.  Hotel memiliki 

program pemeriksaan 

kesehatan karyawanl 

 

20.  Pelaksanaan sanitasi, 

higinitas dan 

lingkungan (pest 

control dan general 
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cleaning); 

21.  Memiliki Tim Tanggap 

Darurat yang 

terorganisir 

dilengkapi daftar 

petugas harian; 

 

22.  Pelaksanaan 

pengelolaan 

pencegahandan 

penanggulangan 

kebakaran atau 

keadaan darurat 

lainnya. 

 

23.  Melaksanakan 

pengujian secara 

berkala pada 

peralatan-peralatan 

Keselamatandan 

Kesehatan Kerja (K3;) 

 

24.  Program 

pemeliharaan dan 

perbaikan gedung, 

perlengkapan dan 

peralatan (Preventive 

Maintenance Program 

schedule); 

 

Pelayanan 

Usaha 

25.  Tersedia pelayanan 

pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik 

dan fasilitas 

karyawan 
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26.  Tersedia pelayanan 

keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas 

keamanan dan 

instalasi CCTV 

(kamera pengawas): 

 

27.  Tersedia pelayanan 

kesehatan, seperti 

Informasi tentang 

dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat 

terdokumentasi; 

 

Produk 

Usaha 

28.  Bangunan yang 

diperuntukkan 

sebagai usaha Hotel, 

bersih dan terawat 

dengan sirkulasi 

udara dan    

pencahayaan  yang 

baik,    dengan   

penanda arah menuju 

jalan keluar yang 

aman (evacuation 

sign), yang jelas dan 

mudah terlihat; 

 

29.  Lobi yang bersih, 

terawat, dengan 

sirkulasi udara,  

pencahayaan yang 

baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) 

bagi tamu 
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keterbatasan fisik; 

30.  Front office (kantor 

depan) dilengkapi 

gerai/ counter (bisa 

berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk 

tamu check in/check 

out dan tempat 

penitipan barang 

tamu; 

 

31.  Restoran dengan kursi 

dan meja, sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; bersih dan 

terawat;  

 

32.  Kamar tidur/unit 

hunian termasuk 

kamar mandi, 

dilengkapi tempat 

tidur beserta 

perlengkapannya, 

pintu dengan kunci 

pengaman, jendela 

dengan alat 

pengaman, kamar 

dengan alat 

pendeteksi asap 

(smoke detector) dan 

sprinkler, 

pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang 
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baik, tempat sampah, 

denah lokasi kamar 

dan petunjuk 

penyelamatan diri; 

Pengelolaan 33.  Memiliki dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha apartemen 

berisiko menengah 

tinggi; 

 

34.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha apartemen 

berisiko menengah 

tinggi; 

 

Keterangan: 

o CK :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

sarana  usaha Hotel berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

rganisasi dan SDM  usaha Hotel berisiko 

menengah tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan  usaha Hotel berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

produk usaha Hotel berisiko menengah tinggi 

minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha Hotel berisiko menengah 

tinggiminimal 90 %. 

 

Usaha hotel memiliki tingkatan risiko tinggi = 

Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui 

Sertifikasi atau Inspeksi oleh LSUP  dan isnpeksi 

oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Luas Bangunan > 

10,000 m2, jumlah 

kamar tidur tamu > 

200 unit atau jumlah 

karyawan > 200 

orang; 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

3.  Izin Usaha  

4.  UKL-UPL/AMDAL  

5.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

6.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

7.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha 

8.  Lift tamu dan service 

untuk bangunan yang 

berlantai 5 (lima) atau 

lebih; bersih dan 

terawat; terdapat 
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dokumen uji berkala 

dilengkapi CCTV 

9.  Koridor/ selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan 

alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

10.  Toilet umum yang 

bersih, terawat 

terpisah untuk tamu 

pria dan wanita 

dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

11.  Toilet umum bagi 

tamu berkebutuhan 

khusus; 

 

12.  Ruang kantor yang 

dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan 

kerja dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan baik; 

 

13.  Ruang karyawan yang 

terdiri dari ruang 

makan, tempat 

sampah tertutup, 

kamar mandi dan 
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toilet karyawan pria 

dan wanita terpisah 

bersih dan terawat; 

14.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas 

air bersih; 

 

15.  Dapur dengan lantai, 

dinding dan ceiling 

kuat, aman dan 

mudah 

pemeliharaannya, 

drainase dilengkapi 

dengan perangkap 

lemak (grase trap), 

kitchen hood stainles 

yang dilengkapi 

dengan  penyaring 

lemak (grease filter), 

system sirkulasi 

udara dan system 

pencahayaan yang 

baik, perlengkapan 

P3K, tempat sampah 

tertutup yang terpisah 

untuk sampah basah 

dan kering, APAR, fire 

blanket pengelolaan 

pemadam (supresi 

api) dan deteksi dini 

kebocoran gas serta 
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pemutusan otomatis 

sumber energi. 

16.  Tempat 

penampungan 

sampah sementara 

yang terpisah untuk 

sampah organik dan 

non organik; 

 

17.  Instalasi Pengolahan 

Air Limbah; baik 

dikelola mandiri, 

kawasan atau pemda, 

dilakukan pengujian 

rutin atas baku mutu 

kualitas air limbah; 

 

18.  Penyediaan fasilitas 

ruang pemeriksaan 

kesehatan karyawan 

dengan peralatan 

kesehatan serta 

petugas kesehatan; 

 

Organisasi 

dan SDM 

19.  Struktur Organisasi; 

Uraian Tugas setiap 

jabatan, dilengkapi 

SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

20.  Memiliki tim P2K3 

yang disahkan   pihak 

berwenang untuk 

karyawan dengan 
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jumlah minimal 100 

orang; 

21.  Hotel memiliki 

peraturan 

perusahaan atau 

PKB; 

 

22.  Hotel memiliki 

program pemeriksaan 

kesehatan karyawanl 

 

23.  Pelaksanaan sanitasi, 

higinitas dan 

lingkungan (pest 

control dan general 

cleaning); 

 

24.  Memiliki Tim Tanggap 

Darurat yang 

terorganisir 

dilengkapi daftar 

petugas harian; 

 

25.  Pelaksanaan 

pengelolaan 

pencegahandan 

penanggulangan 

kebakaran atau 

keadaan darurat 

lainnya. 

 

26.  Melaksanakan 

pengujian secara 

berkala pada 

peralatan-peralatan 

Keselamatandan 

Kesehatan Kerja (K3;) 
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27.  Program 

pemeliharaan dan 

perbaikan gedung, 

perlengkapan dan 

peralatan (Preventive 

Maintenance Program 

schedule); 

 

Pelayanan 

Usaha 

28.  Tersedia pelayanan 

pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik 

dan fasilitas 

karyawan 

 

29.  Tersedia pelayanan 

keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas 

keamanan dan 

instalasi CCTV 

(kamera pengawas): 

 

30.  Tersedia pelayanan 

kesehatan, seperti 

Informasi tentang 

dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat 

terdokumentasi; 

 

Produk 

Usaha 

31.  Bangunan yang 

diperuntukkan 

sebagai usaha Hotel, 

bersih dan terawat 

dengan sirkulasi 

udara dan    

pencahayaan  yang 

baik,    dengan   
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penanda arah menuju 

jalan keluar yang 

aman (evacuation 

sign), yang jelas dan 

mudah terlihat; 

32.  Lobi yang bersih, 

terawat, dengan 

sirkulasi udara, 

pencahayaan yang 

baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) 

bagi tamu 

keterbatasan fisik; 

 

33.  Front office (kantor 

depan) dilengkapi 

gerai/ counter (bisa 

berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk 

tamu check in/check 

out dan tempat 

penitipan barang 

tamu; 

 

34.  Restoran dengan 

kursi dan meja, 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; bersih dan 

terawat;  

 

35.  Kamar tidur/unit 

hunian termasuk 

kamar mandi, 

dilengkapi tempat 
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tidur beserta 

perlengkapannya, 

pintu dengan kunci 

pengaman, kamar 

dengan sistem 

penghemat energy, 

jendela dengan alat 

pengaman, kamar 

dengan alat 

pendeteksi asap 

(smoke detector) dan 

sprinkler, 

pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang 

baik, tempat sampah, 

denah lokasi kamar 

dan petunjuk 

penyelamatan diri; 

36.  Kamar tidur/unit 

hunian untuk tamu 

dengan keterbatasan 

fisik (1 kamar untuk 

tamudengan 

keterbatasan fisik 

untuk setiap 

kelipatan 200 kamar 

atau sesuai dengan 

ketentuan  yang 

berlaku); 

 

Pengelolaan 

Usaha 

37.  Memiliki dokumen 

SOP dan / petunjuk 

pelaksanaan kerja 
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pengelolaan usaha 

Hotel berisiko tinggi; 

38.  Melaksanakan SOP 

dan / petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha 

Hotel berisiko tinggi 

terdokumentasi; 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

sarana  usaha Hotel berisiko tinggi minimal 

90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

rganisasi dan SDM  usaha Hotel berisiko 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan  usaha Hotel berisiko tinggi 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

produk usaha Hotel berisiko tinggi minimal 

90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha Hotel berisiko tinggi 

minimal 90 %. 

PENGAWASAN USAHA 

Pengawasan usaha Hotel 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 
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insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi  

dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangan dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 
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ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi 

mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar usaha dan pengembangan 

usaha mikro dan kecil kecil. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil dilakukan 

melalui inspeksi lapangan untuk melakukan 

pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 
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pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a.  Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha hotel dilaksanakan oleh 

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha hotel 

berisiko penanaman modal asing (PMA), dan 

Menteri melaksanakan pengaswasan usaha 

hotel berisiko tinggi, Gubernur  

melaksanakan pengawasan usaha hotel 

berisiko menengah tinggi, dan 

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan 

usaha berisiko menengah rendah dan rendah 

PMDN sesuai kewenangan melibatkan 

asosiasi usaha pariwisata terkait (PHRI). 

Pengawasan usaha hotel  berisiko menengah 

tinggi dan tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun sekali untuk usaha hotel 

berisiko tinggi dan paling sedikit setiap 10 

(sepuluh) tahun sekali untuk usaha hotel  

berisiko menengah tinggi. Usaha hotel 

berisiko menengah tinggi pada tahun ke  4 

dan ke 7 survailan dilaksanakan survailan 

secara virtual (remote audit), sedangkan 

survailan usaha hotel berisiko tinggi antara 

tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksannakan 1 
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(satu) kali survailan secara virtual (remote 

audit).  Sertifikat standar usaha hotel 

berlaku selama pengusaha hotel 

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha hotel   

berisiko menengah tinggi PMA, Gubernur 

dan Bupati/Walikota mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha hotel 

berisiko menengah rendah kepada SKPD 

Propinsi dan Kabupaten/Kota yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha hotel 

dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.    

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 
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terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha hotel dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha hotel. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 
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3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 
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pengawasan usaha hotel  untuk wisata PMA. 

SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha hotel  

PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D 

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha hotel. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi dan SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan dan instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha hotel 

melaksanakan pengawasan usaha hotel 

sesuai kewenangan instansi pemberi tugas. 

Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha hotel 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha hotel pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 
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K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya  kepada pimpinan K/L/D 

yang membidangi industri pariwisata dan 

perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

hotel dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan 

rel kereta wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha hotel yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 
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Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha hotel dilaksanakan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangan melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          STANDAR USAHA VILA 

BERISIKO RENDAH, MENENGAH RENDAH                                        DAN 

MENENGAH TINGGI 

NO 
55193 

 (VILA) 

1. Ruang Lingkup Villa Usaha penyediaan jasa pelayanan 

penginapan bagi umum yang merupakan rumah-

rumah pribadi yang khusus disewakan kepada 

wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola 

sendiri oleh pemiliknya. 
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2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Vila adalah usaha penyediaan 

akomodasi berupa penyewaan bangunan 

secara keseluruhan untuk jangka waktu 

tertentu, yang digunakan untuk kegiatan 

wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana 

hiburan dan fasilitas penunjang lainnya; 

c. Usaha Vila Berbasis Risiko adalah usaha vila 

yang meliputi usaha berbasis risiko rendah, 

menengah rendah dan menengah tinggi yang 

dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan 

Masyarakat, termasuk wisatawan dan 

lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L;  

d. Standar usaha vila adalah rumusan kualifikasi 

usaha vila dan/atau klasifikasi usaha Vila yang 

mencakup aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha vila; 

e. Sertifikat Standar Usaha (SSU) vila Berisiko 

Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan 

untuk usaha vila yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) melaksanakan 

standar keselamatan dan kesehatan kerja, 

kesehatan masyarakat termasuk wisatawan 

dan lingkungan (K3L) bagi usaha vila berisiko 

rendah pada saat mendaftarkan NIB melalui 

sistem online single submission (OSS), yang 
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berlaku  selama pengusaha vila menjalankan 

kegiatan usaha; 

f. Sertifikat Standar Usaha (SSU) Vila Berisiko 

Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang 

diberikan untuk usaha vila yang telah 

membuat pernyataan diri (self declaration) 

melaksanakan standar usaha vila berisiko 

menengah rendah bagi usaha vila berisiko 

menengah rendah  melalui sistem online single 

submission (OSS) yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS,  berlaku  selama pengusaha vila 

menjalankan kegiatan usaha; 

g. Sertifikasi Usaha Vila adalah proses pemberian 

Sertifikat kepada Usaha Vila berisiko 

menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha vila melalui audit 

pemenuhan standar usaha vila berisiko 

menengah tinggi dan berisiko tinggi;  

h. Sertifikat Standar Usaha Vila (SUH) Berisiko 

Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) kepada 

usaha vila berisiko menengah tinggi dan 

berisiko tinggi yang telah memenuhi standar 

usaha vila, yang berlaku  selama pengusaha 

vila menjalankan kegiatan usaha;  

i. Lembaga Online Single Sub Mission (OSS) 

adalah lembaga pengelola penyelenggaraan 

OSS pemerintah non kementerian, pemerintah 

propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal;  

j. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan; 

k. Pengusaha Vila adalah orang, sekelompok 

orang atau badan usaha Indonesia berbadan 

hukum yang melakukan kegiatan usaha vila; 

3 Penggolongan Usaha Skala usaha vila adalah mikro, kecil, menengah 

dan besar. 

Usaha vila memiliki penggolongan yaitu vila non 

bintang, vila bintang 1 (silver), vila bintang 2 (gold) 

dan vila bintang 3 (diamond). 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan; 

b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 

usaha Vila berisiko rendah, menengah 

rendah dan menengah tinggi; 

c. Persyaratan lainnya 

1) membuat surat pernyataan diri (self 

declarataion) melaksanakan standar 

usaha pada ssat mendaftarkan NIB 

melalui sistem OSS, untuk yang berisiko 

menengah rendah; 

2) membuat komitmen melaksanakan 

standar dan  sertifikasi usaha pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, 

untuk yang berisiko menengah tinggi; 

d. memiliki dokumen SPPL; 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

a. melaksanakan standar usaha, untuk yang 

berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi; 

b. melaksanakan sertifikasi standar usaha 

berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi 

paling lamabat 1 )satu) tahun setelah 

beroperasi; 

c. memiliki sertifikat standar usaha berisiko 

menengah rendah  yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS pada saat pendaftaran NIB 

melalaui sistem OSS; 

d. memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP),  diunggah melalui 

system OSS; 

e. Memiliki sertifikat laik sehat akomodasi 

paling lama 1 (satu) tahun setelah beroperasi, 

diunggah melalui system OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimal usaha vila berisiko menengah 

rendah  yang harus dimiliki antara lain 

adalah: 

Sarana minimal Vila bintang 1(silver) 

1) Ruang/area administrasi dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

baik; 

2) Area/tempat karyawan; 

3) Tempat/area parkir; 

4) Toilet karyawan yang bersih dan 

berfungsi dengan baik; 

5) Tempat sampah dan  penampungan 

sampah sementara; 
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6) Instalu listrik dan instalasi air bersih 

yang aman dan memenuhi kelaikan; 

7) Jalur evakuasi (evacuation sign); 

8) Terdapat Peralatan komunikasi; 

9) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

10) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Pertolomham Pertama Pada Kecelakaan 

(PPK); 

11) Gudang atau tempat/area penyimpanan 

barang; 

Fasilitas minimum  vila bintang 1 

1) Toilet yang bersih, terawat terawat dan 

terawat bagi karyawan; 

2) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR); 

3) Kolam renang yang bersih dan terawat; 

4) Area parkir 

5) Papan nama area vila yang terbaca jelas 

dan mudah terlihat; 

Kondisi lingkungan vila bintang 1 

1) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non-organik’ 

4) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha 
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b. Sarana minimal usaha vila berisiko menengah 

tinggi  yang harus dimiliki antara lain adalah: 

Sarana minimal vila vintang 3 (diamond) 

1) Ruang administrasi dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang yang aman 

dan memenuhi kelaikan; 

2) Ruang penyimpanan dokumen dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang; 

3) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti 

dan ruang makan karyawan; 

4) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi 

dengan baik dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

5) Tempat penampungan sampah dan sistem 

pengolahan air limbah; 

6) Tempat penyimpanan dan pendistribusian 

lena (linen) 

7) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

8) Instalasi genset yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

9) Instalasi gas yang aman dan memenuhi 

kelaikan 

10) Instalasi air bersih yang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

11) Tanda arah menuju jalur evakuasi 

(evacuation sign) yang memenuhi kelaikan 

12) Piranti lunak penunjang kegiatan 

operasional (mana-gement information 

system). 
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13) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan  internet. 

14) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

15) Instalasi kamera pengawas (closed sirkuit 

television/CCTB) yang berfung dengan 

baik. 

16) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Pertolomham Pertama Pada Kecelakaan 

(PPK); 

17) Gudang. 

 

Fasilitas minimum vila bintang 3 (diamond): 

1) Tanda arah yang menunjukan fasilitas vila 

(vila directional sign); 

2) ;Kolam renang yang mipyi kolam renang 

anak2 dan ko;lam renang dewasa; 

3) Tempat parkir dan pengaturan yang aman 

dan memenuhi kelaikan. 

4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk tamu pria dan wanita, dengan  

sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

baik; 

5) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) yang memenuhi kelaikan; 

6) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat, 

bagi pengunjung; 

7) Papan nama area vila yang terbaca jelas 

dan mudah terlihat, pemasangan yang 

aman dan memenuhi kelaikan. 
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      Kondisi lingkungan vila bintang 3 (diamond) 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik  

terdekat terdokumentasi; 

4) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

5) Tersedia tempat penampungan semen-

tara sampah organik dan non-organik; 

6) Terdapat sistem pengolahan air limbah; 

7) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

8) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha. 

 

Sarana minimal Vila Bintang 2 (gold) 

1) Ruang administrasi dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; 

2) Ruang penyimpanan dokumen dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

baik; 

3) Ruang atau area karyawan; 

4) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi 

dengan baik dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

5) Tempat sampah dan  penampungan 

sampah sementara; 

6) Tempat penyimpanan dan pendistribusian 

lena (linen) 
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7) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

8) Instalasi genset yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

9) Instalasi air bersih yang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

10) Piranti lunak penunjang kegiatan 

operasional (mana-gement information 

system). 

11) Tanda arah menuju jalur evakuasi 

(evacuation sign) sesuai dengan dengan 

standar yang mudah terlihat dan 

terbacara dengan jelas; 

12) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan  / atau internet. 

13) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

14) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Pertolomham Pertama Pada Kecelakaan 

(PPK); 

15) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang; 

 

       Fasilitas minimum vila bintang 2 (gold) 

1) Tanda arah yang menunjukan fasilitas vila 

(vila directional sign); 

2) Tempat parkir dan pengaturan yang 

memnuhi kelaikan. 

3) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk tamu pria dan wanita, dengan  

sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

baik; 
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4) Kolam renang yang bersih dan terawat; 

5) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

6) Papan nama area vila yang terbaca jelas 

dan mudah terlihat, pemasangan yang 

aman dan memenuhi kelaikan. 

 

       Kondisi lingkungan vila bintang 2 (gold) 

1) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik  

terdekat terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non-organik’ 

5) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

6) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Usaha vila berisiko menengah rendah memiliki 

struktur organisasi dan SDM minilah adalah 

sebagai berikut: 

Organisasi dan SDM Usaha Vila Bintang 1 

(silver) 

1) Organisasi 

a) Profil perusahaan yang terdiri atas 

struktur organisasi terdokumentasi;  

b) Uraian tugas dan fungsi yang 

terdokumentasi; 
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c) Dokumen Prosedur Operasional 

Standar (SOP)  dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja; 

d) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

e) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3); 

f) Program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan 

usaha; 

g) Program pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau 

dalam keadaan darurat. 

 

2) Sumber Daya Manusia 

a) Karyawan menggunakan pakaian 

seragam yang bersih dan rapi; 

b) Melaksanakan   program    

peningkatan kompetensi sesuai 

kebutuhan; 

c) Program penilaian kinerja karyawan; 

d) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan terdokumentasi. 

 

b. Usaha vila berisiko menengah tinggi memiliki 

steuktur organisasidan SDM minimal adalah: 

Organisasi Vila Bintang 3 (diamond) 

1) Organisasi 

a) Profil perusahaan yang terdiri atas 

struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  
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b) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan 

terdokumentasi; 

c) Dokumen Prosedur Operasional 

Standar (SOP)  dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja; 

d) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

e) Pelaksanaan sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3); 

f) Program pemberian asuransi 

kesehatan dan kecelakaan bagi 

karyawan; 

g) Program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan 

usaha; 

h) Pelaksanaan evaluasi kinerja 

manajemen yang terdokumentasi; 

i) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala 

yang terdokumentasi. 

j) Program pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau 

dalam keadaan darurat. 

 

2) Sumber Daya Manusia 

a) Karyawan menggunakan pakaian 

seragam yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau 

logo perusahaan; 
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b) Program pengembangan dan 

peningkatan kompetensi  pada level 

manager, suoervisor dan pelaksana; 

c) Pengembangan karir; 

d) Petugas keamanan; 

e) Program penilaian kinerja karyawan; 

f) Melaksanakan pemeriksaan

 Kesehatan secara  berkala untuk 

seluruh karyawan terdokumentasi; 

 

Organisasi dan SDM Vila Bintang 2 (gold) 

1) Organisasi 

a) Profil perusahaan yang terdiri atas 

struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

b) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

dan terdokumentasi; 

c) Dokumen Prosedur Operasional 

Standar (SOP)  dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja; 

d) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

e) Pelaksanaan program Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

yang terdokumentasi; 

f) Pelaksanaan evaluasi kinerja 

manajemen yang terdokumentasi; 

g) Program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan 

usaha; 
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h) Program pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau 

dalam keadaan darurat. 

 

2) Sumber Daya Manusia 

a) Karyawan menggunakan pakaian 

seragam yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau 

logo perusahaan; 

b) Program pengembangan dan 

peningkatan kompetensi; 

c) Petugas keamanan; 

d) Program penilaian kinerja karyawan; 

e) Melaksanakan pemeriksaan

 kesehatan karyawan  secara berkala 

terdokumentasi; 

8 Pelayanan Usaha a. Pelayanan usaha vila berisiko menengah 

rendah (vila        bintang 1 yang harus dimiliki 

meliputi antara lain: 

1) Pemesanan tempat atau reservasi 

2) Penanganan proses check-in dan check-out 

3) Pembersihan/penyiapan kamar; 

4) Pembayaran tunai dan / nontunai 

5) Penanganan keluhan tamu. 

 

b. Pelayanan usaha vila berisiko menengah tinggi 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

Pelayanan usaha vila bintang 3 (diamond) 

1) Pemesanan tempat atau reservasi; 

2) Penanganan proses check-in dan check-out 

3) Pembersihan/penyiapan kamar; 
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4) Penyampaian informasi, penerimaan

 dan  enyampaian pesan, dan 

pengurusan barang tamu. 

5) Pelayanan untuk tamu dengan 

keterbatasan fisik, dan/ atau lanjut usia; 

6) Pe;ayamam binatu; 

7) Pelayanan jasa patkir; 

8) Pelayanan antar jemput;  

9) Penyajian makan dan minum yang 

memenuhi standar hygiene sanitasi; 

10) Pembayaran tunai dan / nontunai 

11) Penanganan keluhan tamu. 

Pelaayanan vila bintang 2 (gold) 

1) Pemesanan tempat atau reservasi; 

2) Penanganan proses check-in dan check-out 

3) Pembersihan/penyiapan kamar; 

4) Pelayanan untuk tamu dengan 

keterbatasan fisik, dan/ atau lanjut usia; 

5) Penyajian makan dan minum yang 

memenuhi standar hygiene sanitasi; 

6) Pembayaran tunai dan / nontunai 

7) Penanganan keluhan tamu. 

9 Persyaratan Produk 

Usaha 

a. Persyaratan produk usaha vila berisiko 

menengah rendah  yang harus dimiliki 

minimal meliputi antara lain: 

Persyaratan produk usaha vila bintang 1 

(silver) 

1) Bangunan dilengkapi kunci untuk 

gerbang dan/atau bangunan Vila, serta 

arana telekomunikasi yang berfungsi 

dengan baik; 
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2) Kamar tidur dilengkapi pintu kamar 

tidur, perlengkapan kamar tidur, lemari 

pakaian Petunjuk kiblat dan tempat 

sampah; 

3) Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan 

mandi, ketersediaan air sesuai rasio 

jumlah tamu dan tempat sampah;   

4) Ruang makan dilengkapi perlengkapan 

dan peralatan makan yang memenuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi; 

5) Ruang keluarga dilengkapi meja dan 

kursi; 

6) Dapur kecil (pantry) dilengkapi tempat 

sampah dan saluran pembuangan limbah 

yang berfungsi dengan baik; 

7) Denah lokasi kamar dan tata cara 

penyelamatan diri dalam keadaan darurat  

8) Area Penerimaan Tamu (front office) 

dilengkapai sarana pembayaran; 

9) Kondisi bersih, terawat dan berfungsi 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik. 

 

b. Persyaratan produk usaha vila berisiko 

menengah tinggi  yang harus dimiliki minimal 

meliputi antara lain: 

Persyaratan produk usaha vila bintang 3 

(diamond) 

1) Bangunan dilengkapi kunci untuk 

gerbang dan/atau bangunan Vila, serta 

arana telekomunikasi yang berfungsi 

dengan baik; 
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2) Kamar tidur dilengkapi Pintu kamar 

tidur, Perlengkapan kamar tidur, Lemari 

pakaian Petunjuk kiblat dan tempat 

sampah; 

3) Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan 

mandi, ketersediaan air sesuai rasio 

jumlah tamu, tempat cuci tangan 

(wastafel), cermin dan tempat sampah;   

4) Ruang makan dilengkapi perlengkapan 

dan peralatan makan yang memenuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi; 

5) Ruang keluarga dilengkapi meja, kursi 

dan fasilitas lain; 

6) Dapur kecil (pantru) dilengkapi tempat 

sampah dan saluran pembuangan limbah 

yang berfungsi dengan baik; 

7) Penanda arah dilingkungan vila 

yangmenunjukanfasilitas Vila (villa 

directional sign) dan arah menuju jalur 

evakuasi (evacuation sign) yang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

8) Denah lokasi kamar dan tata cara 

penyelamatan diri dalam keadaan darurat 

yang aman dan memenuhi kelaikan; 

9) Area Penerimaan Tamu (front office) 

dilengkapai sarana pembayaran; 

10) Restoran, dengan minimal dengan 10 

Jenis makanan dan 5 minuman atau 

lebih dengan atau tanpa makanan 

pembuka dan penutup yang memenuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi; 

11) Taman yang bersih dan terawat; 
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12) Kolam renang yang bersih dan terawat; 

13) Kondisi bersih, terawat dan berfungsi 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik. 

 

       Persyaratan produk usaha vila bintang 2 (gold) 

1) Bangunan dilengkapi kunci untuk 

gerbang dan/atau bangunan Vila, serta 

arana telekomunikasi yang berfungsi 

dengan baik; 

2) Kamar tidur dilengkapi pintu kamar 

tidur, perlengkapan kamar tidur, Lemari 

pakaian Petunjuk kiblat dan tempat 

sampah; 

3) Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan 

mandi, ketersediaan air sesuai rasio 

jumlah tamu, tempat cuci tangan 

(wastafel), dan tempat sampah;   

4) Ruang makan dilengkapi perlengkapan 

dan peralatan makan yang memenuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi; 

5) Ruang keluarga dilengkapi meja, kursi 

dan fasilitas lain; 

6) Dapur kecil (pantry) dilengkapi tempat 

sampah dan saluran pembuangan limbah 

yang berfngsi dengan baik; 

7) Penanda arah dilingkungan vila yang 

menunjukanfasilitas Vila (villa directional 

sign) dan arah menuju jalur evakuasi 

(evacuation sign) yang memenuhui 

kelakan; 
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8) Denah lokasi kamar dan tata cara 

penyelamatan diri dalam keadaan darurat 

yang memenuhi kelaikan 

9) Area Penerimaan Tamu (front office) 

dilengkapai sarana pembayaran; 

10) Kondisi bersih, terawat dan berfungsi 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik. 

10 Sistem Manajemen a. Sistem manajemen usaha vila berisiko 

menenengah rendah yang harus dimiliki 

meliputi antara lain: 

1) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

perencanaan usaha; 

2) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan 

usaha terdokumentasi 

3) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha; 

4) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan 

usaha terdokumentasi 

5) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

komunikasi pelanggan usaha; 

6) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

7) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 
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meningkatkan kualitas pelayanan usaha 

secara berkelanjutan; 

8) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

9) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

monitoring, evaluasi dan tindak lanjut 

perbaikan usaha secara berkelanjutan; 

10) Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan 

usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi. 

 

b. Sistem manajemen usaha vila berisiko 

menenengah tinggi yang harus dimiliki 

meliputi antara lain: 

Sistem manajemen usaha vila bintang 3 

(diamond) 

1) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

perencanaan usaha; 

2) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan 

usaha terdokumentasi 

3) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha; 



- 139- 

 

4) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan 

usaha terdokumentasi 

5) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

komunikasi pelanggan usaha; 

6) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

7) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

meningkatkan kualitas pelayanan usaha 

secara berkelanjutan; 

8) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

9) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

meningkatkan produktivitas usaha 

secara berkelanjutan; 

10) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara 

berkelanjutan; 

11) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

monitoring, evaluasi dan tindak lanjut 

perbaikan usaha secara berkelanjutan; 

12) Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan 
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usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

13) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit 

internal secara berkelanjutan; 

14) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal 

secara berkelanjutan terdokumentasi. 

 

Sistem manajemen usaha vila bintang 2 (gold) 

1) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

perencanaan usaha; 

2) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan 

usaha terdokumentasi 

3) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha; 

4) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan 

usaha terdokumentasi 

5) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

komunikasi pelanggan usaha; 

6) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

7) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

meningkatkan kualitas pelayanan usaha 

secara berkelanjutan; 
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8) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

9) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

meningkatkan produktivitas usaha 

secara berkelanjutan; 

10) Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara 

berkelanjutan; 

11) Memiliki dokumen SOP  dan / atau 

petunjuk teknis pelaksanaan kerja 

monitoring, evaluasi dan tindak lanjut 

perbaikan usaha secara berkelanjutan; 

12) Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan 

usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN  

Usaha villa bintang 1 (Silver) memiliki tingkatan 

risiko menengah rendah + Pemenuhan terhadap 

standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian 

diri (self declaration) pada saat mendaftar NIB 

melalui sistem OSS diterbitkan oleh Lembaga 

OSS. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

1.  Nomor Induk  
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Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

Berusaha; 

2.  Sertifikat standar 

usaha- 

 

3.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha 

4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

Usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha 

terdokumentasi; 

 

Persyaran 

Produk 

11.  
Bangunan 

dilengkapi kunci 

untuk gerbang 

dan/atau bangunan 
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Vila, serta arana 

telekomunikasi yang 

berfungsi dengan 

baik; 

12.  Kamar mandi 

dilengkapi kloset, 

peralatan mandi, 

ketersediaan air 

sesuai rasio jumlah 

tamu, tempat cuci 

tangan (wastafel), 

cermin dan tempat 

sampah;   

 

13.  Ruang makan 

dilengkapi 

perlengkapan dan 

peralatan makan yang 

memenuhi 

persyaratan higiene 

dan sanitasi; 

 

14.  Ruang keluarga 

dilengkapi meja dan 

kursi; 

15.  Dapur kecil (pantry) 

dilengkapi tempat 

sampah dan saluran 

pembuangan limbah 

yang berfungsi dengan 

baik; 

16.  Denah lokasi kamar 

dan tata cara 
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penyelamatan diri 

dalam keadaan 

darurat; 

17.  Area Penerimaan 

Tamu (front office) 

dilengkapai sarana 

pembayaran; 

Sistem 

Manajemen 

18.  Memiliki dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

vila berisiko 

menengah rendah; 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha vila berisiko menengah rendah 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha vila berisiko 

menengah rendah minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha vila berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha vila berisiko 

menengah rendah minimal 100 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sistem 

manajemen usaha vila berisiko menengah 

rendah minimal 80 %. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

Usaha villa bintang 2 (Gold) memiliki tingkatan 

risiko menengah tinggi = Pemenuhan terhadap 

standar dilakukan melalui sertifikasi standar 

usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertfikasi 

Usaha, dan inspeksi dalam rangka pengawasan 

yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya. 

 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha  

2.  Sertifikat Standar 

Usaha 

 

3.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha 

4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 
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6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

Usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha vila 

berisiko menengah 

tinggi; 

 

Persyaratan 

Prduk Usaha 

11.  Bangunan dilengkapi 

kunci untuk gerbang 

dan/atau bangunan 

Vila, serta arana 

telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 

 

12.  Kamar tidur dilengkapi 

pintu kamar tidur, 

perlengkapan kamar 

tidur, Lemari pakaian 

Petunjuk kiblat dan 

tempat sampah; 

 

13.  Kamar mandi 

dilengkapi kloset, 
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peralatan mandi, 

ketersediaan air sesuai 

rasio jumlah tamu, 

tempat cuci tangan 

(wastafel), cermin dan 

tempat sampah;   

14.  Ruang makan 

dilengkapi 

perlengkapan dan 

peralatan makan yang 

memenuhi persyaratan 

higiene dan sanitasi; 

 

15.  Ruang keluarga 

dilengkapi meja, kursi 

dan fasilitas lain; 

 

16.  Dapur kecil (pantry) 

dilengkapi tempat 

sampah dan saluran 

pembuangan limbah 

yang berfngsi dengan 

baik; 

 

17.  Penanda arah 

dilingkungan vila 

yangmenunjukan

 fasilitas Vila 

(villa directional sign) 

dan arah menuju jalur 

evakuasi (evacuation 

sign) yang memenuhi 

kelaikan; 

 

18.  Denah lokasi kamar 

dan tata cara 
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penyelamatan diri 

dalam keadaan 

darurat yang 

memenuhi kelaikan; 

19.  Area Penerimaan 

Tamu (front office) 

dilengkapai sarana 

pembayaran; 

 

20.  Kondisi bersih, terawat 

dan berfungsi dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik. 

 

Sistem 

Manajemen 

21.  Memiliki dokuken SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

system manajemen 

usaha; 

 

22.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

system manajemen 

usaha vila gold berisiko 

menengah tinggi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha vila berisiko menengah rendah 

minimal 80 %; 



- 149- 

 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha vila berisiko 

menengah rendah minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha vila berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha vila berisiko 

menengah rendah minimal 100 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sistem 

manajemen usaha vila berisiko menengah 

rendah minimal 80 %. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

Usaha villa bintang 3 (Diamond) memiliki 

tingkatan risiko menengah tinggi = Pemenuhan 

terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi 

standar usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Sertfikasi Usaha, dan inspeksi dalam rangka 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah K       

abupaten/Kota sesuai kewenangannya 

Unsur-

Unsur 

{enilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyarat

an Umum 

dan 

1.  Nomor Induk 

Berusaha/Izin Usaha 

 

2.  UKL-UPL  



- 150- 

 

Persyarat

an 

khusus 

3.  Melaksanakan standar 

usaha 

 

4.  Sertifikat standar usaha  

5.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha 

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisas

i dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM usaha 

yang baik; 

 

Pelayana

n Usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha 

terdpokumentasi; 

 

Persyaran 

Produk 

Usaha 

13.  Bangunan dilengkapi 

kunci untuk gerbang 

dan/atau bangunan Vila, 

serta arana 

telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 
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14.  Kamar tidur dilengkapi 

Pintu kamar tidur, 

Perlengkapan kamar 

tidur, Lemari pakaian 

Petunjuk kiblat dan 

tempat sampah; 

 

15.  Kamar mandi dilengkapi 

kloset, peralatan mandi, 

ketersediaan air sesuai 

rasio jumlah tamu, 

tempat cuci tangan 

(wastafel), cermin dan 

tempat sampah; 

 

16.  Ruang makan dilengkapi 

perlengkapan dan 

peralatan makan yang 

memenuhi persyaratan 

higiene dan sanitasi; 

 

17.  Ruang keluarga 

dilengkapi meja, kursi 

dan fasilitas lain 

 

18.  Dapur kecil (pantru) 

dilengkapi tempat 

sampah dan saluran 

pembuangan limbah yang 

berfungsi dengan baik 

 

19.  Penanda arah 

dilingkungan vila 

yangmenunjukan fasilitas 

Vila (villa directional sign) 

dan arah menuju jalur 
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evakuasi (evacuation sign) 

yang memenuhi kelaikan; 

20.  Denah lokasi kamar dan 

tata cara penyelamatan 

diri dalam keadaan 

darurat yang memenuhi 

kelaikan; 

 

21.  Area Penerimaan Tamu 

(front office) dilengkapai 

sarana pembayaran; 

 

22.  Restoran, dengan minimal 

dengan 10 Jenis makanan 

dan 5 minuman atau lebih 

dengan atau tanpa 

makanan pembuka dan 

penutup yang memenuhi 

persyaratan higiene dan 

sanitasi; 

 

23.  Taman yang bersih dan 

terawat; 

 

24.  Kolam renang yang bersih 

dan terawat; 

 

25.  Kondisi bersih, terawat 

dan berfungsi dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

 

Sistem 

Manajeme

n 

26.  Memiliki dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja system 

manajemen usaha; 
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27.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja system 

manajemen usaha vila 

diamond berisiko 

menengah tinggi 

terdokumentasi; 

 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha vila berisiko menengah rendah 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha vila berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha vila berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha vila berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha vila berisiko menengah 

rendah minimal 90 %. 

o MT = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui sertifikasi standar usaha 

yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertfikasi 

Usaha  - siapkan check listnya untuk dapat 

diberikan kepada pelaku usaha (bagian dari 

lampiran standar); 
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o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha vila  

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan 

Pengusaha merupakan informasi yang 

disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah 

mengenai perkembangan kegiatan usaha 

dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha. Penyampaian laporan 

oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsi  dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  
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1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi 

mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar usaha dan pengembangan 

usaha mikro dan kecil kecil. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil dilakukan 

melalui inspeksi lapangan untuk melakukan 

pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 
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1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data 

sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha via dilaksanakan oleh 

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha hotel 

berisiko penanaman modal asing (PMA), dan 

Gubernur  melaksanakan pengawasan usaha 

vila berisiko menengah tinggi, dan 

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan 

usaha berisiko menengah rendah dan rendah 

PMDN.  

Pengawasan usaha vila  berisiko menengah 

tinggi juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi 
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Usaha bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi 

sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun sekali. Sertifikat standar usaha vilal 

berlaku selama pengusaha vila menjalankan 

kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha vila untuk 

wisata  berisiko menengah tinggi PMA, 

Gubernur dan Bupati/Walikota 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha angkutan darat wisata berisiko 

menengah rendah kepada SKPD 

Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi 

pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha vila 

dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

e. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 
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pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha hotel dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha hotel. 

f. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 
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a) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

b) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

c) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

d) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

f) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

a) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

b) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

c) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

d) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

e) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

f) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

g. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 
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membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha vila  untuk wisata PMA. 

SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha angkutan 

vila  PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha vila. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi dan SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait lainnya 

dan / atau profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha vila melaksanakan 

pengawasan usaha vila sesuai kewenangan 

instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha vila diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada 

umumnya dan usaha vila pada khususnya. 

h. Mekanisme, format dan substansi laporan 
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ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya  kepada pimpinan K/L/D 

yang membidangi industri pariwisata dan 

perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

vila dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan 

rel kereta wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha vila yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 
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manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

i. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha vila dilaksanakan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi melalui hotline, telepon, whatsapp, 

email dan situs website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR USAHA APARTEMEN HOTEL 

BERISIKO RENDAH, MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI DAN 

TINGGI 

NO 
55194  

(Apartemen Hotel) 
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1. Ruang Lingkup Apartemen Hotel usaha penyediaan jasa pelayanan 

penginapan bagi umum yang mengelola dan 

memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk 

tempat tinggal sementara, dengan perhitungan 

pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen 

hotel/kondominium hotel apartel/kondotel. 

2 Istilah dan 

Definisi 

a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Apartemen hotel adalah usaha penyediaan 

akomodasi secara harian berupa unit hunian 

dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola 

oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel; 

c. Usaha Apartemen hotel Berbasis Risiko adalah 

usaha apartemen hotel yang meliputi usaha 

berbasis risiko rendah, menengah rendah, 

menengah tinggi dan tinggi yang dikelompokkan 

berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, 

termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L. 

d. Standar Usaha Apartemen hotel adalah rumusan 

kualifikasi usaha apartemen hotel dan/atau 

klasifikasi usaha Apartemen hotel yang mencakup 

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha 

apartemen hotel; 

e. Sertifikat Standar Usaha (SSU) Apartemen hotel 

Berisiko Rendah adalah bukti tertulis yang 

diberikan untuk usaha apartemen hotel yang 

telah membuat pernyataan diri (self declaration) 

melaksanakan standar keselamatan dan 
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kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk 

wisatawan dan lingkungan (K3L) bagi usaha 

apartemen hotel berisiko rendah pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem online single 

submission (OSS), yang berlaku selama 

pengusaha apartemen hotel menjalankan 

kegiatan usaha; 

f. Sertifikat Standar Usaha (SSU) Apartemen hotel 

Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis 

yang diberikan untuk usaha apartemen hotel yang 

telah membuat pernyataan diri (self declaration) 

melaksanakan standar usaha apartemen hotel 

berisiko menengah rendah melalui sistem online 

single submission (OSS) yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS, berlaku selama pengusaha 

apartemen hotel menjalankan kegiatan usaha; 

g. Sertifikasi Usaha Apartemen hotel adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada Usaha Apartemen 

hotel berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha apartemen 

hotel melalui audit pemenuhan standar usaha 

apartemen hotel berisiko menengah tinggi dan 

berisiko tinggi;  

h. Sertifikat Standar Usaha Apartemen hotel (SUH) 

Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (LSUP) 

kepada usaha apartemen hotel berisiko menengah 

tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi 

standar usaha apartemen hotel, berlaku selama 
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pengusaha apartemen hotel menjalankan 

kegiatan usaha;  

i. Lembaga Online Single Sub Mission (OSS) adalah 

lembaga pengelola penyelenggaraan OSS 

pemerintah non kementerian, pemerintah 

propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal;  

j. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata 

sesuai ketentuan peraturan Perundang-

Undangan; 

k. Pengusaha Apartemen hotel adalah orang, 

sekelompok orang atau badan usaha Indonesia 

berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha 

apartemen hotel; 

3 Penggolongan 

Usaha 

Usaha apartemen hotel memiliki skala menengah 

dan besar. 

Sementara itu, usaha apartemen hotel tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan 

Umum Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan; 

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 

usaha apartemen hotel berisiko rendah, 

menengah rendah dan menengah tinggi; 

3) memiliki NIB dan izin usaha untuk usaha 

apartemen hotel berisiko tinggi. 

4) Persyaratan lainnya 

a) membuat surat pernyataan diri (self 

declarataion) melaksanakan standar usaha 
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pada ssat mendaftarkan NIB melalui sistem 

OSS, untuk yang berisiko menengah rendah; 

b) membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi usaha pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, 

untuk yang berisiko menengah tinggi dan 

tinggi; 

c) memiliki dokumen SPPL untuk usaha 

apartemen hotel berisiko menengah rendah, 

UKL-UPL untuk berisiko menengah tinggi 

dan tinggi kecuali yang  memiliki bangunan 

≥ 10.000 m2 wajib memiliki Amda; 

5 Persyaratan 

Khusus Usaha 

a. melaksanakan standar usaha, untuk yang 

berisiko menengah rendah, menengah tinggi dan 

tinggi; 

b. melaksanakan sertifikasi standar usaha berisiko 

menengah tinggi paling lambat setelah 2 (dua) 

tahun dan berisiko tinggi paling lambat 1 (satu) 

tahun apartemen hotel setelah beroperasi; 

c. memiliki sertifikat standar usaha berisik 

menegah rendah yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS pada saat pendaftaran NIB melalaui sistem 

OSS; 

d. memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP), diunggah melalui 

system OSS; 

e. Memiliki sertifikat laik sehat paling lama 1 (satu) 

tahun setelah untuk apartemen hotel 

beroperasi, diunggah melalui sistem OSS. 
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6 Sarana 

 

a. Sarana usaha apartemen hotel berisiko 

menengah rendah: 

1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 5 

(lima) atau lebih; bersih dan terawat terdapat  

dokumen uji berkala; 

2) Koridor/selasar dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

3) Toilet umum yang bersih dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; 

4) Tersedia Instalasi Air  Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas air 

bersih 

5) Tempat penampungan sampah sementara 

yang terpisah untuk sampah organik dan 

non organik. 

 

b. Sarana usaha apartemen hotel berisiko 

menengah tinggi; 

1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 5 

(lima) atau lebih; bersih dan terawat 

terdapat  dokumen uji berkala dilengkapi 

CCTV; 

2) Koridor/selasar dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

3) Toilet umum yang bersih dan terawat   

terpisah untuk tamu pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik; 
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4) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan baik; 

5) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

makan, tempat sampah tertutup, toilet 

karyawan pria dan wanita terpisah bersih 

dan terawat; 

6) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas air 

bersih; 

7) Tempat penampungan sampah sementara 

yang terpisah untuk sampah organik dan 

non organik;  

8) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan 

Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan 

atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas air limbah 

9) Penyediaan fasilitas ruang P3K karyawan 

dengan peralatan kesehatan. 

c. Sarana usaha apartemen hotel berisiko tinggi. 

1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 5 

(lima) atau lebih; bersih dan terawat 

terdapat  dokumen uji berkala dilengkapi 

CCTV; 

2) Koridor/selasar dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat pemadam api 

ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

3) Toilet umum yang bersih dan terawat 

terpisah untuk tamu pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik; 
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4) Toilet umum bagi tamu yang berkebutuhan 

khusus; 

5) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan baik; 

6) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

makan, tempat sampah tertutup, kamar 

mandi dan toilet karyawan pria dan wanita 

terpisah bersih dan terawat; 

7) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas air 

bersih; 

8) Tempat penampungan sampah sementara 

yang terpisah untuk sampah organik dan 

non organik;  

9) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan 

Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan 

atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas air limbah 

10) Penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan 

kesehatan karyawan dengan peralatan 

kesehatan serta petugas kesehatan.  

7 Struktur 

organisasi SDM 

dan SDM  

 

a. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Rendah; 

1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap 

jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB; 

3) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general 

cleaning); 

4) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau keadaan 
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darurat lainnya; 

5) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, 

perlengkapan dan peralatan (Preventive 

Maintenance Program schedule). 

b. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Tinggi 

1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap 

jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB; 

3) memiliki program pemeriksaan kesehatan 

Karyawan; 

4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general cleaning); 

5) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang 

terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian; 

6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya; 

7) Melaksanakan pengujian secara berkal apada 

peralatan-peralatan Keselamatan dan Kese-

hatan Kerja (K3); 

c. Apartemen Hotel Berisiko Tinggi 

1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap 

jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

2) Memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak   

berwenanguntuk karyawan dengan jumlah 

minimal 100 orang; 

3)  memiliki peraturan perusahaan atau PKB; 

4) memiliki program pemeriksaan kesehatan 

Karyawan; 

5) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 
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lingkungan (pest control dan general cleaning); 

6) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang 

terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian; 

7) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya; 

8) Melaksanakan pengujian secara berkal apada 

peralatan-peralatan Keselamatan dan Kese-

hatan Kerja (K3); 

9) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, 

perlengkapan dan peralatan (Preventive 

Maintenance Program schedule) 

8 Pelayanan  a. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Rendah: 

1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;  

2) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti 

Informasi tentang dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi. 

b. Apartemen hotel Berisiko Menengah Tinggi dan 

Tinggi: 

1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, 

fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;  

2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi ruang 

untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV 

(kamera pengawas):  

3) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti 

Informasi tentang dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi. 

9 Persyaratan 

Produk 

a. Produk usaha apartemen hotel berisiko menengah 

rendah yang harus dimiliki minimal meliputi 

antara lain: 
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1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha apartemen hotel, bersih dan terawat 

dengan sirkulasi udara dan    pencahayaan  

yang arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi 

udara,  pencahayaan yang baik; 

3) Front office (kantor depan) dilengkapi 

gerai/counter (bisa berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check 

out; 

4) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar 

mandi, dilengkapi tempat tidur beserta 

perlengkapannya, pintu dengan kunci 

pengaman, jendela engan alat pengaman, 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, 

tempat sampah, denah lokasi kamar dan 

petunjuk penyelamatan diri;  

b. Produk usaha apartemen hotel berisiko menengah 

tinggi yang harus dimiliki minimal meliputi antara 

lain: 

1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha apartemen hotel, bersih dan terawat 

dengan sirkulasi udara dan    pencahayaan  

yang arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi 

udara,  pencahayaan yang baik, dilengkapi 
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aksesibilitas (ramp) bagi tamu keterbatasan 

fisik; 

3) Front office (kantor depan) dilengkapi 

gerai/counter (bisa berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check 

out dan tempat penitipan barang tamu; 

4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan 

terawat; 

5) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar 

mandi, dilengkapi tempat tidur beserta 

perlengkapannya, pintu dengan kunci 

pengaman,  jendela engan alat pengaman, 

kamar dengan alat pendeteksi asap (smoke 

detector) dan sprinkler, pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, 

denah lokasi kamar dan petunjuk 

penyelamatan diri;  

6) Dapur di area restoran dengan Lantai, dinding 

dan ceiling kuat, aman dan mudah 

pemeliharaannya, Drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak (grease trap), 

Kitchen hood stainless yang dilengkapi 

dengan penyaring lemak (grease filter), sistem 

sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang 

baik, perlengkapan P3K, tempat sampah 

tertutup yang terpisah untuk sampah basah 

dan kering, APAR, fire blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api);  

c. Produk usaha apartemen hotel berisiko tinggi 

yang harus dimiliki minimal meliputi antara lain: 
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1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha apartemen hotel, bersih dan terawat 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi 

udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) bagi tamu keterbatasan 

fisik; 

3) Front office (kantor depan) dilengkapi 

gerai/counter (bisa berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check 

out dan tempat penitipan barang tamu; 

4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan 

terawat; 

5) Kamar tidur/unit hunia termasuk kamar 

mandi, dilengkapi tempat tidur beserta 

perlengkapannya, pintu dengan kunci 

pengaman, kamar dengan sistem penghemat 

energy, jendela engan alat pengaman, kamar 

dengan alat pendeteksi asap (smoke detector) 

dan sprinkler, pencahayaan dan sirkulasi 

udara yang baik, tempat sampah, denah 

lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;  

6) Kamar tidur/unit hunian untuk tamu dengan 

keterbatasan fisik (1 kamar untuk tamu 

dengan keterbatasan fisik untuk setiap 

kelipatan 200 kamar atau sesuai dengan   

ketentuan  yang berlaku).  
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7) Dapur di area restoran dengan Lantai, dinding 

dan ceiling kuat, aman dan mudah 

pemeliharaannya, Drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak (grease trap), 

Kitchen hood stainless yang dilengkapi 

dengan penyaring lemak (grease filter), sistem 

sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang 

baik, perlengkapan P3K, tempat sampah 

tertutup yang terpisah untuk sampah basah 

dan kering, APAR, fire blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api) dan deteksi dini 

kebocoran gas serta pemutusan otomatis 

sumber energi;  
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10 Pengelolaan 

Usaha 

a. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Mendah; 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

apartemen hotel;  

2) Melaksanakan SOP dan / atau melaksanakan 

petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan 

usaha apartemen hotel terdokumentasi.  

b. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Tinggi 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel; 

2) Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel 

terdokumentasi; 

c. Apartemen Hotel Berisiko Tinggi  

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel; 

2) Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel 

terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha apartemen hotel memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui dengan pernyataan diri (self 

declaration) pada saat pendaftaran NIB melalui 

sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS . 

Apartemen Hotel Berisiko Menengah Rendah 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 
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Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Luas Bangunan 

4.000-6.000 m2, 

jumlah kamar tidur 

tamu 61-100 unit dan 

/ atau atau jumlah 

karyawan 41-99 

orang; 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha 

5.  Lift tamu dan service 

untuk bangunan 

yang berlantai 5 

(lima) atau lebih, 

bersih dan terawat. 

terdapat dokumen 

uji berkala; 

 

6.  Koridor/ selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan 

alat pemadam api 

ringan (APAR) 

dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

7.  Toilet umum yang 

bersih dengan 

sirkulasi udara dan 
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pencahayaan yang 

baik; 

8.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan 

dilakukan pengujian 

rutin atas baku 

mutu kualitas air 

bersih; 

 

9.  Tempat 

penampungan 

sampah sementara 

yang terpisah untuk 

sampah organik dan 

non organik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

10.  Struktur Organisasi, 

Uraian Tugas setiap 

jabatan, dilengkapi 

SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

11.  Apartemen hotel 

memiliki peraturan 

perusahaan atau 

PKB 

 

12.  Pelaksanaan 

sanitasi, higinitas 

dan lingkungan 

(pest control dan 

general cleaning); 

 

13.  Pelaksanaan 

pengelolaan 
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pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran atau 

keadaan darurat 

lainnya. 

14.  Program 

pemeliharaan dan 

perbaikan gedung, 

perlengkapan dan 

peralatan 

(Preventive 

Maintenance 

Program schedule); 

 

Pelayanan 

Usaha 

15.  Tersedia pelayanan 

pembersihan 

fasilitas tamu, 

fasilitas pubik dan 

fasilitas karyawan 

 

16.  Tersedia pelayanan 

kesehatan, seperti 

Informasi tentang 

dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat 

terdokumentasi; 

 

Produk 

Usaha 

17.  Bangunan yang 

diperuntukkan 

sebagai usaha 

apartemen hotel, 

bersih dan terawat 

dengan sirkulasi 

udara dan    

pencahayaan  yang 
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baik,    dengan   

penanda arah 

menuju jalan keluar 

yang aman 

(evacuation sign), 

yang jelas dan 

mudah terlihat; 

18.  Lobi yang bersih, 

terawat, dengan 

sirkulasi udara,  

pencahayaan yang 

baik; 

 

19.  Front office (kantor 

depan) dilengkapi 

gerai/ counter (bisa 

berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk 

tamu check in/check 

out; 

 

20.  Kamar tidur/unit 

hunian termasuk 

kamar mandi, 

dilengkapi tempat 

tidur beserta 

perlengkapannya, 

pintu dengan kunci 

pengaman, jendela 

dengan alat 

pengaman, 

pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang 

baik, tempat 
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sampah, denah 

lokasi kamar dan 

petunjuk 

penyelamatan diri; 

Pengelolaan 21.  Memiliki dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha apartemen 

hotel berisiko 

menengah rendah; 

 

22.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha apartemen 

hotel berisiko 

menengah rendah 

terdokumentasi; 

 

 

Keterangan: 

o CK :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha apartemen hotel berisiko menengah 

rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha apartemen hotel 

berisiko menegah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha apartemen hotel berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar produk 

usaha apartemen hotel berisiko menengah 

rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha apartemen hotel berisiko 

menengah rendah minimal 90 %. 

 

Usaha apartemen hotel memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSUP atau 

Inspeksi dalam rangka pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

rangka pengawasan sesuai kewenangan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Luas Bangunan 

6.001-10.000 m2, 

jumlah kamar tidur 

tamu 101-200 unit 

dan /atau jumlah 

karyawan 100-200 

orang; 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

3.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikat laik sehat  

Sarana Usaha 5.  Lift tamu dan service 

untuk bangunan yang 

berlantai 5 (lima) atau 

lebih, bersih dan 

 



- 183- 

 

terawat, terdapat 

dokumen uji berkala 

dilengkapi CCTV 

6.  Koridor/ selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat 

pemadam api ringan 

(APAR) dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

7.  Toilet umum yang 

bersih, terawat 

terpisah untuk tamu 

pria dan wanita 

dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

8.  Ruang kantor yang 

dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan 

kerja dengan sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan baik 

 

9.  Ruang karyawan yang 

terdiri dari ruang 

makan, tempat 

sampah tertutup, 

toilet karyawan pria 

dan wanita terpisah 

bersih dan terawat; 
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10.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas 

air bersih; 

 

11.  Tempat penampungan 

sampah sementara 

yang terpisah untuk 

sampah organik dan 

non organik; 

 

12.  Instalasi Pengolahan 

Air Limbah; baik 

dikelola mandiri, 

kawasan atau 

pemda,dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas 

air limbah; 

 

13.  Penyediaan fasilitas 

ruang pemeriksaan 

kesehatan karyawan 

dengan peralatan 

kesehatan; 

 

Organisasi 

dan SDM 

14.  Struktur Organisasi, 

Uraian Tugas setiap 

jabatan, dilengkapi 

SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

15.  Apartemen hotel 

memiliki peraturan 
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perusahaan atau PKB; 

16.  Apartemen hotel 

memiliki program 

pemeriksaan 

kesehatan karyawanl 

 

17.  Pelaksanaan sanitasi, 

higinitas dan 

lingkungan (pest 

control dan general 

cleaning); 

 

18.  Memiliki Tim Tanggap 

Darurat yang 

terorganisir dilengkapi 

daftar petugas harian; 

 

19.  Pelaksanaan 

pengelolaan 

pencegahandan 

penanggulangan 

kebakaran atau 

keadaan darurat 

lainnya. 

 

20.  Melaksanakan 

pengujian secara 

berkala pada 

peralatan-peralatan 

Keselamatandan 

Kesehatan Kerja (K3;) 

 

21.  Program pemeliharaan 

dan perbaikan 

gedung, perlengkapan

 dan 
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peralatan (Preventive 

Maintenance Program 

schedule); 

Pelayanan 

Usaha 

22.  Tersedia pelayanan 

pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik 

dan fasilitas karyawan 

 

23.  Tersedia pelayanan 

keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas 

keamanan dan 

instalasi CCTV 

(kamera pengawas): 

 

24.  Tersedia pelayanan 

kesehatan, seperti 

Informasi tentang 

dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat 

terdokumentasi; 

 

Produk Usaha 25.  Bangunan

 yan

g diperuntukkan 

sebagai usaha 

apartemen hotel, 

bersih dan terawat 

dengan sirkulasi 

udara dan    

pencahayaan  yang 

baik,    dengan   

penanda arah menuju 

jalan keluar yang 

aman (evacuation 
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sign), yang jelas dan 

mudah terlihat; 

26.  Lobi yang bersih, 

terawat, dengan 

sirkulasi udara,  

pencahayaan yang 

baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) 

bagi tamu 

keterbatasan fisik; 

 

27.  Front office (kantor 

depan) dilengkapi 

gerai/ counter (bisa 

berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk 

tamu check in/check 

out dan tempat 

penitipan barang 

tamu; 

 

28.  Restoran dengan kursi 

dan meja, sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; bersih dan 

terawat;  

 

29.  Kamar tidur/unit 

hunian termasuk 

kamar mandi, 

dilengkapi tempat 

tidur beserta 

perlengkapannya, 

pintu dengan kunci 
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pengaman, jendela 

dengan alat 

pengaman, kamar 

dengan alat 

pendeteksi asap 

(smoke detector) dan 

sprinkler, 

pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang 

baik, tempat sampah, 

denah lokasi kamar 

dan petunjuk 

penyelamatan diri; 

30.  Dapur di area restoran 

dengan Lantai, 

dinding dan ceiling 

kuat, aman dan 

mudah 

pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi 

dengan perangkap 

lemak (grease trap), 

Kitchen hood stainless 

yang dilengkapi 

dengan penyaring 

lemak (grease filter), 

sistem sirkulasi udara 

dan sistem 

pencahayaan yang 

baik, perlengkapan 

P3K, tempat sampah 

tertutup yang terpisah 
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untuk sampah basah 

dan kering, APAR, fire 

blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi 

api); 

Pengelolaan 31.  Memiliki dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk pelaksanaan 

kerja usaha 

apartemen berisiko 

menengah tinggi; 

 

32.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

usaha apartemen 

berisiko menengah 

tinggi; 

 

Keterangan: 

o CK :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana  

usaha apartemen hotel berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi 

dan SDM  usaha apartemen hotel berisiko 

menengah tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan  usaha apartemen hotel berisiko 

menengah tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar produk 

usaha apartemen hotel berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha apartemen hotel berisiko 

menengah tinggiminimal 90 %. 

 

Usaha apartemen hotel memiliki tingkatan risiko 

tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilaksanakan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh LSUP dan 

Inspeksi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka 

pengawasan sesuai kewenangan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Luas Bangunan > 

10,000 m2, jumlah 

kamar tidur tamu > 

200 unit atau jumlah 

karyawan > 200 

orang; 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

3.  Izin Usaha  

4.  UKL-UPL/AMDAL  

5.  Sertifikat laik sehat   

6.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

7.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha 

8.  Lift tamu dan service 

untuk bangunan yang 

berlantai 5 (lima) atau 

lebih; bersih dan 

terawat; terdapat 
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dokumen uji berkala 

dilengkapi CCTV 

9.  Koridor/ selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat 

pemadam api ringan 

(APAR) dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

10.  Toilet umum yang 

bersih, terawat 

terpisah untuk tamu 

pria dan wanita dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik; 

 

11.  Toilet umum bagi tamu 

berkebutuhan khusus; 

 

12.  Ruang kantor yang 

dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan kerja 

dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan baik; 

 

13.  Ruang karyawan yang 

terdiri dari ruang 

makan, tempat 

sampah tertutup, 

kamar mandi dan toilet 

karyawan pria dan 

wanita terpisah bersih 

dan terawat; 
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14.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas air 

bersih; 

 

15.  Tempat penampungan 

sampah sementara 

yang terpisah untuk 

sampah organik dan 

non organik; 

 

16.  Instalasi Pengolahan 

Air Limbah; baik 

dikelola mandiri, 

kawasan atau pemda, 

dilakukan pengujian 

rutin atas baku mutu 

kualitas air limbah; 

 

17.  Penyediaan fasilitas 

ruang pemeriksaan 

kesehatan karyawan 

dengan peralatan 

kesehatan serta 

petugas kesehatan; 

 

Organisasi 

dan SDM 

18.  Struktur Organisasi; 

Uraian Tugas setiap 

jabatan, dilengkapi 

SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

19.  Memiliki tim P2K3 yang 

disahkan   pihak 

berwenang untuk 
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karyawan dengan 

jumlah minimal 100 

orang; 

20.  Apartemen hotel 

memiliki peraturan 

perusahaan atau PKB; 

 

21.  Apartemen hotel 

memiliki program 

pemeriksaan 

kesehatan karyawanl 

 

22.  Pelaksanaan sanitasi, 

higinitas dan 

lingkungan (pest 

control dan general 

cleaning); 

 

23.  Memiliki Tim Tanggap 

Darurat yang 

terorganisir dilengkapi 

daftar petugas harian; 

 

24.  Pelaksanaan 

pengelolaan 

pencegahandan 

penanggulangan 

kebakaran atau 

keadaan darurat 

lainnya. 

 

25.  Melaksanakan 

pengujian secara 

berkala pada 

peralatan-peralatan 

Keselamatandan 

Kesehatan Kerja (K3;) 

 



- 194- 

 

26.  Program pemeliharaan 

dan perbaikan gedung, 

perlengkapan dan 

peralatan (Preventive 

Maintenance Program 

schedule); 

 

Pelayanan 

Usaha 

27.  Tersedia pelayanan 

pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik 

dan fasilitas karyawan 

 

28.  Tersedia pelayanan 

keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas 

keamanan dan 

instalasi CCTV (kamera 

pengawas): 

 

29.  Tersedia pelayanan 

kesehatan, seperti 

Informasi tentang 

dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat 

terdokumentasi; 

 

Produk 

Usaha 

30.  Bangunan yang 

diperuntukkan sebagai 

usaha apartemen hotel, 

bersih dan terawat 

dengan sirkulasi udara 

dan    pencahayaan  

yang baik,    dengan   

penanda arah menuju 

jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang 
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jelas dan mudah 

terlihat; 

31.  Lobi yang bersih, 

terawat, dengan 

sirkulasi udara, 

pencahayaan yang 

baik, dilengkapi 

aksesibilitas (ramp) 

bagi tamu 

keterbatasan fisik; 

 

32.  Front office (kantor 

depan) dilengkapi 

gerai/ counter (bisa 

berupa meja dan 

kursi)/fasilitas untuk 

tamu check in/check 

out dan tempat 

penitipan barang tamu; 

 

33.  Restoran dengan kursi 

dan meja, sirkulasi 

udara dan 

pencahayaan yang 

baik; bersih dan 

terawat;  

 

34.  Kamar tidur/unit 

hunian termasuk 

kamar mandi, 

dilengkapi tempat tidur 

beserta 

perlengkapannya, 

pintu dengan kunci 

pengaman, kamar 
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dengan sistem 

penghemat energy, 

jendela dengan alat 

pengaman, kamar 

dengan alat pendeteksi 

asap (smoke detector) 

dan sprinkler, 

pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang 

baik, tempat sampah, 

denah lokasi kamar 

dan petunjuk 

penyelamatan diri; 

35.  Kamar tidur/unit 

hunian untuk tamu 

dengan keterbatasan 

fisik (1 kamar untuk 

tamudengan 

keterbatasan fisik 

untuk setiap kelipatan 

200 kamar atau sesuai 

dengan ketentuan  

yang berlaku); 

 

36.  Dapur di area restoran 

dengan Lantai, dinding 

dan ceiling kuat, aman 

dan mudah 

pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi 

dengan perangkap 

lemak (grease trap), 

Kitchen hood stainless 
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yang dilengkapi dengan 

penyaring lemak 

(grease filter), sistem 

sirkulasi udara dan 

sistem pencahayaan 

yang baik, 

perlengkapan P3K, 

tempat sampah 

tertutup yang terpisah 

untuk sampah basah 

dan kering, APAR, fire 

blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api) 

dan deteksi dini 

kebocoran gas serta 

pemutusan otomatis 

sumber energi 

Pengelolaan 

Usaha 

37.  Memiliki dokumen SOP 

dan / petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha 

apartemen hotel 

berisiko tinggi; 

 

38.  Melaksanakan SOP 

dan / petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha 

apartemen hotel 

berisiko tinggi 

terdokumentasi; 

 

Keterangan: 
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o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana  

usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 

90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi 

dan SDM  usaha apartemen hotel berisiko tinggi 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan  usaha apartemen hotel berisiko 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar produk 

usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 

90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha apartemen hotel berisiko 

tinggi minimal 90 %. 

 

PENGAWASAN Usaha 

Pengawasan Usaha Apartemen Hotel 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan informasi 

yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah 

mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 
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usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi  dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 
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usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik atau 

melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha apartemen hotel 

dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan 

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 

Menteri melaksanakan pengawasan usaha 

hotel berisiko penanaman modal asing (PMA), 

dan Mentteri melaksanakan pengaswasan 

usaha hotel birisiko tinggi, Gubernur  

melaksanakan pengawasan usaha apartemen 

hotel berisiko menengah tinggi, dan 
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Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan 

usaha berisiko menengah rfendah dan rendah 

PMDN melibatkan asosiasi usaha terkait 

(PHRI). 

Pengawasan usaha apartemen hotel  berisiko 

menengah tinggi dan tinggi juga dilaksanakan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) yang 

meliputi sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun sekali untuk usaha apartemen hotel 

berisiko tinggi dan paling sedikit setiap 10 

(sepuluh) tahun sekali untuk usaha hotel  

berisiko menengah tinggi. Usaha apartemen 

hotel berisiko menengah tinggi pada tahun ke  4 

dan ke 7 survailan dilaksanakan survailan 

secara virtual (remote audit), sedangkan 

survailan usaha apartemen hotel berisiko tinggi 

antara tahun ke 1 dan tahun ke 5 

dilaksannakan 1 (satu) kali secara survailan 

virtual (remote audit).  Sertifikat standar usaha 

apartemen hotel berlaku selama pengusaha 

apartemen hotel menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usahaapartemen  

hotel   berisiko menengah tinggi PMA, Gubernur 

dan Bupati/Walikota mendelegasikan 
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kewenangan pengawasan usaha angkutan 

darat wisata berisiko menengah rendah kepada 

SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha hotel 

dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan 

umum, persyaratan khusus, ketersediaan 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan ketentuan 

lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha apartemen hotel 
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dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya pelaksanaan, 

kriteria SDM pelaksana pengawasan dan target 

pengawasan yang diantaranya mencakup 

jumlah dan lokasi usaha apartemen hotel. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

a) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

b) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

c) Menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik;         

d) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana 

dan/atau sarana; dan 

f) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

a) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 
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b) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

c) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 

d) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

e) Memberikan rekomendasi kepada Pengusaha 

untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai 

standar; dan 

f) Menjaga kerahasiaan informasi Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri 

pariwisata bersama Kantor PTSP, BKPM melalui 

ASN dan/atau profesi bersertifikat 

melaksanakan pengawasan usaha apartemen 

hotel  PMA. SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha apartemen 

hotel  PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar dan 

sertifikat standar usaha apartemen hotel. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi dan SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait lainnya 
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dan / atau profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha apartemen hotel 

melaksanakan pengawasan usaha apartemen 

hotel sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha apartemen 

hotel diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha apartemen hotel 

pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

hotel dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan apartemen hotel 

yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 
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rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 

pelaksana pengawasan dan usaha apartemen 

hotel yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar usaha 

dan informasi lain yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Sementara 

itu, substansi utama pengawasan standar 

usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha apartemen hotel dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
55900  

Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa Manajemen Hotel) 

1. Ruang Lingkup Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa Manajemen 

Hotel) usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan 

dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk 

usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang 

lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau 

kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja 

musiman dan sejenisnya.  

2 Istilah dan 

Definisi 

a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha 

yang mencakup penyelenggaraan 

pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, 

sumber daya manusia, dan pemasaran dari 

suatu hotel; 

c. Usaha manajemen hotel berisiko menengah 

rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori berisiko menengah rendah berdasarkan 

kriteria keselamatan dan keamanan kerja, 

kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) 

dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha manajemen hotel adalah 

rumusan kualifikasi usaha manajemen hotel 

dan/atau klasifikasi usaha manajemen hotel 

yang mencakup aspek sarana, organisasi dan 
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SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha manajemen hotel; 

e. Sertifikasi Usaha Manajemen hotel adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

manajemen hotel untuk mendukung 

peningkatan mutu sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha manajemen hotel; 

f. Sertifikat usaha manajemen hotel adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) kepada pengusaha 

manajemen hotel berisiko menengah rendah 

yang telah membuat pernyataan diri (self 

declaration) untuk menerapkan/melaksanakan 

standar dalam penyelenggaraan usaha 

manajemen hotel pada saat mendaftarkan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 
 

3 Penggolongan 

Usaha 

Usaha penyediaan akomodasi (jasa manajemen 

hotel) memiliki skala usaha kecil, menengah dan 

besar. 

Sementara itu, usaha penyediaan akomodasi (jasa 

manajemen hotel) tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan 

Umum Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

5 Persyaratan 

Khusus Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri  melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  
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2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

3) melaksanakan standar usaha. 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha jasa manajemen hotel 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi 

udara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Ruang pertemuan yang bersih, terawat 

dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3) Papan nama terbuat dari material yang 

aman memenuhi kelaikan, mudah terlihat 

dan terbaca; 

4) Tersedia toilet yang bersih, terawat dan 

terpisah untuk pria dan wanita; 

5) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan 

berfungsi dengan baik; 

7) Tempat sampah tertutup atas tempat 

sampah organik dan tempat sampah non 

organik; 

8) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi 

kelaikan; 

9) Instalasi air bersih terpasang aman 

memenuhi kelaikan; 
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10) Peralatan komunikasi terdiri dari telepon, 

email dan fasilitas internet yang berfungsi 

dengan baik; 

11) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha jasa manajemen hotel antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ruang tunggu dilengkapi 4 (empat) unit 

kursi dan satu unit meja yang terbuat dari 

material yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

2) Lift atau eskalator pengunjung untuk usaha 

manajemen hotel yang berada di lantai 4 

atau lebih; 

3) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam api 

ringan (APAR); 

4) Toilet yang bersih dan terawat, dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; 

5)    Tempat sampah tertutup; 

6)     Area dan tempat parker yang bersih dan 

terwat nudah diakses tamu/pengunjung. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Pengembangan konsep hotel berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan (green hote); 

2)    Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat 

sampah organik dan tempat sampah non 

organik; 
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3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non organik; 

4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan bangunan serta lingkungan 

usaha, 

7 Struktur 

organisasi SDM 

dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha jasa 

manajemen hotel; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Perjanian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi. 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan  

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 
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3) Program penilaian kinerja karyawan; 

4) Perencanaan dan pengembangan karir;; 

5) Program pemeriksaan kesehatan karyawan 

secara berkala yang terdokumentasi; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

8 Pelayanan  a. Penenyampaian informasi mengenai produk 

usaha manajemen hotel; 

b. Penyusunan dan evaluasi manual perjanjian 

manajemen hotel (Manual Hotel Management 

Agreement; 

c. Penrusunan dan evaluasi dokumen rencana 

Pengembangan dan pengelolaan hotel; 

d. Penyusunan dan review dokumen evaluasi 

kinerja manajemen pengembangan dan 

pengelolaan hotel; 

e. Penyusunan dan evaluasi dokumen interaksi 

dengan lingkungan; 

f. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan jasa 

manajemen hotel; 

g. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

i. Penanganan keluhan klien.. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/J

asa 

1. Persyaratan produk usaha jasa manajemen hotel 

a) Pengembangan sumber daya manusia 

manajemen hotel yang meliputi sistem 

perekrutan, sistem pemberdayaan dan 
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pendayagunaan dan penguatan sistem 

pengembangan SDM hotel; 

b) Pemasaran dan penjualan (marketing and 

sales) yang mencakup sostem penjualan, 

sistem komunikasi pemasaran, sistem 

pemasaran dogital (digital marketing, sistem 

reservasi dan sistem pengelolaam 

pendapatam (revenue management); 

c) Finansial yang meliputi manajemen 

keuangan dan  sistem informasi keuangan 

hotel; 

d) Operasional hotel yang meliputi sistem 

operasional hotel, sistem manajemen 

penjaminan mutu, sistem tanggap darurat/ 

penanggulangan bencana, sistem sanitasi, 

hygiene dan pemeliharaan lingkungan dan 

sistem pencegahan permasalahan kesehatan, 

keamanan dan keselamatan tamu serta 

pengelola hotel; 

10 Sistem 

Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha; 
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f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha 

terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha penyendian akomodasi lainnya (jasa 

menejemen hotel ) memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian 

diri (self declaration) pada saat mendaftarkan NIB 

melalui system OSS. 
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Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

3.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha  

4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk  

11.  Pengembangan sumber 

daya manusia hotel 

yang meliputi sistem 

perekrutan, sistem 
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pemberdayaan dan 

pendayagunaan dan 

penguatan sistem 

pengembangan SDM 

hotel; 

12.  Pemasaran dan 

penjualan (marketing 

and sales) yang 

mencakup sostem 

penjualan, sistem 

komunikasi pemasaran,  

sistem pemasaran 

dogital (digital 

marketing, sistem 

reservasi dan sistem 

pengelolaam 

pendapatam (revenue 

management); 

 

13.  Finansial yang meliputi 

manajemen keuangan 

dan  sistem informasi 

keuangan hotel; 

 

14.  Operasional hotel yang 

meliputi sistem 

operasional hotel, 

sistem manajemen 

penjaminan mutu, 

sistem tanggap 

darurat/ 

penanggulangan 

bencana, sistem 

sanitasi, hygiene dan 
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pemeliharaan 

lingkungan dan sistem 

pencegahan 

permasalahan 

kesehatan, keamanan 

dan keselamatan tamu 

serta pengelola hotel; 

Sistem 

manajemen 

usaha 

15.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

16.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha;. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85 % 

o Persyaratan produk usaha  100 %; dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 100 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 
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kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN USAHA 

Pengawasan Usaha Manajemen Hotel 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

dan pengawasan insidentil, yang dilakukan secara 

berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha 

dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan. 

Laporan Pengusaha merupakan informasi yang 

disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah 

mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 

dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data 

sharing. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui 

penilaian laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 
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tingkat risiko kegiatan usaha dilaksanakan dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha 

terhadap standar standar usaha. Pengawasan rutin 

untuk usaha usaha kecil dengan tingkat risiko tinggi 

mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar  usaha dan pengembangan 

usaha kecil kecil. Pengawasan rutin untuk usaha 

usaha kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan 

untuk melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental dilakukan oleh Pemerintah 

pada waktu tertentu dan dilaksanakan berdasarkan 

laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

)Pemerintah Pusat dan Pemerntah Kabupaten/kota) 

dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual 

untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 

(empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan data sharing; 
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Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a.  Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha manajemen hotel 

dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 

oleh Kementerian yang yang membidangi 

pariwisata dan SKPD yang membidangi 

pariwista sesuai dengan sektor usaha yang 

menjadi binaannya.   Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha manajemen hotel berisiko 

menengah rendah penanaman modal asing 

(PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan 

pengawasan usaha manajemen hotel berisiko 

menengah rendah penanaman modal dalam 

negeri (PMDN)..                                                 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan 

pengawasan usaha manajemen hotel berisiko 

menengah rendah PMA, Bupati/Walikota 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha manajemen hotel berisiko menengah 

rendah kepada SKPD Kabupate/Kota yang 

membidangi pariwisata.   
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Pengawasan terhadap standar usaha 

manajemen hotel dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas. 

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan; 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan 

standar yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan 

yang dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha manajemen hotel 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya pelaksanaan, 

kriteria SDM pelaksana pengawasan dan target 
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pengawasan yang diantaranya mencakup 

jumlah dan lokasi usaha manajemen hotel. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur sipil 

negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1)  Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana 

dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 
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4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5)  Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri 

pariwisata bersama Kantor PTSP, BKPM melalui 

ASN dan/atau profesi bersertifikat 

melaksanakan pengawasan usaha manajemen 

hotel PMA. Pelaksanaan pengawasan oleh K/L 

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha manajemen hotel. SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata 

dan perizinan melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha manajemen 

hotel PMDN. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan pejabat 

K/L yang membidangi industri pariwisata, SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata 

dan profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan / atau pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata khususnya 

usaha manajemen hotel melaksanakan 

pengawasan usaha manajemen hotel sesuai 

kewenangan. Untuk memeliharanya kompetensi 

ASN dan/atau profesi bersertifikat yang 
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melaksanakan pengawasan usaha manajemen 

hotel, diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat mengenai industri pariwisata pada 

umumnya dan usaha manajemen hotel pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

        ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan insidentil usaha manajemen hotel 

berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dari 

masyarakat, dan menyampaikan laporan 

individual kepada pimpinan instansi yang 

menugaskan dan menyampaikan laporan secara 

kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas K/L atau 

SKPD Kabupaten/Kota) kepada pimpinan 

K/L/D yang membidangi industri pariwisata, 

pariwisata dan perizinan dengan tembusan 

kepada pimpinanan K/L/D. 

       Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

manajemen hotel khususnya laporan kolektif 

(Tim Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) 

antara lain meliputi latar belakang, tujuan, 

ruang lingkup, obyek pengawasan (usaha 

manajemen hotel yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim Pelaksana 

Pengawasan, proses pengawasan, hasil dan 

analisis pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha manajemen hotel yang 

diawasi. 

       Substansi pengawasan meliputi standar usaha 

dan informasi lain yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Sementara 
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itu, substansi utama pengawasan standar 

usaha meliputi persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan usaha, persyaratan produk 

usaha dan sistem manajemen usaha 

sebagaimana unsur dan kriteria penilaian dalam 

tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar usaha 

manajemen hotel dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website. 
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STANDAR USAHA RESTORAN 

BERISIKO RENDAH, MENENGAH RENDAH,                                      

MENENGAH TINGGI DAN TINGGI 

NO 
 56101 

 (RESTORAN) 

1. Ruang Lingkup Restoran usaha jasa menyajikan makanan dan 

minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, 

bertempat di sebagian atau seluruh bangunan 

permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan 

meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.  

2 Istilah dan 

Definisi 

a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa 

makanan dan minuman dilengkapi dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan dan penyajian di 

suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah 

dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dan/atau laba; 

c. Usaha restoran Berbasis Risiko adalah usaha 

restoran yang meliputi usaha berbasis risiko 

rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan 

tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria 

risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan 

dan lingkungan (K3L), dan probabilitas 

terjadinya potensi bahaya K3L; Standar usaha 

restoran adalah rumusan kualifikasi usaha 

restoran dan/atau klasifikasi usaha Restoran 
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yang mencakup aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha restoran; 

d. Sertifikat Standar Usaha (SSU) restoran Berisiko 

Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan 

untuk usaha restoran yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) melaksanakan 

standar keselamatan dan kesehatan kerja, 

kesehatan masyarakat termasuk wisatawan dan 

lingkungan (K3L) bagi usaha restoran berisiko 

rendah pada saat mendaftarkan NIB melalui 

sistem online single submission (OSS), yang 

berlaku selama pengusaha restoran 

menjalankan kegiatan usaha; 

e. Sertifikat Standar Usaha (SSU) Restoran 

Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis 

yang diberikan untuk usaha restoran yang telah 

membuat pernyataan diri (self declaration) 

melaksanakan standar usaha restoran berisiko 

menengah rendah bagi usaha restoran berisiko 

menengah rendah melalui sistem online single 

submission (OSS) yang diterbitkan oleh lembaga 

OSS,  berlaku  selama pengusaha restoran 

menjalankan kegiatan usaha; 

f. Sertifikasi Usaha Restoran adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada Usaha Restoran 

berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha restoran 

melalui audit pemenuhan standar usaha 

restoran berisiko menengah tinggi dan berisiko 

tinggi;  
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g. Sertifikat Standar Usaha Restoran (SUH) 

Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) 

kepada usaha restoran berisiko menengah tinggi 

dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar 

usaha restoran, yang berlaku selama pengusaha 

restoran menjalankan kegiatan usaha;  

h. Lembaga Online Single Sub Mission (OSS) adalah 

lembaga pengelola penyelenggaraan OSS 

pemerintah non kementerian, pemerintah 

propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal;  

i. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang 

Pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan; 

j. Pengusaha Restoran adalah orang, sekelompok 

orang atau badan usaha Indonesia berbadan 

hukum yang melakukan kegiatan usaha 

restoran; 

3 Penggolongan 

Usaha 

Skala usaha restoran adalah mikro, kecil, 

menengah dan besar,  

Sementara itu, usaha restoran tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan 

Umum Usaha 

  

a. Usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan; 

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 

usaha restoran berisiko menengah rendah dan 
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menengah tinggi; 

c. Memiliki NIB dan izin usaha untuk usaha 

restoran berisiko tinggi. 

d. Persyaratan lainnya 

1) membuat surat pernyataan diri (self 

declarataion) melaksanakan standar usaha 

pada ssat mendaftarkan NIB melalui sistem 

OSS, untuk yang berisiko menengah rendah; 

2) membuat komitmen melaksanakan standar 

dan  sertifikasi standar usaha pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, 

untuk yang berisiko menengah tinggi dan 

tinggi; 

e. memiliki dokumen SPPL untuk usaha restoran 

berisiko menengah rendah dan menengah tinggi, 

danKL-UPL untuk berisiko tinggi; 

5 Persyaratan 

Khusus Usaha 

1) melaksanakan standar usaha, untuk yang 

berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi; 

2) melaksanakan sertifikasi standar usaha 

berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi; 

3) memiliki sertifikat standar usaha berisiko 

rendah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 

bersamaan dengan pendaftaran NIB melalaui 

sistem OSS; 

4) memiliki sertifikat: 

5) standar usaha yang diterbitkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP), 

untuk usaha berisiko menengah tinggi paling 

lambat setelah 2 (dua) beroperasi dan berisiko 

tinggi paling lambat setelah 1 (satu) tahun 

beroperasi; 
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6) Sertifikat laik sehat paling lama 1 (satu) tahun; 

6 Sarana 

 

a. Restoran berisiko menengah rendah: 

1) Tersedia toilet umum yang bersih, terawat 

dan terpisah untuk tamu pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik, milik sendiri atau fasilitas 

bersama;  

2) Ruang untuk pekerjaan administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja dan sekaligus untuk ruang penyimpan 

peralatan pribadi baik; 

3) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas air 

bersih; 

4) Tempat penampungan sampah sementara 

yang terpisah untuk sampah organik dan 

non organik;  

5) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan 

Air Limbah sederhana dilakukan pengujian 

secara berkala atas baku mutu kualitas air 

limbah. 

b. Restoran berisiko menengah tinggi: 

1) Lift tamu dan service untuk bangunan 

unatuk yang berlantai atau lebih, bersih 

dan terawat, terdapat dokumen uji berkala 

dilengkapi CCTV;  

2) Tersedia toilet umum yang bersih, terawat 

dan terpisah untuk tamu pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 
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yang baik, milik sendiri atau fasilitas 

bersama;  

3) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

makan, tempat sampah tertutup, toilet 

karyawan pria dan wanita terpisah bersih 

dan terawat; 

4) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

ganti dan penyinpanan pribadi bersih dan 

terawat; 

5) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas air 

bersih; 

6) Tempat penampungan sampah sementara 

yang terpisah untuk sampah organik dan 

non organik;  

7) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan 

Air Limbah sederhana dilakukan pengujian 

secara berkala atas baku mutu kualitas air 

limbah. 

c. Restoran berisiko tinggi: 

1) Lift tamu dan service untuk bangunan 

unatuk yang berlantai atau lebih, bersih 

dan terawat, terdapat dokumen uji berkala 

dilengkapi CCTV;  

2) Tersedia toilet umum yang bersih, terawat 

dan terpisah untuk tamu pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang baik, milik sendiri atau fasilitas 

bersama;  

3) Koridor/selayar dilengkapi akses akses 

penyelamatan dan alat pemadam api 
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ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

4) Ruang untuk pekerjaan administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja dan sekaligus untuk ruang 

penyimpan peralatan pribadi baik; 

5) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang 

makan, tempat sampah tertutup, toilet 

karyawan pria dan wanita terpisah bersih 

dan terawat; 

6) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku mutu kualitas 

air bersih; 

7) Tempat penampungan sampah sementara 

yang terpisah untuk sampah organik dan 

non organik;  

8) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan 

Air Limbah sederhana dilakukan 

pengujian secara berkala atas baku mutu 

kualitas air limbah. 
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7 Struktur 

organisasi SDM 

dan SDM  

 

a. Restoran berisiko menengah rendah: 

1) Struktur organisasi dan uraian tugas setiap 

jabatan dilengkapi SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja (manual);  

2) Memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas 

kesehatan terdekat;  

3) Restoran memiliki peraturan perusahaan; 

4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general cleaning);  

5) Memiliki pengetahuan tentang tanggap 

darurat; 

6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya; 

 

b. Restoran berisiko menengah tinggi 

1) Struktur organisasi dan uraian tugas setiap 

jabatan dilengkapi SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja (manual);  

2) Memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas 

kesehatan terdekat;  

3) Restoran memiliki peraturan perusahaan; 

4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general cleaning);  

5) Memiliki pengetahuan tentang tanggap 

darurat; 

6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya; 

7) Program pemeliharaan dan perbaikan 

ruangan, perlengkapan dan peralatan 

(Preventive Maintenance Program schedule) 
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c. Restoran berisiko tinggi: 

1) Struktur organisasi dan uraian tugas setiap 

jabatan dilengkapi SOP atau Petunjuk 

pelaksanaan kerja (manual);  

2) Memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas 

kesehatan terdekat;  

3) Restoran memiliki peraturan perusahaan; 

4) Restoran memiliki program pemeriksaan 

kesehatan karyawan 

5) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan 

lingkungan (pest control dan general 

cleaning);  

6) Memiliki pengetahuan tentang tanggap 

darurat; 

7) Melaksanakan pengujian secara berkala

 pada peralatan-peralatan Keselamatan 

 dan Kesehatan Kerja (K3) 

8) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya; 

9) Program pemeliharaan dan perbaikan 
ruangan, perlengkapan dan peralatan 

(Preventive Maintenance Program schedule) 

8 Pelayanan Usaha a. Restoran berisiko menengah rendah: Tersedia 

pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas 

pubik dan fasilitas karyawan;  

b. Restoran berisiko menengah tinggi: 

1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;  

2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas keamanan dan instalasi 

CCTV (kamera pengawas) 

c. Restoran berisiko Tinggi: 
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1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;  

2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas keamanan dan 

instalasi CCTV (kamera pengawas): 

9 Persyaratan 

Produk Usaha 

a. Restoran berisiko menengah rendah: 

1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha restoran, bersih dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan    pencahayaan  yang 

arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;  

2) Ruangan yang lebih dari 1 lantai dilengkapi 

dengan tangga yang aman dengan railling 

guard dan dilengkapi CCTV;  

3) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik, bersih 

dan terawat; 

4) Dapur di area restoran dengan Lantai, 

dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah 

pemeliharaannya, Drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak (grease trap), 

Kitchen hood stainless yang dilengkapi 

dengan penyaring lemak (grease filter), 

sistem sirkulasi udara dan sistem 

pencahayaan yang baik, perlengkapan P3K, 

tempat sampah tertutup yang terpisah untuk 

sampah basah dan kering, APAR, dan 

penyimpanan barang terpisah untuk food 

dan non food;  

b. Restoran berisiko menengah rendah : 
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1) Persyaratan produk usaha usaha restoran 

menengah tin Bangunan yang 

diperuntukkan sebagai usaha restoran, 

bersih dan terawat dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang baik, dengan penanda 

arah menuju jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang jelas dan mudah 

terlihat;ggi  bersisiko timggi sebagai berikut; 

2) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pecahayaan yang bersih dan 

terawat; 

3) Dapur dengan Lantai, dinding dan ceiling 

kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi dengan perangkap 

lemak (grease trap), Kitchen hood yang 

dilengkapi dengan penyaring lemak (grease 

filter), sistem sirkulasi udara dan sistem 

pencahayaan yang baik, tempat sampah 

tertutup terpisah untuk sampah basah dan 

kering, APAR, fire blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api), penyimpnan barang 

terpisah antara food dan non food; 

 

c. Restoran berisiko tinggi; 

1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha restoran, bersih dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, 

dengan penanda arah menuju jalan keluar 

yang aman (evacuation sign), yang jelas dan 

mudah terlihat;ggi  bersisiko timggi sebagai 

berikut; 
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2) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; bersih 

dan terawat: 

3) Dapur dengan Lantai, dinding dan ceiling 

kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi dengan perangkap 

lemak (grease trap), Kitchen hood stainless 

yang dilengkapi dengan penyaring lemak 

(grease filter), sistem sirkulasi udara dan 

sistem pencahayaan yang baik, 

perlengkapan P3K, tempat sampah tertutup 

yang terpisah untuk sampah basah dan 

kering, APAR, fire blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api) dan deteksi dini 

kebocoran gas serta pemutusan otomatis 

sumber energi penyimpanan barang 

terpisah antara food dan non food 
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10 Pengelolaan 

Usaha  

a. Restoran berisiko menengah rendah: 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petujuk 

pelaksanaan kerja penfelolaan usaha; 

2) Melaksanakan SOK dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

restoran berisiko menengah rendah 

terdokumentasi. 

 

b. Restoran berisiko menengah tinggi: 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petujuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

2) Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

restoran berisiko menengah tinggi 

terdokumentasi. 

 

c. Restoran berisiko tinggi: 

1) Memiliki dokumen SOP dan / atau petujuk 

pelaksanaan kerja penfelolaan usaha; 

2) Melaksanakan SOK dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

restoran berisiko tinggi  terdokumentasi 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha restoran memiliki tingkatan risiko menengah 

rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan 

melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self 

declaration)  pada saat mendaftar NIB melalui sistem 

OSS;) 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 
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Persyarat

an Umum 

dan 

Persyarat

an 

khusus 

1.  Jumlah tempat duduk 

tamu 51-100 unit 

 

2.  Nomor Induk Berusaha;  

3.  Melaksanakan standar 

usaha 

 

4.  Sertifikat standar usaha  

5.  Sertifikat laik hygiene 

sanitasi 

 

Sarana 

Usaha 

6.  Ruangan yang lebih dari 1 

lantai dilengkapi dengan 

tangga yang aman dengan 

railling guard dan 

dilengkapi CCTV 

 

7.  Tersedia toilet umum 

yang bersih, terawat dan 

terpisah untuk tamu pria 

dan wanita dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik, 

milik sendiri atau 

fasilitas 

bersama 

 

8.  Ruang untuk pekerjaan 

administrasi restaurant 

dilengkapi dengan 

perlengkapan kerja dan 

sekaligus untuk ruang 

penyimpan peralatan 

pribadi 

 

9.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 
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pengujian rutin atas 

baku mutu kualitas air 

bersih 

10.  Tempat penampungan 

sampah sementara yang 

terpisah untuk

 sampah organik dan 

non organik 

 

11.  Instalasi Pengolahan Air 

Limbah sederhana dan 

dilakukan pengujian 

rutin secara berkala atas 

baku mutu kualitas air 

limbah 

 

Organisas

i dan 

SDM 

12.  Struktur Organisasi; 

Uraian Tugas setiap 

jabatan; SOP atau 

Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

 

13.  Memiliki peralatan P3K 

dan daftar fasilitas 

kesehatan terdekat 

 

14.  Restoran memiliki 

peraturan perusahaan 

 

15.  Pelaksanaan sanitasi, 

kebersihan dan 

lingkungan (pest control 

dan general cleaning) 

 

16.  Memiliki pengetahuan 

tentang tanggap darurat 

 

17.  Pelaksanaan pengelolaan  
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pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya. 

Pelayana

n Usaha 

18.  Tersedia pelayanan 

pembersihan  fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan 

fasilitas karyawan 

 

Persyaran 

Produk 

19.  
Ruangan yang 

diperuntukkan sebagai 

usaha restoran, bersih 

dan terawat dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik, 

dengan penanda arah 

menuju jalan keluar yang 

aman (evacuation sign), 

yang jelas dan mudah 

terlihat; 

 

20.  Restoran dengan kursi dan 

meja, sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

bersih dan terawat 

 

21.  Dapur dengan Lantai, 

dinding dan ceiling kuat, 

aman dan mudah 

pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak 

(grease trap), Kitchen hood 

yang dilengkapi dengan 
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penyaring lemak (grease 

filter), sistem sirkulasi 

udara dan sistem 

pencahayaan yang baik, 

tempat sampah tertutup 

terpisah untuk sampah 

basah dan kering, APAR, 

penyimpanan barang 

terpisah antara food dan 

non food 

Pengelola

an Usaha 

22.  Memiliki dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha; 

 

23.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha 

restoran bersiko 

menengah rendah; 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha restoran berisiko menengah rendah 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha restoran berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %. 

 

Usaha restoran memiliki tingkatan risiko menengah 

tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan 

melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan 

oleh LSUP dan inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan 

dalam rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyarat

an Umum 

dan 

Persyarat

an 

khusus 

1.  Jumlah tempat duduk 

tamu 101-200 unit 

 

2.  Nomor Induk Berusaha  

3.  UKL-UPL  

4.  Melaksanaan standar 

usaha 

 

5.  Sertifikat Standar Usaha  

6.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha 

7.  Lift tamu dan service untuk 

bangunan yang berlantai 5 

(lima) atau lebih, bersih 

dan terawat. terdapat 

dokumen uji berkala; 

 

8.  Koridor/selasar dilengkapi 

akses penyelamatan dan 

alat pemadam api ringan 
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(APAR) dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan 

yang baik; 

9.  Tersedia toilet umum 

yang bersih, terawat dan 

terpisah untuk tamu pria 

dan wanita dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik, 

milik sendiri atau 

fasilitas 

bersama 

 

10.  Ruang untuk pekerjaan 

administrasi restaurant 

yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan kerja 

dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan baik 

 

11.  Ruang karyawan yang 

terdiri dari ruang ganti dan 

penyimpanan peralatan 

pribadi bersih dan terawat 

 

12.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas 

baku 

mutu kualitas air bersih 

 

13.  Tempat penampungan 

sampah sementara yang 

terpisah untuk

 sampah organik dan 

non organik 
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14.  Instalasi Pengolahan Air 

Limbah; baik dikelola 

mandiri, kawasan atau 

pemda, dilakukan 

pengujian rutin atas baku 

mutu kualitas air limbah 

 

Organisas

i dan SDM 

15.  Struktur Organisasi; 

Uraian Tugas setiap 

jabatan; SOP atau 

Petunjuk pelaksanaan kerja 

(manual); 

 

16.  Memiliki peralatan P3K dan 

daftar fasilitas kesehatan 

terdekat 

 

17.  Restoran memiliki 

peraturan perusahaan 

 

18.  Pelaksanaan sanitasi, 

kebersihan dan 

lingkungan (pest control 

dan general cleaning) 

 

19.  Memiliki pengetahuan 

tentang tanggap darurat 

 

20.  Pelaksanaan pengelolaan 

pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya. 

 

21.  Program pemeliharaan 

dan perbaikan ruangan, 

perlengka-pandan 

peralatan (Preventive 

Maintenance Program 
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schedule) 

Pelayana

n Usaha 

22.  Tersedia pelayanan 

pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas  pubik  

dan 

fasilitas karyawan 

 

23.  Tersedia pelayanan 

keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas 

keamanan dan instalasi 

CCTV (kamera pengawas): 

 

Persyarat

an Prduk 

Usaha 

24.  Bangunan yang 

diperuntukkan sebagai 

usaha restoran, bersih dan 

terawat dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan 

yang baik, dengan 

penanda arah menuju 

jalan keluar yang aman 

(evacuation sign), yang 

jelas dan mudah terlihat 

 

25.  Restoran dengan kursi dan 

meja, sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

bersih dan terawat 

 

26.  Dapur dengan Lantai, 

dinding dan ceiling kuat, 

aman dan mudah 

pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak 

(grease trap), Kitchen hood 
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yang dilengkapi dengan 

penyaring lemak (grease 

filter), sistem sirkulasi 

udara dan sistem 

pencahayaan yang baik, 

tempat sampah tertutup 

terpisah untuk sampah 

basah dan kering, APAR, 

fire blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api), 

penyimpanan barang 

terpisah antara food dan 

non food 

Pengelola

an Usaha 

27.  Memiliki dokuken SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha; 

 

28.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk pelaksanaan 

kerja pengelolaan usaha 

berisiko menengah tinggi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha restoran berisiko menengah rendah 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha restoran berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha restoran berisiko menengah 

rendah minimal 90 %. 

 

Usaha restoran memiliki tingkatan risiko tinggi = 

Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui 

sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh 

LSUP dan inspeksi oleh Pemerintah Pusar dalam 

rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

{enilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyarat

an Umum 

dan 

Persyarat

an 

khusus 

1.  Jumlah tempat duduk 

tamu > 200 unit 

 

2.  Nomor Induk 

Berusaha/Izin Usaha 

 

3.  Melaksanakan standar 

usaha 

 

4.  Sertifikat standar usaha  

5.  Sertifikat laik hygiene dan 

sanitasi 

 

Sarana 

Usaha 

6.  Lift tamu dan service untuk 

bangunan yang berlantai 5 

(lima) atau lebih, bersih 

dan terawat. terdapat 

dokumen uji berkala; 
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7.  Koridor/selasar 

dilengkapi akses 

penyelamatan dan alat 

pemadam api ringan 

(APAR) dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan 

yang baik; 

 

8.  Tersedia toilet umum yang 

bersih, terawat dan 

terpisah untuk tamu pria 

dan wanita dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik, 

milik sendiri atau fasilitas 

bersama 

 

9.  Ruang kantor yang 

dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan kerja dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan baik; 

 

10.  Ruang karyawan yang 

terdiri dari ruang makan, 

tempat sampah tertutup, 

kamar mandi dan toilet 

karyawan pria dan wanita 

terpisah bersih dan 

terawat; 

 

11.  Tersedia Instalasi Air 

Bersih dan dilakukan 

pengujian rutin atas baku  

mutu kualitas air bersih 

 

12.  Tempat penampungan  
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sampah sementara yang 

terpisah untuk sampah 

organik dan non organik 

13.  Instalasi Pengolahan Air 

Limbah; baik dikelola 

mandiri, kawasan atau 

pemda, dilakukan 

pengujian rutin atas baku 

mutu kualitas air limbah 

 

Organisas

i dan SDM 

14.  Struktur Organisasi; 

Uraian Tugas setiap 

jabatan; SOP atau 

Petunjuk pelaksanaan 

kerja (manual); 

 

15.  Memiliki tim P2K3 yang 

disahkan  pihak berwenang 

untuk karyawan dengan 

jumlah minimal 100 orang; 

 

16.  Restoran memiliki 

peraturan perusahaan atau 

PKB 

 

17.  Restoran memiliki 

program pemeriksaan 

kesehatan karyawan 

 

18.  Pelaksanaan sanitasi, 

kebersihan dan lingkungan 

(pest control dan general 

cleaning 

 

19.  Memiliki Tim Tanggap 

Darurat yang terorganisir 

dilengkapi daftar petugas 
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harian 

20.  Pelaksanaan pengelolaan 

pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya 

 

21.  Melaksanakan pengujian 

secara berkala pada 

peralatan-peralatan 

Keselamatan  dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

 

22.  Program pemeliharaan dan 

perbaikan ruangan, 

perlengkapan dan peralatan 

(Preventive Maintenance 

Program schedule) 

 

Pelayana

n Usaha 

23.  Tersedia pelayanan 

pembersihan fasilitas 

tamu, fasilitas pubik dan 

fasilitas karyawan 

 

24.  Tersedia pelayanan 

keamanan dilengkapi 

ruang untuk petugas 

keamanan dan instalasi 

CCTV (kamera 

pengawas): 

 

Persyaran 

Produk 

Usaha 

25.  Bangunan yang 

diperuntukkan sebagai 

usaha restoran, bersih dan 

terawat dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan 
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yang baik, dengan penanda 

arah menuju jalan keluar 

yang aman (evacuation 

sign), yang jelas dan mudah 

terlihat 

26.  Restoran dengan kursi dan 

meja, sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

bersih dan terawat 

 

27.  Dapur dengan Lantai, 

dinding dan ceiling kuat, 

aman dan mudah 

pemeliharaannya, 

Drainase dilengkapi 

dengan perangkap lemak 

(grease trap), Kitchen hood 

stainless yang dilengkapi 

dengan penyaring lemak 

(grease filter), sistem 

sirkulasi udara dan sistem 

pencahayaan yang baik, 

perlengkapan P3K, tempat 

sampah tertutup yang 

terpisah untuk sampah 

basah dan kering, APAR, 

fire blanket, pengelolaan 

pemadam (supresi api) dan 

deteksi dini kebocoran gas 

serta pemutusan otomatis 

sumber energi 

penyimpanan barang 

terpisah antara food dan 
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non food 

Pengelola

an Usaha 

28.  Memiliki dokumen SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pengelolaan usaha; 

 

29.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk pelaksanaan 

kerja pengelolaan usaha 

restoran berisiko tinggi 

terdokumentasi; 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana 

usaha restoran berisiko menengah rendah 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

organisasi dan SDM usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pelayanan usaha restoran berisiko menengah 

tinggi minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

persyaratan produk usaha restoran berisiko 

menengah rendah minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian standar 

pengelolaan usaha restoran berisiko menengah 

rendah minimal 90 %. 

 

PENGAWASAN USAHA 

Pengawasan Usaha Restoran 
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Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

dan pengawasan insidentil, yang dilakukan secara 

berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha 

dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan. 

Laporan Pengusaha merupakan informasi yang 

disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah 

mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 

dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data 

sharing. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui 

penilaian laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan yang meliputi: 

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dilaksanakan dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha 

terhadap standar standar usaha. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan tingkat 
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risiko tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental dilakukan oleh Pemerintah 

pada waktu tertentu dan dilaksanakan berdasarkan 

laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/kota) dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 

(empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 
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pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha restoran dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 

Kementerian dan Pemerintah Propinsi yang 

dilaksanakan oleh SKPD Propinsi dan DKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata 

sesuai dengan sektor usaha yang menjadi 

binaannya. Menteri melaksanakan pengawasan 

usaha restoran berisiko menengah tinggi 

penanaman modal asing (PMA), Gubernur 

melaksanakan pengawasan usaha restoran 

berisiko tinggi PMDN, dan Bupati/Walikota 

melaksanakan pengawasan usaha restoran 

berisiko rendah. Pengawasan yang 

dilaksanakan Menteri, Gubernur dab 

Bupati/Walikota sesuai kewenangan 

melibatkan asosiasi usaha pariwisata terkait 

(PHRI). 

Pengawasan usaha restoran  berisiko 

menengah tinggi dan tinggi juga dilaksanakan 

melalui sertifikasi standar usaha restoran oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP) yang meliputi sertifikasi awal dan 

survailan yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun sekali untuk usaha 

restoran berisiko tinggi dan paling sedikit setiap 

10 (sepuluh) tahun sekali untuk usaha restoran  

berisiko menengah tinggi. Usaha restoran  

berisiko menengah tinggi pada tahun ke  4 dan 

ke 7 survailan dilaksanakan survailan secara 
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virtual (remote audit), sedangkan survailan 

usaha restoran berisiko tinggi antara tahun ke 

1 dan tahun ke 5 dilaksannakan survailan 

secara virtual (remote audit).  Sertifikat standar 

usaha restoran berlaku selama pengusaha 

restoran menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha restoran 

berisiko menengah tinggi PMA, Gubernur 

mendelagsikan kewenangan pengawasan 

usaha restoran berisiko menengah tinggi PMDN 

kepada SKPD Propinsi yang membidangi 

pariwisata, dan Bupati/Walikota  

mendelagsikan kewenangan pengawasan 

usaha restoran berisiko menengah rendah dan 

rendah PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota 

yang membidangi pariwisata melibatkan 

instansi terkait yang dilaksanakan terintegrasi, 

terkoordinasi dan terpadu.  

Pengawasan terhadap penerapan standar 

usaha restoran berisiko menengah tinggi dan 

berisiko tinggi dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum dan 

persyaratan khusus, produk, pelayanan dan 

pengeloaan usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada table penilaian 

kesesuaian di atas.   
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b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha Restoran efektif, efien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwa; pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha restoran. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah.  Hak aparatur sipil negara 
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dan/atau profesi bersertifikat sebagai 

pelaksana pengawasan: 

a) Memeriksa laporan dari pelaku usaha; 

b) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

c) Menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik;         

d) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan 

prasarana dan/atau sarana; dan 

f) Menghentikan pelanggaran tertentu; 

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan 

a) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

pelaku usaha; 

b) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

c) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 

d) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh pelaku usaha; 

e) Memberikan rekomendasi kepada pelaku 

usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha 

sesuai standar; dan 

f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku 

Usaha. 

d. Pebtelenggara pengawasan  
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Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri 

pariwisata bersama Kantor PTSP BKPM, SKPD 

Propinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi 

Pariwisata dan yang membidangi perizinan  

melalui ASN dan/atau profesi bersertifikat. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terakit dan PHRI dalam 

rangka pemenuhan kriteria  standar dan 

sertifikat standar usaha  restoran. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan pejabat 

K/L/D membidangi pariwisata/industri 

pariwisata dan profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha restoran. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha restoran diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat mengenai 

industri pariwisata pada umumnya dan usaha 

restoran pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan insidentil usaha Restoran 

berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dari 

masyarakat, dan menyampaikan laporan 

individual kepada pimpinan instansi yang 

menugaskan dan menyampaikan laporan secara 

kolektif (Tim Pengawas terpadu luntas K/L/D) 

kepada pimpinan K/L/D yang membidangi 



- 261- 

 

pariwisata dan perizinan dengan tembusan 

kepada pimpinan K/L/D yang terlibat dalam 

kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

Restoran khususnya laporan kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha Restoran 

yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil dan analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha Restoran yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar usaha 

dan informasi lain yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Sementara itu, 

substansi utama pengawasan standar usaha 

meliputi persyaratan umum dan persyaratan 

khusus, prodyj, pelayanan dan dan pengelolaan 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian 

kesesuaian pada table di atas. 

f. Saluran pengaduan masyarakat 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar usaha 

restoran dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsidan Pemerintah 

Kabupaten/Kota  sesuai kewenangannya melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website. 
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STANDAR USAHA BAR 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
56301 

BAR 

1. Ruang Lingkup Bar usaha yang kegiatannya menghidangkan  

minuman beralkohol dan nonalkohol serta 

makanan kecil untuk umum di tempat usahanya 

dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang 

membinanya. 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha 

penyediaan minuman beralkohol dan non 

alkohol dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan dan/atau penyajiannya, di 

dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak 

berpindah-pindah; 

c. Usaha Bar/Rumah Minum berisiko menengah 

tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Bar/Rumah minum adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

Usaha Bar/Rumah Minum yang mencakup 

aspek sarana usaha, organisasi dan SDM 
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usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk 

usaha, sistem manajemen usaha bar/rumah 

minum; 

e. Pelaksanaan standar usaha bar/rumah 

minum adalah melaksanakan kegiatan usaha 

Bar/Rumah Minum sesuai dengan kriteria 

klasifikasi usaha, persyaratan umum dan 

persyaratan khusus usaha, sarana usaha, 

organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha, sistem 

manajemen usaha bar/rumah minum; 

f. Surat pernyataan diri (self declaration) 

pelaksanaan standar Usaha Bar/Rumah 

Minum adalah surat pernyataan pemilik atau 

penanggung jawab usaha menerapkan 

standar usaha dalam penyelenggaraan Usaha 

Bar/Rumah Minum untuk mendukung 

peningkatan  kualitas pelayanan dan 

produktivitas usaha melalui  pemenuhan 

Standar Usaha Bar/Rumah Minum; 

g. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha bar memiliki skala usaha menengah dan 

besar. 

Sementara itu, usaha bar tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. Usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku;  

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  
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c. SPPL yang diperoleh pada saat mendaftar NIB 

melalui sistem OSS; 

6  Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi standar usaha pada saat 

pendaftaran NIB melalui sistem online single 

sub mission (OSS);  

2) Melaksanakan standar usaha; 

3) Melaksanakan sertifikasi standar usaha 

paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha bar 

beroperasi; 

4) Memiliki sertifikat usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP), diunggah melalui sisyem OSS; 

5) Memiliki sertifikat laik hygiene sanotasi paling 

lambat 1 (satu) tahuns etelah usaha bar 

operasi, diuanggah melalui system OSS. 

7 Sarana 

 

a. Sarana minimum Usaha Bar/Rumah Minum 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan pencahayaan 

dan sirkulasi udara yang baik; 

2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang 

terpisah untuk karyawan pria dan wanita 

yang dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan barang karyawan; 

3) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita 

yang terpisah dengan sirkulasi dan  

pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 
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Ringan (APAR) terpasang memnuhi 

kelaikan; 

5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

6) Instalasi listrik terpasang aman memnuhi 

kelaikan; 

7) Instalasi gas terpasang aman memnuhi 

kelaikan; 

8) Instalasi air bersih yang memnuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

9) Akses khusus darurat yang berfungsi 

dengan baik dan terlihat dengan rambu 

yang jelas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

10) Lampu darurat  yang berfungsi dengan 

baik; 

11) Peralatan keamanan berupa kamera 

pengawas (Closed Circuit Television)  dan 

tempat petugas keamanan; 

12)  Fasilitas angkat angkut karyawan dan 

barang; 

13) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya bagi karyawan; 

14) Gudang 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan Usaha Bar/Rumah Minum antara 

lain sebagai berikut: 

1) Papan nama area pemandian dengan 

tulisan yang terbaca jelas dan mudah 

terlihat; 

2) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 
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3) Menu minuman disertai harga (drink list); 

4) Lift atau eskalator pengunjung untuk 

usaha bar/rumah minum yang berada di 

lantai 4 (empat) atau lebih; 

5) Menyediakan perlengkapan meja dan 

kursi; 

6) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan 

Peralatan Pertolongan Pertama (P2); 

7) Toilet yang bersih, terawat, berfungsi 

dengan baik terpisah untuk pengunjung 

pria dan wanita; dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang baik; 

c. Kondisi lingkungan 

1) Memiliki program pengendalian hama; 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan 

sementara sampah; 

4) Pengelolaan air limbah; 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha. 

8 Struktur organisasi 

dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) terdokumentasi; 

5) Memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi 

usaha bar; 
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6) Memiliki informasi dokter, poliklinik atau 

rumah sakit terdekat; 

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

8) Pengutamaan penggunaan  produk lokal dan 

/ atau produk dalam negeri; 

9) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan milai tambah produk 

usaha; 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan; 

2) Program pengembangan dan peningkatan 

kompetensi; 

3) Program penilaian kinerja karyawan; 

4) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan; 

9 Pelayanan  a. Penyambutan pengunjung; 

b. Pelayanan pengunjung; 

c. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian 

minuman beralkohol dan tidak berelkohol 

sesuai standar kesehatan dan keamanan 

pangan; 

d. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

e. Keamanan oleh satuan pengamanan yang 

memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan 

pengamanan yang dikeluarkan oleh 

Kepolisian Republik Indonesia; 

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 
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g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan; 

h. Penanganan keluhan pengunjung. 

10 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas 

tempat duduk; 

b. Memiliki sistem sirkulasi udara dan 

pencahayaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Menu minuman disertai harga (drink list); 

d. Bar counter sebagai area kerja untuk meramu 

minuman yang memenuhi persyaratan 

hygiene sanitasi, dilengkapi dengan  peralatan 

dan perlengkapan yang diperlukan; 

e. Rak pajang (display) minuman yang bersih, 

rapi dan menarik; 

f. Tempat pencucian peralatan dan 

perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air 

panas dan air dingin yang memenuhi 

persyaratan hygiene sanitasi; 

g. Kondisi aman 

11 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 
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e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 

12 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha bar memiliki tingkatan risiko menengah 

tinggi_pemenuhan standar usaha dilaksanakan 

oleh LSUP atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dn 

pemerintah propinsi sesuai pengawasan dalam 

rangka pengawasan.  

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  melaksanakan 

standar usaha; 
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3.  melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikatlaik 

hygiene sanitasi; 

 

Sarana Usaha  5.  Ketersediaan 

sarana usaha; 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi dan 

SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk usaha 

12.  Luas ruangan 

sesuai dengan rasio 

kapasitas tempat 

duduk; 
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13.  Memiliki sistem 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan 

sesuai dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan; 

 

14.  Menu minuman 

disertai harga 

(drink list); 

 

15.  Bar counter sebagai 

area kerja untuk 

meramu minuman 

yang memenuhi 

persyaratan 

hygiene sanitasi, 

dilengkapi dengan  

peralatan dan 

perlengkapan yang 

diperlukan;  

 

16.  Rak pajang (display) 

minuman yang 

bersih, rapi dan 

menarik; 

 

17.  Tempat pencucian 

peralatan dan 

perlengkapan 

dilengkapi dengan 

fasilitas air panas 

dan air dingin yang 

memenuhi 
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persyaratan 

hygiene sanitasi; 

18.  Kondisi aman.  

Sistem 

manajemen 

usaha 

19.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

20.  Melaksanakan SOP 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan 

persyaratan produk usaha minimal    80%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grad A (memenuhi seluruh 
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kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha bar 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 
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Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi) sesuai kewenangannya dalam bentuk 

kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 
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mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha bar  dilaksanakan oleh 

Menteri dan Gubernur sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha bar  berisiko menengah 

tinggi penanaman modal asing (PMA), dan 

Gubernur melaksanakan pengawasan usaha 

bar  berisiko menengah tinggi penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha bar  berisiko menengah 

tinggi juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi 

Usaha bidang Pariwisata (LSUP) yang 

meliputi sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun sekali. Sertifikat standar usaha bar 

berlaku selama pengusaha bar menjalankan 

kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha bar  

berisiko menengah tinggi PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha Bar berisiko menengah rendah kepada 

SKPD Propinsi yang membidangi pariwisata.   
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Pengawasan terhadap standar usaha bar 

dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha bar  dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 
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pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha bar. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan 

atas nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 
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4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha bar PMA. SKPD Propinsi  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha bar 

PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha bar. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi 

terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha bar 

melaksanakan pengawasan usaha bar  
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sesuai kewenangan instansi pemberi tugas. 

Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha bar 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha bar pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan 

perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

bar dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan 

rel kereta wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha bar yang diawasi. 
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Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar bar dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangan melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA DISKOTEK 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
56302  

(Diskotek) 

1. Ruang Lingkup Diskotek usaha penyediaan jasa pelayanan 

minum sebagai kegiatan utama di mana 

menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk 

menari dengan diiringi musik hidup, atraksi 

pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan 

serta pramuria.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Diskotek adalah usaha hiburan malam 

yang menyediakan tempat dan fasilitas 

bersantai dan/atau melantai dengan diiringi 

rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya 

lampu; 

c. Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori risiko tinggi berdasarkan kriteria 

keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan 

masyarakat dan lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi adalah rumusan kualifikasi usaha 

Diskotek berisiko menengah tinggi dan/atau 

klasifikasi usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi yang mencakup yang mencakup aspek 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 
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persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha; 

e. Sertifikasi Usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi adalah proses pemberian Sertifikat 

kepada usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi untuk mendukung peningkatan mutu 

produk, pelayanan dan pengelolaan usaha 

Diskotek melalui audit pemenuhan standar 

usaha Diskotek; 

f. Sertifikat Usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang 

Pariwisata kepada usaha Diskotek berisiko 

menengah tinggi yang telah memenuhi 

Standar Usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi; 

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha diskotek memiliki skala usaha menengah 

tinggi. 

Sementara itu, usaha diskotek tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan dan / atau non 

perseorangan sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 
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2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

3) Melaksanakan komitmen melaksanakan 

standsar dan sertifikasi standar usaha pada 

saat mendaftar NIB melalui sistem OSS; 

4) SPPL yang didapat pada saat mendaftar NIB 

melalui sistem OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Melaksanakan standar usaha; 

2) Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha diskotek 

beroperasi; 

3) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

Bidang Pariwisata (LSUP), diunggah melalui 

sistem OSS; 

4) Memiliki sertifikat laik sehat dengan jangka 

waktu pemenuhan paling lambat 1 (satu) 

tahun setelah beroperasi, diunggah melalui 

system OSS;. 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha diskotek yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area admnistrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

serta sistem pencahayaan dan sirkulasi 

udara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang 

terpisah untuk karyawan pria dan wanita, 

yang dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan barang karyawan; 

3) Toilet karyawan pria dan karyawan 

wanita yang terpisah dengan sirkulasi 

dan pencahayaan udara yang sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

9) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

10) Penyejuk udara dan exhaust fan dengan 

jumlah dan daya sesuaidengan rasio luas 

ruangan; 

11) Akses khusus darurat yang berfungsi 

dengan baik dan terlihat dengan rambu 

yang jelas, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

12) Lampu darurat yang berfungsi dengan 

baik, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

13) Peralatan keamanan berupa kamera 

pengawas (Closed Circuit Television) dan 

tempat petugas keamanan; 

14) Fasilitas angkat angkut karyawan dan 

barang; 
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15) Gudang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha diskotek antara lain sebagai 

berikut: 

1) Lift atau eskalator pengunjung untuk 

diskotek yang berada di lantai 4 (empat) 

atau lebih; 

2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 

4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan 

ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 

1 (satu) meter dan jarak antar meja paling 

dekat 2 (dua) meter; 

5) Peralatan pencahayaan; 

6) Tempat penjualan makanan ringan dan 

minuman ringan; 

7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8)    Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan 

peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 
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9)    Tempat sampah tertutup yang tebuat dari 

material yang aman dan tidak mudah 

bocor. 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat terdokumentasi; 

4) Tempat sampah organik dan non organik 

terpisah dan tertutup; 

5) Tempat penampungan sampah sementara 

organikdan non organic terpisah; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha diskotek. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan 

5) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 
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6) Kerjasama dengan dokter, klinik atau 

rumah sakit;  

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

3) Program penilaian kinerja karyawan. 

4) Petugas keamanan; 

5) Perencanaan dan pengembangan karir; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karuawan; 

7) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala terdokumentasi; 

8 Pelayanan  a. Penyambutan dan penerimaan pengunjung; 

b. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian 

makanan ringan dan/atau minuman ringan 

sesuai standar kesehatan dan keamanan 

pangan; 

c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

d. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang 

memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan 

Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Republik Indonesia; 

e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 
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f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya.; 

g. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Ruang bersantai dan melantai  dengan luas 

tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 

8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling 

rendah 4 (empat meter) dan kedap suara; 

b. Panggung untuk disc jockey, penata suara, 

dan penata cahaya dengan ketentua luas 

panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) 

meter, ketinggian panggung paling rendah 1 

(satu) meter, dan jarak antara panggung 

dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) 

meter; 

c. Peralatan sistem suara dengan kekuatan 

paling keras 110 desibel disesuaikan dengan 

rasio luas ruangan; 

d. Media penyimpan data suara yang telah diisi 

dengan rekaman lagu dan/atau music; 

e. Pemutar penyimpan data suara dilengkapi 

paling sedikit 2 (dua) buah mixer musik dan 

headphone; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 
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d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 
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m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN  

Usaha diskotek memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

usaha dilaksanakan melalui sertifikasi standar 

yang dilaksanakan LSUP dan inspeksi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangan dalam rangka 

pengawasan. 

Unsur-
Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 
Umum dan 

Persyaratan 
khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha  

2.  Dokumen UKL-UPL  

3.  Melaksanakan standar 
dan sertifikasi standar 
usaha; 

 

4.  Sertifikat  standar 
usaha 

 

5.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 

 

10.  Ketersediaan SDM 
usaha yang baik 

 

Pelayanan 
usaha 

11.  Terdapat dokumen 
standard operating 
procedure (SOP) dan / 
atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP 
dan / atau petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

Persyaratan 

produk/jasa 
usaha 

13.  Ruang bersantai dan 

melantai dengan luas 
tempat melantai paling 
kecil 6 (enam) meter x 8 

(delapan) meter, 
ketinggian plafon 

paling rendah 4 (empat 
meter) dan kedap 
suara; 

 

14.  Panggung untuk disc 
jockey, penata suara, 

dan penata cahaya 
dengan ketentua luas 

panggung paling kecil 
3 (tiga) meter x 2 (dua) 
meter, ketinggian 

panggung paling 
rendah 1 (satu) meter, 

dan jarak antara 
panggung dengan 
kursi pengunjung 

paling dekat 2 (dua) 
meter; 

 

15.  Peralatan sistem suara 
dengan kekuatan 
paling keras 110 

desibel disesuaikan 
dengan rasio luas 

ruangan; 

 

16.  Media penyimpan data 
suara yang telah diisi 

dengan rekaman lagu 
dan/atau musik: 

 

17.  Pemutar penyimpan 
data suara dilengkapi 

paling sedikit 2 (dua) 
buah mixer musik dan 
headphone 

 

Sistem 
manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen 
SOP dan / atau 

petunjuk pelaksanaan 
kerja sistem 
manajemen Diskotek; 

 

19.  Melaksanakan SOP 
dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
sistem manajemen 
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Diskotek berisiko 

menengah tinggi  
terdokumentasi. 

Keterangan: 
o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85 %; 

o Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan 

Usaha Minimal 90% 

o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan 

Produk usaha 90% 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha 100%; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi kriteria 

standar minimal). 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha diskotek 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 
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perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi) sesuai kewenangannya dalam bentuk 
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kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha diskotek  dilaksanakan 

oleh Menteri dan Gubernur sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha diskotek  berisiko 

menengah tinggi penanaman modal asing 

(PMA), dan Gubernur melaksanakan 

pengawasan usaha diskotek berisiko 

menengah tinggi penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha diskotek  berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 



- 295- 

 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

diskotek berlaku selama pengusaha diskotek 

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha diskotek 

berisiko menengah tinggi PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha diskotek berisiko menengah rendah 

kepada SKPD Propinsi yang membidangi 

pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

diskotek dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 
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terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha diskotek  dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha diskotek. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau 

membuat catatan yang diperlukan; 
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3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan 

atas pelaksanaan inspeksi lapangan 

yang disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 
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pengawasan usaha diskotek PMA. SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha diskotek 

PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha diskotek. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi 

terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

diskotek melaksanakan pengawasan usaha 

diskotek sesuai kewenangan instansi 

pemberi tugas. Untuk memeliharanya 

kompetensi ASN dan/atau profesi 

bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha diskotek diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada 

umumnya dan usaha diskotek pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 



- 299- 

 

Propinsi kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan 

perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

bar dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan 

rel kereta wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha diskotek  yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 
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sertifikasi standar usaha diskotek 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA 

BERISIKO TINGGI 

NO 
 68120 

(KAWASAN PARIWISATA) 

1. Ruang Lingkup Kawasan Pariwisata pengusahaan lahan dengan 

luas sekurang kurangnya 100 hektar dengan 

menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-

satuan simpul atau lingkungan tertentu, 

membangun atau menyewakan satuan-satuan 

simpul untuk pembangunan usaha sarana dan 

prasarana wisata yang diperlukan dengan 

persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

melaksanakan dan atau mengawasi 

pembangunan usaha pariwisata sesuai 

persyaratan yang ada serta membangun atau 

menyediakan tempat untuk keperluan 

administrasi usaha kawasan pariwisata.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha 

pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan 

untuk memenuhi kebutuhan pariwisata; 

c. Usaha kawasan pariwisata berisiko tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

pengelompokan level risiko usaha tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 
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d. Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah 

rumusan kualifikasi Usaha Kawasan 

Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha 

Kawasan Pariwisata yang mencakup aspek 

produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha 

Kawasan Pariwisata; 

e. Sertifikasi standar Kawasan Pariwisata adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada Usaha 

Kawasan Pariwisata untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata  

melalui audit pemenuhan Standar Usaha 

Kawasan Pariwisata; 

f. Sertifikat standar usaha Kawasan Pariwisata 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata 

kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah 

memenuhi Standar Usaha Kawasan 

Pariwisata; 

g. Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi standar di 

Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

4 Penggolongan Usaha Usaha Kawasan Pariwisata memiliki skala usaha 

skala Menengah dan Besar,  

Usaha Kawasan Pariwisata tidak memiliki 

penggolongan usaha. 
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5 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. Usaha non perseorangan sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku; 

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

c. Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi usaha pada saat mendaftar 

NIB melalui sistem OSS; 

d. Izin usaha; 

e. Dokumen Amdal. 

6 Persyaratan Khusus 

Usaha 

a. Melaksanakan standar usaha; 

b. Melaksanakan sertifikasi standar paling 

lambat 5 (lima) tahun setelah usaha kawasan 

pariwisata beroperasi; 

c. Memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi standar 

bidang Pariwisata (LSUP), diunggah dalam 

sistem OSS; 

d. Memilik sertifikat laik sehat paling lambat 1 

(satu) tahun setelah beroperasi, diunggah 

melalui sistem OSS. 

7 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha kawasan pariwisata 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita 

yang terpisah dengan sirkulasi dan 

pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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3) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

4) Peralatan komunikasi yan terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

5) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya bagi karyawan; 

6) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan 

terawat; 

7) Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha kawasan pariwisata antara 

lain sebagai berikut: 

1) Air bersih dengan debit mencukupi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Listrik mencukupi dan berfungsi dengan 

baik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3) Jalan mencukupi dan berfungsi dengan 

baik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

4) Jaringan komunikasi mencukupi dan 

berfungsi dengan baik; 

5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita; 

6) Ruang ibadah dengan kelengkapannya; 
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7) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, 

bersih, aman dan terawat. 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

atau klinik yang terdokumentasi; 

2) Tersedia tempat sampah tertutup organik 

dan mon orgnik terpisah; 

3) Tempat penampungan sampah 

sementara; 

4) Terdapat sistem pengelolaan limbah; 

5) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya 

dengan menyediakan jalur evakuasi; 

7) Memiliki satu perencanaan keselamatan 

dan keamanan. 

8) Sistem pengendalian keamanan yang 

terkontrol dan terintegrasi. 

9)  Program kelestarian lingkungan 

kawasan; 

10) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha kawasan pariwisata; 

11) Tersedia media informasi berupa Peta, 

Direktori Kawasan dan Papan Petunjuk 

(signage); 

12) Tersedia Pusat Informasi Pariwisata. 

8 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi 

dan struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  
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2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(Standard Operating Procedure) dan/atau 

petunjuk pelaksanaan kerja; 

4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan terdokumentasi; 

5) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Program inovasi produk; 

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

8) Memiliki informasi mengenai dokter, klinik 

atau rumah sakit terdekat; 

9) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala setiap tahun 

10) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control). 

11) Pengutamaan penggunaan dalam dalam 

negeri khususnya produk lokal; 

12) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha, 

13) Dokumen Amdal bagi kawasan yang tidak 

berada di zona pariwisata yang belum 

memiliki Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) 

 

b. Sumber Daya Manusia 
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1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Memiliki perencanaan dan pengembangan 

karir; 

3) Memiliki program pelatihan peningkatan 

kompetensi 

4) Memiliki program penilaian kinerja 

karyawan secara berkala; 

5) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan; 

9 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

telepon, email, dan/atau website mengenai 

sarana dan prasarana di dalam kawasan; 

b. Pembangunan dan / atau pengelolaan 

kawasan; 

c. Pengoperasian kawasan pariwisata meliputi 

komunikasi internal dan eksternal, keamanan 

lingkungan kawasan, kebersihan dan 

kesehatan lingkungan kawasan; 

d. Penanganan keluhan Pengusaha dalam 

kawasan (tenant)  

e. Penanggulangan kebakaran atau keadaan 

darurat lainnya 

f. Penanganan kesehatan lingkungan usaha 

kawasan 

g. Penanganan keamanan lingkungan usaha 

kawasan 

h. Penanganan keselamatan lingkungan usaha 

Kawasan 

i. Pelayanan Jasa Informasi 
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10 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

Persyaratan produk usaha kawasan pariwisata: 

a. Luas lahan paling sedikit 100 ha; 

b. Klaster dan/atau Kavling lahan; 

c. Hunian meliputi hotel, vila, apartmen hotel, 

condominium hotel, bumi perkemahan, 

pondok wisata, persinggahan caravan dan / 

atau rumah wisata  

d. Daya Tarik Wisata  

e. Area Komersial 

f. Memiliki batas yang jelas; 

g. Dilengkapi gerbang masuk dan keluar 

kawasan; 

11 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen standar operating 

peocedure (SOP) dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

pariwisata; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumrn SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 
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kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha  

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha Kawasan pariwisata memiliki tingkatan 

risiko tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

melalui sertifikasi standar usaha yang 

dilaksanakan oleh LSUP, dan inpeksi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai kewenangan 

dalam rangka pengawasan kegiatan usaha. 
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Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyarat

an Umum 

dan 

Persyarat

an 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha  

2.  Izin Usaha  

3.  Melaksanakan standar 

usaha 

 

4.  Sertifikat standar usaha  

5.  Sertifikat laaik sehat 

rekreasi 

 

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik 

 

Organisas

i dan 

SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayana

n usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyarat

an 

13.  Luas lahan paling 

sedikit 100 ha; 
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produk/j

asa 

usaha 

14.  1. Luas lahan paling 

sedikit 100 ha; 

2. Hunian meliputi 

hotel, vila, apartmen 

hotel, condominium 

hotel, bumi 

perkemahan, pondok 

wisata, persinggahan 

caravan dan / atau 

rumah wisata  

3. Daya Tarik Wisata  

4. Area Komersial 

 

15.  Klaster dan/atau 

Kavling lahan; 

 

16.  Hunian meliputi hotel, 

vila, apartmen hotel, 

condominium hotel, 

bumi perkemahan, 

pondok wisata, 

persinggahan caravan 

dan / atau rumah 

wisata; 

 

17.  Daya tarik  wisata’;  

18.  Area komersial  

19.  Memiliki batas yang 

jelas; 

 

20.  Dilengkapi gerbang 

masuk dan keluar 

kawasan 

 

Sistem 

manajem

en usaha 

21.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
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sistem manajemen 

usaha; 

22.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = tidak 

sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 100 

%; 

o Pemenuhan kriteria perstaratan produk 

usaha 100 %  

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha 100 %. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi dengan Grade A 

(memenuhi seluruh kriteria standar usaha) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi 

kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha kawasan pariwisata 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 
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laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  
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Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat sesuai 

kewenangannya) dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat sistem 

OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) 

bulan Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan 

pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha kawasan pariwisata  

dilaksanakan oleh Menteri sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha kawasan pariwisata  

berisiko tinggi penanaman modal asing (PMA) 

dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). 
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Pengawasan usaha kawasan pariwisata  

berisiko tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha kawasan pariwisata  

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP) yang meliputi sertifikasi awal dan 

survailan yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat 

standar usaha kawasan pariwisata  berlaku 

selama pengusaha kawasan pariwisata  

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha Kawasan 

pariwisata  berisiko tinggi PMA, dan PMDN.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

Kawasan pariwisata dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas 

dan ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 
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terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha kawasan pariwisata  

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha kawasan pariwisata. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat sesuai 

kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 
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2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 
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Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha kawasan pariwisata PMA 

dan PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha kawasan 

pariwisata. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha kawasan 

pariwisata melaksanakan pengawasan 

usaha kawasan pariwisata  sesuai 

kewenangan instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha Kawasan pariwisata 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha Kawasan 

pariwisata pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L) kepada pimpinan K/L  kepada 

pimpinan K/L yang membidangi industri 
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pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

bar dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha angkutan 

rel kereta wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha bar yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha kawasan pariwisata 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Propinsi melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 321- 

 

 

 

STANDAR USAHA AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA 

BERISIKO MENEGAH RENDAH 

NO  79121  

Aktivitas Biro Perjalanan Wisata 

1. Ruang Lingkup Aktivitas Biro Perjalanan Wista usaha yang 

kegiatannya melakukan perencanaan dan 

pengemasan komponen-komponen perjalanan. 
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha 

yang mengatur dan menyediakan pelayanan 

bagi sesorang atau sekelompok orang untuk 

melakukan perjalanan dengan tujuan 

berwisata; 

c. Usaha biro perjalanan wisata berisiko 

menengah rendah adalah usaha pariwisata 

yang memiliki kategori berisiko menengah 

rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha biro perjalanan wisata adalah 

rumusan kualifikasi usaha biro perjalanan 

wisata dan/atau klasifikasi usaha biro 

perjalanan wisata yang mencakup aspek 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha biro perjalanan wisata; 
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e. Sertifikasi Usaha Biro perjalanan wisata 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha biro perjalanan wisata untuk 

mendukung peningkatan mutu sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha biro 

perjalanan wisata 

f. Sertifikat usaha biro perjalanan wisata adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Online Single Submission (OSS) kepada 

pengusaha biro perjalanan wisata berisiko 

menengah rendah yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha biro perjalanan wisata 

pada saat mendaftarkan NIB (Nomor Induk 

Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha biro perjalanan wisata memiliki skala 

usaha mikro, kecil, menengah dan besar 

Usaha Biro Perjalanan Wisata tidak memiliki 

penggolongan usaha. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).  

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  
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2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem 

OSS bersamaan dengan pendaftaran NIB: 

3) melaksanakan standar usaha. 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha biro perjalanan wisata 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Kantor/area administrasi yang memiliki 

alamat yang jelas, nomor telepon, email dan 

fasilitas internet; 

2) Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang 

kerja dan ruang penerimaan tamu; 

3) Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan 

sarana, prasarana dan peralatan kantor 

yang memadai; 

4) Toilet yang bersih dan terawat untuk 

karyawan; 

5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

6) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

7) Instalasi air bersih terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

8) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha biro perjalanan wisata antara lain 

sebagai berikut: 

1) Tempat atau area pembayaran yang mudah 

diakses wisatawan; 
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2) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita untuk 

pengunjung; 

3) Lift atau eskalator pengunjung untuk biro 

perjalanan wisata yang berada di lantai 4 

atau lebih; 

4) Papan nama yang terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan mudah terlihat dan 

terbaca; 

5)   Ruang atau ibadah ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat, 

bagi pengunjung; 

6) Tempat sampah tertutup terdiri atas 

tempat sampah organik dan tempat 

sampah non organik; 

7) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan        

masyarakat lokal; 

2) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non organik; 

3) Pengawasan kegiatan wisata yang ramah 

lingkingan dan mengacu pada prinsip-

prinsip konservasi; 

4) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan bangunan serta lingkungan 

usaha; 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 
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 1) Memiliki struktur organisasi dan uraian 

tugas yang lengkap terdokumentasi;  

2) Penatausahaan secara tertib dan baik atas 

seluruh transaksi pemesanan dan/atau 

penjualan, serta surat-menyurat yang 

terkait, yang dipelihara dan disimpan 

minimum selama 3 (tiga) tahun; 

3) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

4) Program Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

5) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

6) memiliki dan memelihara basis data yang 

memuat keterangan tentang nama, alamat, 

nomor telepon dan e-mail, yang meliputi 

data pelanggan, data rekanan/pemasok 

jasa, pengusaha daya tarik wisata; 

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Kemitraan dan / atau pelibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki sertifikat kompetensi di 

bidangnya; 

3) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

4) Program penilaian kinerja karyawan; 
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5) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi. 

8 Pelayanan  a. Penyambutan kedatangan tamu; 

b. Menerima dan melakukan panggilan telepon; 

c. Pemberian penjelasan tentang produk yang 

disediakan/ditawarkan BPW; 

d. Pemesanan dan/atau penjualan produk yang 

disediakan BPW;   

e. Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga 

pemandu wisata dan/atau pimpinan 

perjalanan wisata selama perjalanan wisata.   

f. Penanganan permasalahan dan keluhan yang 

muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga 

pemandu wisata dan/atau pimpinan 

perjalanan wisata.  

g. Permintaan oleh tenaga pemandu wisata 

dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada 

wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk 

evaluasi perjalanan wisata; 

h. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

i. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

j. Penanganan keluhan pengunjung 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

Persyaratan produk usaha biro perjalanan wisata 

a. Menyediakan minimum jasa pemesanan 

dan/atau penjualan paket wisata, voucher 

akomodasi, tiket perjalanan dan jasa angkutan 

wisata; 

b. Menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket 

wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di 

antaranya adalah paket wisata buatan sendiri;  
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c. Paket wisata yang diselenggarakan memuat 

minimum keterangan tentang nama paket 

wisata, durasi perjalanan wisata, rute dan 

kegiatan perjalanan wisata (itinerary), harga 

paket wisata dalam mata uang rupiah, moda 

transportasi, jenis akomodasi, perlindungan 

asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan; 

d. Menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa; 

e. Menggunakan jasa tenaga pemandu wisata 

mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha 

jasa pramuwisata yang dilindungi asuransi 

perjalan wisata; 

f. Mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata 

(tour leader) yang dilindungi asuransi perjalan 

wisata; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi; 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 
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g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha biro perjalanan wisata memiliki tingkatan 

risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap 

standar dilakukan melalui dengan pernyataan 

kesesuaian diri (self declaration) yang dilaksanaan 

pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, 

sertifikat standar diterbitkan oleh Lembaga OSS.  

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

3.  Melaksanakan 

standar usaha; 
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Sarana 

Usaha  

4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

11.  Menyediakan 

minimum jasa 

pemesanan dan/atau 

penjualan paket 

wisata, voucher 

akomodasi, tiket 

perjalanan dan jasa 

angkutan wisata; 

 

12.  Menyelenggarakan 

lebih dari 1 (satu) 

paket wisata, dan 
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sekurang-kurangnya 

1 (satu) di antaranya 

adalah paket wisata 

buatan sendiri;  

13.  Paket wisata yang 

diselenggarakan 

memuat minimum 

keterangan tentang  

nama paket wisata, 

durasi perjalanan 

wisata, rute dan 

kegiatan perjalanan 

wisata (itinerary), 

harga paket wisata 

dalam mata uang 

rupiah, moda 

transportasi, jenis 

akomodasi, 

perlindungan 

asuransi perjalanan 

wisata bagi 

wisatawan; 

 

14.  Menyediakan jasa 

pengurusan paspor 

dan visa; 

 

15.  Menggunakan jasa 

tenaga pemandu 

wisata mandiri atau 

yang menjadi bagian 

dari usaha jasa 

pramuwisata yang 
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dilindungi asuransi 

perjalan wisata; 

16.  Mempekerjakan 

pimpinan perjalanan 

wisata (tour leader) 

yang dilindungi 

asuransi perjalan 

wisata; 

 

17.  Sistem dan perangkat 

tata suara terpasang 

aman dan berfungsi 

dengan baik; 

 

18.  Layar monitor 

terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan 

pengunjung; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

19.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

20.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90 % 

o persyaratan produk usaha minimal 80 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal. 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha aktifitas biro perjalanan wisata 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 
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sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

a) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

b) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

c) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah mencakup pengawasan 

kepatuhan terhadap penerapan standar usaha 

dan pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 
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melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/kota) sesuai kewenangannya dalam 

bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

a) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

b) pengujian; dan/atau 

c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha aktifitas biro perjalanan 

wisata dilaksanakan oleh Menteri dan Bupati 

/Walikota sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

biro perjalanan wisata penanaman modal 

asing (PMA), dan Bupati/Walikota 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

boro perjalanan wisata penanaman modal 

dalam negeri (PMDN).  
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Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

biro perjalanan wisata PMA, dan 

Bupati/Walikota mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha aktifitas biro 

perjalanan wisata berisiko menengah rendah 

kepada SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha aktifitas 

biro perjalanan wisata dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas 

dan ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan; 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi Kementeterian atau instansi 

terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemenuhan standar yang bersifat teknis dan 

memerlukan kompetensi khusus tertentu 

dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang 
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merupakan profesi bersertifikat sesuai 

dengan bidang pengawasan yang dilakukan. 

Keterlibatan pihak ketiga juga dilaksanakan 

dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha aktifitas biro perjalanan 

wisata dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha aktifitas biro perjalanan wisata. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         
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4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha biro perjalanan wisata PMA dan SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 



- 338- 

 

terkait dalam melaksanakan pengawasan 

usaha aktifitas biro perjalanan wisata PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha aktifitas biro perjalanan 

wisata. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

aktifitas biro perjalanan wisata 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

biro perjalanan wisata sesuai penugasan 

instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha aktifitas biro perjalanan 

wisata, diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan aktifiras 

usaha biro perjalanan wisata pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 
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K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Kabupaten/Kota) yang membidangi industri 

pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

aktifitas biro perjalanan  wisata 

dilaksanakan secara kolektif (Tim Pelaksana 

Pengawasan Lintas K/L/D) antara lain 

meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha aktifitas 

biro perjalanan wisata yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha aktifitas biro 

perjalanan wisata yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian kesesuaian dalam tabel di 

atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 
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Saluran pengaduan pengawasan 

penyelenggaraan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha aktifitas biro 

perjalanan wisata dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA MUSEUM  BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 

91021  ; 

(Museum Yang Dikelola Pemerintah) 

91022 ; 

(Museum Yang Dikelola Swasta) 

1. Ruang Lingkup Museum yang dikelola pemerintah usaha 

pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan 

pameran cagar budaya, benda seni, koleksi 

dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, 

rekreasi dan riset untuk mendukung 

pengembangan pariwisata dengan 

memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh 

Pemerintah. 

Musem yang dikelola swasta kegiatan museum 

yang dikelola oleh swasta.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha museum yang dikelola pemerintah, 

museum yang dikelola swasta  adalah usaha 

penyediaan tempat dan fasilitas, serta 

kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, 

koleksi dan/atau replika yang memiliki 

fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk 

mendukung pengembangan pariwisata 

dengan memperhatikan nilai pelestarian 

yang dikelola pemerintah atau swata, 

dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. 
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c. Usaha museum yang dikelola pemerintah, 

museum yang dikelola swasta berisiko 

menengah rendah adalah usaha pariwisata 

yang memiliki kategori berisiko menengah 

rendah berdasarkan kriteria keselamatan 

dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat 

dan lingkungan (K3L) dan probabilitas 

terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 

adalah rumusan kualifikasi usaha museum 

yang dikelola pemerintah, museum yang 

dikelola swasta dan/atau klasifikasi usaha 

museum yang dikelola pemerintah, museum 

yang dikelola swasta yang mencakup aspek 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha museum yang dikelola pemerintah, 

museum yang dikelola swasta; 

e. Sertifikasi Usaha Museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha museum yang dikelola pemerintah, 

museum yang dikelola swasta untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha museum 

yang dikelola pemerintah, museum yang 

dikelola swasta melalui audit pemenuhan 

standar usaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta; 

f. Sertifikat usaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 
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adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang 

Pariwisata kepada usaha museum yang 

dikelola pemerintah, museum yang dikelola 

swasta yang telah memenuhi standar usaha 

museum yang dikelola pemerintah, museum 

yang dikelola swasta; 

g. Sertifikat usaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Online Single Submission (OSS) 

kepada pengusaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 

berisiko menengah rendah yang telah 

membuat pernyataan diri (self declaration) 

untuk menerapkan/melaksanakan standar 

dalam penyelenggaraan usaha  museum 

yang dikelola pemerintah, museum yang 

dikelola swasta pada saat mendaftarkan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) melalui sistem 

OSS; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 
 

3 Penggolongan Usaha Usaha meseum yang dikelola pemerintah/swasta 

memiliki skala usaha kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu Usaha meseum yang dikelola 

pemerintah/swasta tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

3) melaksanakan standar usaha; 

6 Sarana 

 

Sarana Usaha Museum yang dikelola pemerintah, 

museum yang dikelola swasta. 

a. Sarana minimum usaha museum yang 

dikelola pemerintah, museum yang dikelola 

swasta yang harus dimiliki meliputi antara 

lain: 

1) Area/area administrasi yang bersih 

dilengkapi alat tulis kantor; 

2. Peralatan komunikasi yang berfungsi 

dengan baik; 

3. Penyimpanan koleksi; 

4. Ruang atau area perbaikan dan 

penyimpanan peralatan museum yang 

dikelola pemerintah, museum yang 

dikelola swasta; 

5. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K); 

6. Tempat penampungan sampah 

sementara; 

7. Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

8. Instalasi air bersih memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 
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9. Instalasi kamera pengawas (closed 

circuit television/CCTV) yang berfungsi 

dengan baik; 

10. Ruang/area ibadah dengan 

kelengkapannya bagi karyawan; 

11. Papan nama, titik kumpul, dan peta 

museum dan jalur evakuasi yang mudah 

terlihat dan terbaca; 

12. Area atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 

adalah sebagai berikut: 

1) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 

2) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan 

kursi; 

3) Tempat/area penitipan barang 

pengunjung; 

4) Penjualan makan minum yang memnuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

5) Area makan minum yang bersih dan 

mudah diakses; 

6) Tempat/area penjualan cenderamata 

yang mudah diakses pengunjung; 

7) Tempat sampah tertutup; 

8) Toilet yang bersih dan terawat; 

9) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan 

terawat; 
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10) Aksesibilitas (ramp) bagi keterbatasan 

fisik.  

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Program penggunaan produk dalam 

negeri; 

4) Program pemberian akses kepada pelaku 

ekonomi kreatif dalam pengembangan 

nilai tambah produk usaha; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3); 

6) Peraturan atau tata tertib perusahaan 

yang terdokumentasi; 

7) Pelaksanaan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

Museum; 

8) Pelaksanaan program konservasi koleksi; 

9) Pelaksanaan program kebersihan dan 

perawatan bangunan; 

10) Pelaksanaan program konservasi koleksi; 

11) Pelaksanaan program pameran; 

12) Pelaksanaan program kebersihan dan 

perawatan bangunan; 

13) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang  

b. Sumber Daya Manusia 

1) Memiliki kurator. 

2) Menggunakan pakaian seragam yang 

bersih dan rapi; 



- 347- 

 

3) Program pengembangan dan 

peningkatan kompetensi; 

4) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala; dan 

5) Petugas kemanan; 

 

8 Pelayanan  Pelayanan usaha museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta 

a. Penerimaan dan pemberian informasi secara 

langsung melalui telepon atau email mengenai 

kegiatan museum, jadwal dan harga produk 

usaha; 

b. Penjualan/pembelian tiket; 

c. Tata tertib pengunjung; 

d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

e. Kegiatan penelitian; 

f. Pengamanan museum dan koleksi; 

g. Pelaksanaan kebersihan bangunan dan 

lingkungan usaha. 

h. Pelaksanaan kegiatan museum yang dikelola 

pemerintah, museum yang dikelola swasta; 

i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan area museum; dan 

j. Penanganan keluhan 

pengunjung/wisatawan. 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan 

operasional usaha; 
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b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan operasional 

usaha terdokumentasi; 

c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi; 

e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan;dan 

h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha museum yang dikelola pemerintah/swasta 

memiliki tingkatan risiko menengah rendah = 

Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui 

pernyataan kesesuaian diri (self declaration) 

melalui sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga 

OSS. 
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Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

museum ; 

 

2.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

3.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana 

Usaha  

4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Bangunan museum 

yang bersih dan 
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Persyaratan 

produk 

usaha 

terawat dengan 

sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang 

baik yang memenuhi 

persyaratan  kelaikan 

dan keamanan; 

12.  Pintu masuk dan 

keluar museum yang 

bersih dan aman 

mudah diakses 

pengunjung; 

 

13.  Ruang/area pameran 

yang terbuka (outdoor) 

dan / atau tertutup 

(indoor) dilengkapai 

sarana dan prasarana 

pameran;  

 

14.  Koleksi cagar budaya 

dan / atau bukan 

cagar budaya 

dilengkapi ilustrasi 

informasi dan label 

dengan penerangan 

yang baik; 

 

15.  Perpustakaan 

museum yang bersih 

dan mudah diakses 

pengunjung dengan 

sirkulasi usara dan 

pencahayaan yang 

baik; 
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16.  Ketersediaan ruang 

atau area untuk 

melakukan 

pengarahan (briefing) 

bagi wisatawan; 

 

17.  Pemanduan oleh 

pemandu museum 

yang dikelola 

pemerintah, museum 

yang dikelola swasta 

yang bersertifikat atau 

berlisensi  dikeluarkan 

oleh lembaga yang 

berwenang, 

 

18.  Area pengenalan yang 

bersih dan terawat 

dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang 

baik; 

 

19.  Petunjuk arah fasilitas 

museum yang mudah 

terlihat dan terbaca; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

20.  Terdapat dokumen 

SOP dan/atau 

petunjuk pelaksanaan 

kerja sistem 

manajemen usaha; 

 

21.  Melaksanakan SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 
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usaha 

terdokumentasi. 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80 % 

o persyaratan produk usaha minimal 75 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha museum yang dikelola 

pemerintah, yang dikelola swasta. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 
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Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah mencakup pengawasan 

kepatuhan terhadap penerapan standar usaha 

dan pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 



- 354- 

 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/kota) sesuai kewenangannya dalam 

bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha usaha museum 

dilaksanakan oleh Menteri dan Bupati 

/Walikota sesuai kewenangannya. Menteri 
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melaksanakan pengawasan usaha musem 

penanaman modal asing (PMA) yang dikelola 

swasta, dan Bupati/Walikota melaksanakan 

pengawasan usaha museum penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha museum 

PMA yang dikelola swasta, dan 

Bupati/Walikota mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha museum 

PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

museum dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan; 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi Kementeterian 
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atau instansi terkait. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha museum dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha museum. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 
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3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 
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pengawasan usaha musem PMA yang 

dikelola swasta dan SKPD Kabupaten/Kota 

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha museum 

PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha museum. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

museum melaksanakan pengawasan usaha 

museum sesuai penugasan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi 

ASN dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha museum, 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan museum. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Kabupaten/Kota) yang membidangi industri 
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pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

museum dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha usaha 

museum yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana 

Pengawasan, proses pengawasan, hasil 

analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha museum yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian kesesuaian pada tabel di 

atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

penyelenggaraan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha museum 
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dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website 
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STANDAR USAHA FASILITASI GELANGGANG/ARENA 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93113 

(FASILITASI GELANGGANG/ARENA) 

1. Ruang Lingkup Fasilitas gelanggang/arena usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, 

air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti 

pengelolaan gelanggang/arena renang, 

bowling,biliar, slingshot, hoki es, bunqee jumping, 

olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang/ 

arena paragliding, hang gliding sebagai usaha 

pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya. 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Gelanggang Renang adalah penyediaan 

tempat dan fasilitas untuk olah raga renang 

dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan; 

c. Usaha Gelanggang renang berisiko menengah 

tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Gelanggang renang adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

usaha gelanggang renang yang mencakup 

aspek sarana usaha, organisasi dan SDM 

usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk 
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usaha, sistem manajemen usaha gelanggang 

renang; 

e. Sertifikasi standar usaha Gelanggang renang 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha gelanggang renang untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha gelanggang renang melalui 

audit pemenuhan standar usaha gelanggang 

renang; 

f. Sertifikat standar usaha Gelanggang renang 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha gelanggang renang yang telah 

memenuhi standar usaha gelanggang renang; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha fasilitas gelanggang/arena memiliki skala 

usaha menengah dan besar. 

Sementara itu, fasilitas gelanggang/arena tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).; 
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3) SPPL yang diperoleh pada saat mendaftar NIB 

melalui system OSS, diterbitkan oleh Lembaga 

OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat  komitmen melaksanakan standar 

dan  sertifikasi standar usaha pada saat 

pendaftaran NIB melalui sistem online single 

sub mission (OSS);  

2) melaksanakan standar usaha; 

3) melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha 

gelanggang renang beroperasi beroperasi[ 

4) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

Pariwisata (LSUP), diunggah melelui system 

OSS; 

5) memiliki sertifikat laik sehat paling lambat 1 

(satu) tahun setelah beroperasi, diunggah 

melalui sitem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha gelanggang renang 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

bersih, berfungsi dengan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang 

baik; 

2) Tempat/area karyawan dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang bersih 

terawat; 

3) Tempat sampah tertutup  yang terdiri atas 

tempat sampah organik dan tempat 

sampah non organik; 
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4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR);  

5) Tenaga keamanan oleh satuan 

pengamanan; 

6) Instalasi listrik, genset dan air bersih yang 

terpasang aman dan memnuhi kelaikan; 

7) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

8) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

9) Tempat penampungan sementara; 

10) Gudang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha gelanggang renang antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ruang penerima pengunjung dilengkapi 

meja dan kursi yang bersih dan terawat, 

dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang baik; 

2) Meja dan kursi pengunjung, dilengkapi 

dengan payung peneduh; 

3) Kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 

meter untuk petugas keselamatan 

pengguna kolam renang (life guard); 

4) Tempat (counter) penjualan/ penyewaan 

perlengkapan  renang; 

5) Tempat (counter) pembelian tiket; 

6) Penjualan makanan dan minuman yang 

memenuhi persyaratan hygiene dan 

sanitasi; 
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7) Area parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 

8) Tempat penyimpanan barang (loker); 

9) Ruang ganti pakaian yang terpisah untuk 

pengunjung pria dan wanita; 

10) Area ibadah yang bersih dan terawat 

dengan perlengkapannya untuk 

pengunjung; 

11) Kamar mandi, shower dan toilet yang 

bersih, terawat dan terpisah untuk 

pengunjung pria dan wanita, dilengkapi 

dengan fasilitas tambahan untuk 

penyandang disabilitas; 

12) Akses khusus darurat yang terlihat 

dengan rambu yang jelas; 

13) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas 

tempat sampah organik; dan tempat 

sampah non organik; 

14) Petunjuk larangan penggunaan kolam 

renang untuk penyandang penyakit 

menular/berisiko tinggi; 

15) Kotak kritik dan saran bagi pengunjung; 

16) Pusat informasi pengunjung; 

17) Ruang/tempat untuk penanganan 

kecelakaan pengunjung, dilengkapi 

peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

18) Papan nama dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas; 

19) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas 

pengunjung; 
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c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

3) Informasi tentang dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat terdokumentasi; 

4) Tempat penampungan sementara sampah 

organik dan non organik; 

5) Pengelolaan limbah cair; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

7) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan bangunan serta lingkungan 

usaha; 

 

7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

gelanggang renang; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 



- 367- 

 

7) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang 

terdokumentasi; 

8) Perjanian Lerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

9) Program Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

10) Program pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

12) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

untuk peningkatan kompetensi; 

3) Memiliki kompetensi water treatment dan 

engineering; 

4) Pengawas kolam renang (life guard) yang 

berkompeten; 

5) Memiliki dan melaksanakan program 

penilaian kinerja karyawan. 

6) teknisi yang berkompeten untuk menjaga 

keselamatan pemain dan pengunjung;  

7) Memiliki dan melaksanakan perencanaan 

dan pengembangan karir; 
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8) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan. 

8 Pelayanan  a. Ketersediaan dan penyampaian informasi 

tentang produk dan tarif, pem-bayaran, nomor 

telepon penting (pengelola kolam renang, 

kepolisian, pema-dam kebakaran, ambu-lans, 

dokter dan rumah sakit atau klinik), dan jadwal 

jadwal operasional; 

b. Pembelian tiket; 

c. Penyewaan/penjualan peralatan renang; 

d. Penyambutan  pengunjung; 

e. Penyiapan pengawas kolam renang (life guard); 

f. Penggunaan loker; 

g. Tata tertib pengunjung; 

h. Penggunaan kolam renang; 

i. Perawatan secara berkala terhadap gelanggang 

renang; 

j. Pembayaran tunai dan/ atau non-tunai; 

k. Pelayanan makan dan minum yang sesuai 

dengan standar dan/atau persyaratan higyene 

sanitasi; 

l. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

m. Pengamanan oleh satuan pengamanan; 

n. Pemberian asuransi  kecelakaan  bagi 

pengunjung; 

o. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan; 

p. Penanganan keluhan pengunjung. 

 



- 369- 

 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Luas lahan sekurang – kurangnya 2.000 meter 

persegi dengan batas–batas yang 

jelas.dilengkapi pintu masuk dan keluar; 

b. Luas kolam renang dilengkapi teras kolam (pool 

deck) sekurang – kurangnya 900 meter persegi; 

c. Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar 

dengan jarak paling sedikit 3 meter meliputi 

antara lain kolam renang anak – anak dengan 

kedalaman antara 30 – 60 cm, dengan luas 

minimal 10 meter persegi kolam renang dewasa 

dengan kedalaman minimal 60 cm; 

d. Tangga turun/naik kolam renang dengan 

bahan dasar stainless steel dilengkapi petunjuk 

kedalaman kolam; 

e. Pakaian  renang   sesuai spesifikasi teknis 

meliouti pakaian renang, kacamata renang dan 

pelampung; 

f. Instruktur atau pelatih  renang yang 

berkualitas. 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 
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f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha fasilitas gelanggang/arena memiliki 

tingkatan risiko menengah tinggi = Pemenuhan 

terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; 

standar usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga 

sertifikasi usaha pariwisata atau Inspeksi oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya.      

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Komitmen 

melaksanakan 

standar usaha;  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  Surat pernyataan 

diri melaksanakan 

standar usaha; 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 
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Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

12.  Luas lahan 

sekurang – 

kurangnya 2.000 

meter persegi 

dengan batas–batas 

yang jelas 

dilengkapi pintu 

masuk dan keluar; 

 

13.  Luas kolam renang 

dilengkapi teras 

kolam (pool deck) 

sekurang – 

kurangnya 900 

meter persegi; 

 

14.  Memiliki area untuk 

ruang bergerak 

melingkar dengan 

jarak paling sedikit 

3 meter meliputi 

antara lain kolam 

renang anak – anak 

dengan kedalaman 
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antara 30 – 60 cm, 

dengan luas 

minimal 10 meter 

persegi kolam 

renang dewasa 

dengan kedalaman 

minimal 60 cm; 

15.  Penerangan dan 

sirkulasi udara yang 

baik sesuai standar 

dan/atau ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan; 

 

16.  Tangga turun/naik 

kolam renang 

dengan bahan dasar 

stainless steel 

dilengkapi petunjuk 

kedalaman kolam; 

 

17.  Instruktur atau 

pelatih  renang yang 

berkualitas; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
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sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grad A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha gelnggang renang 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 
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Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

a) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

b) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

c) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
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Propinsi) sesuai kewenangannya dalam bentuk 

kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

a) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

b) pengujian; dan/atau 

c) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a) Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha gelanggang renang  

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha gelanggang 

renang  penanaman modal asing (PMA), dan 

Gubernur melaksanakan pengawasan usaha 

gelanggang renang  penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha gelanggang renang    

berisiko menengah tinggi juga dilaksanakan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh 
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Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP) yang meliputi sertifikasi awal dan 

survailan yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat 

standar usaha gelanggang renang  berlaku 

selama pengusaha gelanggang renang  

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha gelanggang 

renang  PMA, Gubernur mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha gelanggang 

renang  kepada SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

gelanggang renang  dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas 

dan ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 
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terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha gelanggang renang  

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha gelanggang renang  . 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 
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2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan 

atas pelaksanaan inspeksi lapangan 

yang disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 
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Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha gelanggang renang PMA. 

SKPD Propinsi  yang membidangi pariwisata 

dan perizinan melibatkan instansi terkait 

dalam melaksanakan pengawasan usaha 

gelanggang renang PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha 

gelanggang renang. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi 

terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

gelanggang renang melaksanakan 

pengawasan usaha gelanggang renang sesuai 

kewenangan instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha gelanggang renang 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha gelanggang 

renang pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 
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ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan 

perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

gelanggang renang dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha angkutan rel kereta wisata yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 

proses pengawasan, hasil analisis 

pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha gelanggang renang yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 
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manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha gelanggang renang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF 

BERISIKO TINGGI 

NO 
 93114 

(LAPANGAN GOLF) 

1. Ruang Lingkup Fasilitas lapangan golf usaha yang menyediakan 

tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, 

bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok 

dan sarana lapangan lainnya.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang 

menyediakan tempat untuk olah raga Golf 

beserta fasilitasnya di suatu kawasan tertentu; 

c. Usaha Lapangan Golf berisiko menengah tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Lapangan Golf adalah rumusan 

kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha 

Lapangan Golf yang mencakup aspek sarana 

usaha, organisasi dan SDM usaha, pelayanan 

usaha, persyaratan produk usaha, sistem 

manajemen usaha Lapangan Golf; 
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e. Sertifikasi standar usaha Lapangan Golf adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

Lapangan Golf untuk mendukung peningkatan 

mutu produk, pelayanan dan pengelolaan 

usaha Lapangan Golf melalui audit pemenuhan 

standar usaha Lapangan Golf; 

f. Sertifikat standar usaha Lapangan Golf adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada 

usaha Lapangan Golf yang telah memenuhi 

standar usaha Lapangan Golf; 

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha Lapangan Golf memiliki skala usaha 

menengah dan skala besar, 

Usaha Lapangan Golf tidak memiliki 

penggolongan usaha. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan dan / atau non 

perseorangan sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

3) Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi standar usaha; 

4) Izin usaha; 

5) Memiliki dokumen AMDAL; 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Melaksanakan standar usaha; 

2) Melaksanakan sertifikasi usaha paling lambat 

1 (satu) tahun setelah usaha Lapangan Golf 

beroperasi; 

3) Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan 

oleh Lembaga Sertifikasi Usaha bidang 

Pariwisata (LSUP). Diunggah melalui sistem 

OSS; 

4) Memiliki sertifikat laik sehat rekreasi rekreasi 

paling lama 1 (satu) tahun setelah beoperasi, 

diunggah melalui sistem OSS; 

7 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha Lapangan Golf yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita 

yang terpisah dengan sirkulasi dan 

pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas 

tempat sampah organik dan tempat 

sampah nonorganik; 

4) Area Kesehatan dilengkapi dengan 

Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan 

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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5) Fasilitas keamanan yang meliputi pos 

keamanan dan petugas keamanan; 

6) Instalasi listrik dan air bersih, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

7) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

8) Gudang; 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha Lapangan Golf antara lain 

sebagai berikut: 

1) Bangunan yang diperuntukan bagi Usaha 

Lapangan Golf, dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Ruang penerimaan tamu; 

3) Counter/tempat pendaftaran dan 

pembayaran; 

4) Fasilitas penyediaan jasa pelayanan 

makan dan minum; 

5) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat dilengkapi dengan rambu yang 

jelas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) Ruang locker yang meliputi tempat 

penyimpanan barang, dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - 

undangan; 
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7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita, 

dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas 

tempat sampah organik dan tempat 

sampah nonorganik; 

9) Tempat berteduh (shelter), yang dilengkapi 

toilet yang bersih, terawat; 

10) Penangkal petir yang berfungsi dengan 

baik; 

11) Akses khusus darurat yang terlihat 

dengan rambu yang jelas; 

12) Papan nama terbuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat;  

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Tersedia tempat sampah; 

3) Tempat penampungan sampah sementara; 

4) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

5) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha Lapangan Golf. 

8 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi 

dan struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  
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2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(Standard Operating Procedure) 

Pengelolaan Perusahaan yang 

terdokumentasi; 

4) Pengutamaan penggunaaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan terdokumentasi; 

6) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.; 

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

8) Memiliki informasi mengenai dokter, klinik 

atau rumah sakit terdekat; 

9) Memiliki program pemeriksaan kesehatan 

karyawan; 

10) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

11) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha; 

12) Kepemilikan dokumen AMDAL. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi; 

2) Memiliki perencanaan dan pengembangan 

karir; 

3) Memiliki program pelatihan peningkatan 

kualitas manajemen dan kompetensi; 
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4) Memiliki program penilaian kinerja 

karyawan; 

5) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan 

6) Penyediaan caddy dengan persyaratan 

memiliki kemampuan memberi saran 

tentang permainan Golf secara umum dan 

memahami dan menerapkan sapta pesona. 

9 Pelayanan  a. Pemesanan untuk bermain Golf; 

b. Penyambutan tamu; 

c. Penyiapan caddy; 

d. Penggunaan locker; 

e. Penggunaan Lapangan Golf; 

f. Penyerahan peralatan Golf; 

g. Perawatan secara berkala terhadap Lapangan 

Golf; 

h. Pembayaran tunai dan/atau non-tunai; 

i. Penyiapan makan dan minum; 

j. Penanganan Kesehatan dan Keselamatan; 

k. Pengamanan oleh satuan pengamanan 

l. Penanganan keluhan tamu. 

10 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Luas lahan paling sedikit 10 ha dengan 

batas-batas yang jelas; 

b. Ada pintu masuk dan keluar;  

c. Memiliki paling sedikit 9 lubang (hole); 

d. Jumlah Par paling sedikit 27, yang antara lain 

terdiri dari par 3, dengan jarak 5 - 250 yard 

(4.5 - 229 meter), par 4, dengan jarak 200 - 

475 yard (183 - 434 meter), atau par 5, dengan 

jarak ≥ 350 yard (320 meter); 

e. Memiliki area teeing ground, fairway, rough, 

dan green, dengan batas yang jelas; 
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f. Memiliki area rintangan antara lain pasir 

(bunker) dan/atau air; 

11 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen standar operating 

peocedure (SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

Lapangan Golf; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 
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j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan dan 

terdokumentasi; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha  

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha fasilitas lapangan golf memiliki tingkatan 

risiko tinggi = bukti penilaian kesesuaian 

digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh 

izin secara formal dari KL yang berwenang.  

Unsur-

Unsur 
Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 
Umum dan 

Persyaratan 
khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha  

2.  Izin Usaha  

3.  Melaksanakan standar 

usaha 

 

4.  Melaksanakan 

sertifikasi standar 

 

5.  Sertifikat laik sehat 

rekreasi 

 

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha 
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8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 
procedure (SOP) dan / 
atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP 
dan / atau petunjuk 
pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 
usaha 

13.  Luas lahan paling 

sedikit 10 ha dengan 
batas-batas yang jelas; 

 

14.  Ada pintu masuk dan 
keluar;  

 

15.  Memiliki paling sedikit 
9 lubang (hole); 

 

16.  Jumlah Par paling 
sedikit 27, yang antara 
lain terdiri dari par 3, 

dengan jarak 5 - 250 
yard (4.5 - 229 meter), 
par 4, dengan jarak 

200 - 475 yard (183 - 
434 meter), atau par 5, 

dengan jarak ≥ 350 
yard (320 meter; 

 

17.  Memiliki area teeing 
ground, fairway, rough, 
dan green, dengan 

batas yang jelas; 

 

18.  Memiliki area 

rintangan antara lain 
pasir (bunker)dan / 
atau atau  air. 

 

Sistem 
manajemen 

usaha 

19.  Terdapat dokumen 
SOP dan / atau 

petunjuk pelaksanaan 
kerja sistem 
manajemen usaha; 

 

20.  Melaksanakan SOP 
dan / atau petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 
usaha terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan 

persyaratan produk usaha minimal 100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75 %. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha lapangan golf 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 
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perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat sesuai 
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kewenangannya) dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha  lapangan golf 

dilaksanakan oleh Menteri sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha lapangan golf penanaman 

modal asing (PMA) dan penanaman modal 

dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha lapangan golf  berisiko 

tinggi juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi 

Usaha bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi 

sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
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tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

lapangan golf berlaku selama pengusaha 

lapangan golf menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha lapangan 

golf PMA, dan PMDN.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

Kawasan pariwisata dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas 

dan ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 
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pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha lapangan golf 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha lapangan golf. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat sesuai 

kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 
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5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha lapangan golf PMA dan PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 
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mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha lapangan golf. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait lainnya 

dan / atau profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha lapangan golf 

melaksanakan pengawasan usaha lapangan 

golf sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha lapangan 

golf diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha lapangan golf pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L) kepada pimpinan K/L yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

bar dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha lapangan 



- 400- 

 

golf yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 

pelaksana pengawasan dan usaha lapangan 

golf yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha lapangan golf 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website 
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STANDAR USAHA AKTIVITAS PERBURUAN 

BERISIKO MENEGAH RENDAH 

NO 
93193  

(Aktivitas Perburuan) 

1. Ruang Lingkup Aktivitas perburuan kegiatan untuk 

menyelenggarakan usaha atau operasional 

olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam  

dan suaka margasatwa.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha aktivitas perburuan adalah usaha 

penyelenggaraan aktivitas berburu di blok 

pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa 

dan wilayah khusus yang dirancang untuk 

aktivitas berburu dengan tujuan rekreasi. 

c. Usaha aktivitas perburuan berisiko menengah 

rendah adalah usaha pariwisata yang 

memiliki kategori berisiko menengah rendah 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha aktivitas perburuan adalah 

rumusan kualifikasi usaha aktivitas 

perburuan dan/atau klasifikasi usaha 



- 402- 

 

aktivitas perburuan yang mencakup aspek 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha aktivitas perburuan; 

e. Sertifikasi usaha aktivitas perburuan adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

aktivitas perburuan untuk mendukung 

peningkatan mutu sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha aktivitas 

perburuan; 

f. Sertifikat usaha aktivitas perburuan adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Online Single Submission (OSS) kepada 

pengusaha aktivitas perburuan berisiko 

menengah rendah yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha aktivitas perburuan 

pada saat mendaftarkan NIB (Nomot Induk 

Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha aktivitas perburuan memiliki skala usaha 

kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha aktivitas perburuan tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL yang diperoleh pada saat pendaftaran 



- 403- 

 

NIB melalui sistem OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri 

melaksanakan standar usaha pada saat 

pendaftaran NIB melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

3) melaksanakan standar usaha; 

6 Sarana 

 

Sarana Usaha Aktivitas perburuan   antara lain: 

a. Sarana minimum usaha aktivitas perburuan 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area admnistrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja 

dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

baik; 

2) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan fasilitas internet; 

3) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas dan mudah terbaca; 

4) Tempat penyimpanan barang bagi karyawan; 

5) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR ; 

6) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

7) Instalasi air bersih yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

8) Tempat pemeliharaan dan perbaikan 

peralatan serta perlengkapan aktifitas 

perburuan; 

9) Tempat sampah tertutup; 
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10) Tempat penampungan sampah sementara; 

11) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha aktivitas perburuan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Tersedia area parkir yang memadai, bersih, 

aman dan terawat. 

2) Ruang/area tamu atau pengunjung yang 

bersih dan terawat dengan sirkulasi udara 

dan pencahayaan yang baik; 

3) Pennyediaan makan minum yang 

memenuhi persyaratan hugine dan sanitasi; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

5) Jadwal atau acara aktifitas perburuan; 

6) Ruang atau area ibadah dengan 

kelengkapannya bagi pengunjung; 

7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita; 

8) Tempat sampah yang terbuat dari material 

yang aman dan tidak mudah bocor; 

9) Papan nama dengan tulisan yang mudah 

terbaca dan dipasang pada tempat yang  

terlihat dengan jelas. 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama; 

3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik  

terdekat terdokumentasi; 
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4) Pengawasan kegiatan wisata alam lainnnya 

yang ramah lingkungan dan mengikuti 

kaedah konservasi dan pengamanan fauna 

dan flora yang terdokumentasi. 

5) Tempat penampungan sampah sementara; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat . 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

6) Kerjasama dengan pengelola kawasan zona 

pemanfaatan cagar alam, zona 

pemanfaatan Ftelepon 

7) suaka margasata dan / atau kawasan 

perburuan binatang/hewan lain yang 

memiliki legalitas usaha dilengkapi toilet 

yang bersih dan terawan. sarana dan 

fasilitas istirahat termasuk untuk makan 

minum; 

8) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau dalam negeri; 
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9) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi yang terdokumentasi; 

11) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat ; 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

3) Penilaian kinerja karyawan. 

4) Pengawas aktifitas perburuan; 

5) Petugas keamanan; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

karyawan secara berkala 

8 Pelayanan  a. penyampaian informasi tentang produk, harga 

tanda masuk, pembayaran, nomor penting dan 

jadwal aktifitas perburuan; 

b. Tata tertib aktifitas perburuan bagi 

pengunjung; 

c. Penggunaan perlengkapan dan peralatan 

aktivitas perburuan; 

d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat  

e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 
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f. Keamanan oleh satuan pengamanan; 

g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

h. Pelaksanaan kesehatan lingkungan usaha; 

i. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan 

fasilitas umum usaha; 

j. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Paket wisata aktivitas perburuan yang tidak 

mengancam kelestarian binatang/hewan 

buruan; 

b. Pemandu kompetens dan pengawas profesonal 

aktifitas perburuan bintang/hewan; 

c. Perlengkapan dan peralatan aktifitas 

perburuan sesuai jenis binatang buruan yang 

aman dan memenuhi kelaikan sesuai 

kapasitas terpakai; 

d. Denah kawasan/area perburuan dilengkapi 

penjelasan  yang mudah dipahami; 

e. Ruang/area breifing aktifitas perburuan yang 

bersih dan ierawat serta mudah diakses 

pengunjung; 

f. Sarana angkutan menuju kawasan/area 

perburuan yang aman dan memnuhi kelaikan. 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 
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e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha aktivitas perburuan memiliki tingkatan 

risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap 

standar dilakukan melalui dengan pernyataan 

kesesuaian diri (self declaration)   melalui iystem 

OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS; 

                Usaha Aktifitas Perburuan 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 
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Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha 

 

2.  Surat pernyataan diri 

melaksanakan 

standar usaha;   

 

3.  melaksanakan 

standar usaha 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana Usaha  5.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik 

 

Organisasi dan 

SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk usaha 

12.  Paket wisata aktivitas 

perburuan yang tidak 

mengancam 
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kelestarian 

binatang/hewan 

buruan; 

13.  Pemandu kompetens 

dan pengawas 

profesonal aktifitas 

perburuan 

bintang/hewan; 

 

14.  Perlengkapan dan 

peralatan aktifitas 

perburuan sesuai 

jenis binatang 

buruan yang aman 

dan memenuhi 

kelaikan sesuai 

kapasitas terpakai; 

 

15.  Denah kawasan/area 

perburuan dilengkapi 

penjelasan  yang 

mudah dipahami; 

 

16.  Ruang/area breifing 

aktifitas perburuan 

yang bersih dan 

ierawat serta mudah 

diakses pengunjung; 

 

17.  Sarana angkutan 

menuju 

kawasan/area 

perburuan yang 

aman dan memnuhi 

kelaikan. 
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Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan sistem 

manajemen usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80 % 

o persyaratan produk usaha  minimal 80 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal). 
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PENGAWASAN 

Pengawasan usaha aktivitas perburuan yang 

dikelola pemerintah, yang dikelola swasta. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 
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secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah mencakup pengawasan 

kepatuhan terhadap penerapan standar usaha 

dan pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/kota) sesuai kewenangannya dalam 

bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 
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tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha usaha museum 

dilaksanakan oleh Menteri dan Bupati 

/Walikota sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha musem 

penanaman modal asing (PMA) yang dikelola 

swasta, dan Bupati/Walikota melaksanakan 

pengawasan usaha museum penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

perburuan PMA yang dikelola swasta, dan 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha aktifitas perburuan PMDN 

kepada SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha museum 

dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan 

umum, persyaratan khusus, ketersediaan 
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sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan ketentuan 

lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan; 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi Kementeterian atau instansi 

terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemenuhan standar yang bersifat teknis dan 

memerlukan kompetensi khusus tertentu 

dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang 

merupakan profesi bersertifikat sesuai dengan 

bidang pengawasan yang dilakukan. 

Keterlibatan pihak ketiga juga dilaksanakan 

dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha aktifitas perburuan 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 



- 416- 

 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha aktifitas perburuan. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 
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4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

7) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha musem PMA yang 

dikelola swasta dan SKPD Kabupaten/Kota 

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha museum 

PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar aktifitas perburuan. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 
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aktifitas perburuan melaksanakan 

pengawasan usaha aktifitas perburuan 

sesuai penugasan instansi pemberi tugas. 

Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

perburuan, diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha 

aktifitas perburuan pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Kabupaten/Kota) yang membidangi industri 

pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

aktifitas perburuan dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha aktifitas perburuan yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 

proses pengawasan, hasil analisis 

pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 
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disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha aktifitas perburuan yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian kesesuaian pada tabel di 

atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

penyelenggaraan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha aktifitas perburuan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA TAMAN REKREASI 

BERISIKO TINGGI 

NO 
93211 

TAMAN REKREASI 

1. Ruang Lingkup Taman rekreasi kegiatan pengoperasian berbagai 

macam atraksi seperti permainan menggunakan 

mekanik, permainan menggunakan air, 

menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan 

rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan 

tema tertentu dan lapangan piknik, 

pengoperasian transportasi di dalam taman 

rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman 

atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung 

unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. 

Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan 

penyediaan jasa pelayanan makanan dan 

minuman, cendera mata, akomodasi.  
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang 

mencakup kegiatan pengoperasian berbagai 

macam atraksi seperti permainan 

menggunakan mekanik, permainan 

menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas 

yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, 

pameran dengan tema tertentu dan lapangan 

piknik, pengoperasian transportasi di dalam 

taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di 

taman atau pantai. Usaha taman rekreasi 
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mengandung unsur hiburan dan dapat 

memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha 

ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa 

pelayanan makanan dan minuman, cendera 

mata, Akomodasi; 

c. Usaha Taman Rekreasi berisiko tinggi adalah 

usaha pariwisata yang memiliki kategori level 

risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan 

dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

usaha taman rekreasi yang mencakup aspek 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk, dan sistem manajemen 

usaha; 

e. Sertifikasi standar usaha Taman Rekreasi 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

Usaha Taman Rekreasi untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan Usaha Taman Rekreasi melalui 

audit pemenuhan Standar Usaha Taman 

Rekreasi; 

f. Sertifikat standar usaha Taman Rekreasi 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada Usaha Taman Rekreasi yang telah 

memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 
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berwenang melakukan Sertifikasi Standar 

Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha taman rekreasi memiliki skala usaha 

menegah dan besar. 

Sementara itu, usaha taman rekreasi tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan dan / atau non 

perseorangan sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

3) Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan serftifikasi usaha pada saat pendaftaran 

NIB. 

4) Izin usaha 

5) Memiliki dokumen AMDAL  

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Melaksanakan standar usaha; 

2) Melaksanakan sertifikasi standar usaha 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah usaha 

taman rekreasi beroperasi; 

3) memiliki sertifikti standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

Bidang Pariwisata (LSUP), diunggah melalui 

system OSS 

4) Sertifikat laik sehat dengan durasi 

pemenuhan setelah 1 (satu) tahun beroperasi 

dinggah melalui sistem OSS. 
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6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha taman rekreasi yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan serta sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti 

dan tempat istirahat, toilet karyawan pria 

dan wanita terpisah, ruang penyimpanan 

dan tempat penyimpanan barang; 

3) Tersedia area pemeliharaan dan 

perbaikan; 

4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, HT, email, dan/atau fasilitas 

internet; 

5) Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan 

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

6) Fasilitas keamanan berupa pos 

keamanan; 

7) Fasilitas angkat angkut untuk 

penumpang dan barang yang bersih 

terawat dan aman; 

8) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

10) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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11) Akses khusus darurat yang terlihat 

dengan rambu yang jelas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

12) Terdapat toilet karyawan yang bersih; 

13) Area/tempat ibadah dengan 

kelengkapannya bagi karyawan; 

14) Gudang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha taman rekreasi antara lain 

sebagai berikut: 

1) Papan nama dengan tulisan yang terbaca 

dan dipasang pada tempat yang  terlihat 

dengan jelas. 

2) Loket pembelian tiket tanda masuk 

untuk pengunjung; 

3) Tersedia area dan/atau fasilitas untuk 

beristirahat. 

4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita, yang 

jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas 

pengunjung. 

5) Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat 

dan lansia; 

6) Tersedia restoran atau rumah makan; 

7) Tersedia ruang/area untuk pelayanan 

informasi 

8) Ruang ibadah dengan kelengkapannya; 

9) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di 

dalam maupun di luar kawasan;  
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10) Tempat sampah yang terdiri dari tempat 

sampah tertutup  organik dan non 

organik; 

11) Tempat penampungan sampah 

sementara; 

12) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, 

bersih, aman dan terawat. 

13) Ruang pertolongan pertama (PP) 

dilengkapi dengan fasilitasi sesuai 

dengan peraturan perundang – 

undangan kesehatan. 

14) Tersedia Asuransi Pengunjung. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

dan/atau klinik yang terdokumentasi; 

4) Tersedia tempat sampah tertutup dalam 

jumlah yang sesuai dengan rasio 

kapasitas pengunjung; 

5) Tempat penampungan sampah 

sementara; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha taman rekreasi. 

8) Terdapat sistem pengelolaan linbah. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

a. Organisasi 
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 1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Mengutamakan penggunaan produk dalam 

negeri; 

4) Memberikan akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

5) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(Standard Operating Procedure) dan/atau 

petunjuk pelaksanaan kerja; 

6) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

7) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan 

8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

9) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Memiliki perencanaan dan pengembangan 

karir; 
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3) Memiliki program pelatihan peningkatan 

kompetensi; 

4) Memiliki program penilaian kinerja 

karyawan; 

5) Tersedia operator dan teknisi kompeten; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan. 

8 Pelayanan  a. penyampaian informasi tentang produk, harga 

tanda masuk, pembayaran, nomor penting, 

lokasi seluruh fasilitas dan jadwal 

operasional; 

b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan 

dan wahana penunjang bagi jaminan 

keselamatan pengunjung; 

c. Perawatan secara berkala terhadap peralatan 

dan wahana penunjang sesuai petunjuk 

pabrik. 

d. Pengoperasian peralatan dan wahana 

penunjang; 

e. Pencegahan dan pena-nggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnyal 

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

g. Keamanan oleh satuan pengamanan yang 

memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan 

pengamanan yang dikeluarkan oleh 

Kepolisian Republik Indonesia; 

h. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Kawasan tertentu dengan batas-batas yang 

jelas; 

b. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter 

persegi;  
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c. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah 

untuk masuk dan keluar; 

d. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, 

dan atraksi terjadwal. 

e. Tersedia peralatan, wahana rekreasi, dan 

fasilitas rekreasi yang laik operasi; 

f. Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha; 

g. Kepemilikan dokumen Amdal. 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha taman rekreasi memiliki tingkatan risiko 

tinggi = bukti penilaian kesesuaian digunakan 

oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara 

formal dari KL yang berwenang.  

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha 

 

2.  Izin Usaha  

3.  Komitmen 

melaksanakan 

standar dan 

sertifikasi standar 

usaha; 
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4.  Melaksanakan 

standar usaha 

 

5.  Melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha 

 

6.  Sertifikat standar 

usaha 

 

Sarana 

Usaha  

7.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

8.  Ketersediaan 

fasilitas usaha 

 

9.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik 

 

Organisasi 

dan SDM 

10.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 

 

11.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

12.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

13.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk/jasa 

usaha 

14.  Kawasan tertentu 

dengan batas-batas 

yang jelas; 
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15.  Luas minimal 30.000 

(tiga puluh ribu) 

meter persegi 

 

16.  Tersedia pintu 

gerbang, dengan 

jalur terpisah untuk 

masuk dan keluar 

 

17.  Tersedia tempat 

rekreasi, fasilitas 

rekreasi, dan 

pertunjukan atraksi 

terjadwal 

 

18.  Tersedia peralatan 

dan/atau wahana 

penunjang tempat 

rekreasi, fasilitas 

rekreasi, dan 

pertunjukan atraksi 

 

19.  Kepemilikan 

sertifikat laik sehat 

usaha; 

 

20.  Kepemilikan 

dokumen Amdal. 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

21.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

22.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
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sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

Keterangan: 

o CK:  Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 90 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85 %; 

o Kriteria persyaratan produk usaha 100 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 85%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kritera standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha Taman Rekreasi 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 
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Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat sesuai 
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kewenangannya) dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS 

paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan 

Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha  taman rekreasi 

dilaksanakan oleh Menteri sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha taman rekreasi 

penanaman modal asing (PMA) dan 

penanaman modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha taman rekreasi  berisiko 

tinggi juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi 

sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
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tahun sekali. Sertifikat standar usaha taman 

rekreasi berlaku selama pengusaha taman 

rekreasi menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha taman 

rekreasi PMA, dan PMDN.   

Pengawasan terhadap standar usaha Kawasan 

pariwisata dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

i. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 
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pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha taman rekreasi 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha taman rekreasi. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat sesuai 

kewenangannya;  

1) Hak aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan: 

2) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

3) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

4) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

5) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 
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6) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

7) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha taman rekreasi PMA dan PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 
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mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha taman rekreasi. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait lainnya 

dan / atau profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha taman rekreasi 

melaksanakan pengawasan usaha taman 

rekreasi sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan  usaha taman 

rekreasi diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha taman 

rekrreasi pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L) kepada pimpinan K/L yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

bar dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha taman 
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rekreasi yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana 

Pengawasan, proses pengawasan, hasil 

analisis pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha taman rekreasi yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha taman rekreasi dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website 
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STANDAR USAHA AKTIVITAS TAMAN BERTEMA /TAMAN HIBURAN 

LAINNYA 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93219 

 (Aktivitas  Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya) 

1. Ruang Lingkup Aktivitas taman bertema/taman hiburan lainnya 

usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk 

taman bertema atau taman hiburan dan pasar 

malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam 

ataupun di luar ruangan selain yang tercakup 

pada kelompok. 
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha aktivitas taman bertema atau taman 

hiburan lainnya adalah usaha yang 

mencakup pengoperasian taman rekreasi, 

termasuk taman bertema atau taman hiburan 

dan pasar malam hiburan rakyat, yang 

dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. 

Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari 

berbagai macam atraksi seperti permainan 

menggunakan mekanik, permainan 

menggunakan air, pertunjukan, pameran 

dengan tema tertentu dan lapangan piknik; 

c. Usaha aktivitas taman bertema atau taman 

hiburan lainnya berisiko menengah rendah 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori berisiko menengah rendah 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 
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lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha aktivitas taman bertema atau 

taman hiburan lainnya adalah rumusan 

kualifikasi usaha aktivitas taman bertema 

atau taman hiburan lainnya dan/atau 

klasifikasi usaha aktivitas taman bertema 

atau taman hiburan lainnya yang mencakup 

aspek sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha aktivitas taman bertema 

atau taman hiburan lainnya; 

e. Sertifikasi usaha aktivitas taman bertema 

atau taman hiburan lainnya adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada usaha aktivitas 

taman bertema atau taman hiburan lainnya 

untuk mendukung peningkatan mutu sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha 

aktivitas taman bertema atau taman hiburan 

lainnya; 

f. Sertifikat usaha aktivitas taman bertema atau 

taman hiburan lainnya adalah bukti tertulis 

yang diberikan oleh Lembaga Online Single 

Submission (OSS) kepada pengusaha aktivitas 

taman bertema atau taman hiburan lainnya 

berisiko menengah rendah yang telah 

membuat pernyataan diri (self declaration) 

untuk menerapkan/melaksanakan standar 

dalam penyelenggaraan usaha  aktivitas 

taman bertema atau taman hiburan lainnya 
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pada saat mendaftarkan NIB (Nomot Induk 

Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha aktivitas taman bertema/taman hiburan 

lainnya menyesuaikan skala usaha dalam standar 

usaha. 

Sementara itu, aktivitas taman bertema/taman 

hiburan lainnya tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

c. SPPL yang dipeoleh pada saat 

mmendaftarkan NIB melalui system OSS, 

diterbitkan oleh Lembaga OSS. 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri 

melaksanakan standar usaha pada saat 

pendaftaran NIB melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS  pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS; 

3) melaksanakan standar usaha. 

6 Sarana 

 

Sarana usaha aktivitas taman bertema atau 

taman hiburan lainnya antara lain: 

a. Sarana minimum usaha aktivitas taman 

bertema atau taman hiburan lainnya yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area admnistrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

baik; 
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2) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas dan mudah terbaca; 

3) Tempat penyimpanan barang bagi 

karyawan; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) ; 

5) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

6) Instalasi air bersih yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

7) Tempat pemeliharaan dan perbaikan 

peralatan serta wahana penunjang; 

8) Area penjualan makan minum yang bersih 

dan terawat; 

9) Area penjualam souvenir; 

10) Tempat sampah tertutup, yang meliputi 

tempat sampah organik dan tempat 

sampah non organik; 

11) Tempat penampungan sampahsementara; 

12) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha aktivitas taman bertema atau taman 

hiburan lainnya antara lain sebagai berikut: 

1) Tersedia area parkir yang memadai, bersih, 

aman dan terawat. 

2) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk 

pengunjung; 

3) Pusat informasi pengunjung atau 

wisatawan 

4) Area dan/atau fasilitas untuk beristirahat  
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5) Area penjualan makanan dan minuman; 

6) Penjualan makan minum yang memenuhi 

persyaratan hugine dan sanitasi; 

7) Penjualan cinderamata (souvenir shop);  

8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

9) Jadwal atau acara pertunjukan harian dan 

mingguan; 

10) Ruang atau area ibadah dengan 

kelengkapannya bagi pengunjung; 

11) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita; 

12) Tempat sampah yang terbuat dari material 

yang aman dan tidak mudah bocor; 

13) Papan nama dengan tulisan yang mudah 

terbaca dan dipasang pada tempat yang  

terlihat dengan jelas. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama; 

3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

terdekat terdokumentasi; 

4) Tersedia tempat sampah tertutup terdiri 

dari tempat sampah organik dan tenpat 

sampak non organik; 

5) Tempat penampungan sampah sementara; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha. 
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7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 

4) Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

6) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ atau dalam negeri; 

7) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi yang terdokumentasi; 

9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

3) Penilaian kinerja karyawan. 

4) Operator dan / atau teknisi; 

5) Petugas keamanan; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karuawan; 
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7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

karyawan secara berkala  

8 Pelayanan  a. penyampaian informasi tentang produk, harga 

tanda masuk, pembayaran, nomor penting dan 

jadwal operasional; 

b. Tata tertib bagi pengunjung; 

c. Penggunaan wahana permainan bagi 

pengunjung; 

d. Pengoperasian peralatan dan wahana 

penunjang sesuai petunjuk pabrik/produsen/ 

produk sejenis; 

e. Perawatan secara berkala terhadap peralatan 

dan wahana penunjang sesuai petunjuk 

pabrik/produsen/ produk sejenis; 

f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya 

g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

h. Keamanan oleh satuan pengamanan oleh 

satuan pengamanan; 

i. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

k. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan 

fasilitas umum usaha; 

l. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. kawasan tertentu dengan batas-batas yang 

jelas; 

b. ruang terbuka (outdoor) dan/atau ruang 

tertutup (indoor) yang terdiri area aktraksi dan 

hiburan dan area publik; 
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c. pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk 

masuk dan keluar kendaraan atau 

pengunjung; 

d. tema taman hiburan dan rekreasi meliputi 

petualangan, tema permainan dan aktivitas 

air, alam, budaya dan seni, tema pendidikan, 

tema flaura dan fauna, tema lingkungan hidup, 

tema fantasi, dan / atau tema horor; 

e. wahana/permainan/pertunjukan hiburan dan 

trekreasi yang meliputi wahana berteknologi, 

wahana manual/konvensional dan / atau 

permainan jalanan (midway/carnaval games); 

f. Pertunjukan tradisional, modern dan / atau 

kontemporer yang meliputi seni, musik, 

hiburan, rekreasi, keterampilan; dan/atau 

jenaka; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 
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g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

a. PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha aktivitas taman bertema/taman hiburan 

lainnya memiliki tingkatan risiko menengah 

rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui dengan pernyataan 

kesesuaian diri (self declaration) - siapkan 

check listnya untuk dapat diberikan kepada 

pelaku usaha (bagian dari lampiran standar) 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 
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Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha 

 

2.  Surat pernyataan 

diri melaksanakan 

standar usaha;   

 

3.  melaksanakan 

standar usaha 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana Usaha  5.  Ketersediaan 

sarana usaha 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik 

 

Organisasi dan 

SDM 

8.  Terdapat 

organisasi usaha 

yang baik 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan 

SOP dan / atau 

petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

Persyaratan 

produk usaha 

12.  Kawasan/area 

tertentu dengan 

batas-batas yang 

jelas; 

 

13.  ruang terbuka 

(outdoor) dan/atau 

ruang tertutup 

(indoor)  yang 

terdiri area 

aktraksi dan 

hiburan dan area 

publik; 

 

14.  pintu gerbang, 

dengan jalur 

terpisah untuk 

masuk dan keluar 

kendaraan atau 

pengunjung; 

 

15.  tema taman 

hiburan dan 

rekreasi meliputi 

petualangan, tema 

permainan dan 

aktivitas air, alam,  

budaya dan seni, 

tema pendidikan, 

tema flaura dan 

fauna, tema 

lingkungan hidup, 
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tema fantasi, dan / 

atau tema horor; 

16.  wahana/permaina

n/pertunjukan 

hiburan dan 

trekreasi yang 

meliputi wahana 

berteknologi, 

wahana 

manual/konvensio

nal dan / atau 

permainan jalanan 

(midway/carnaval 

games); 

 

17.  Pertunjukan 

tradisional, 

modern dan / atau 

kontemporer yang 

meliputi seni, 

musik,  hiburan, 

rekreasi, 

keterampilan; 

dan/atau jenaka; 

 

18.  Kondisi aman, 

bersih dan 

terawat; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

19.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem  

manajemen usaha; 
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20.  Melaksanakan 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85 % 

o persyaratan produk usaha  minimal 80 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal). 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya, yang dikelola 

swasta. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 
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tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

4) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

6) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 
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ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah mencakup pengawasan 

kepatuhan terhadap penerapan standar usaha 

dan pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/kota) sesuai kewenangannya dalam 

bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

4) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

5) pengujian; dan/atau 

6) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 
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mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha usaha aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya dilaksanakan 

oleh Menteri dan Bupati /Walikota sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya penanaman 

modal asing (PMA) aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya, dan 

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan 

usaha aktivitas taman bertema/taman 

hiburan lainnya penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha aktivitas 

taman bertema/taman hiburan lainnya PMA 

aktivitas taman bertema/taman hiburan 

lainnya, dan Bupati/Walikota mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha aktifitas 

perburuan PMDN kepada SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas 

taman bertema/taman hiburan lainnya 

dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan 

umum, persyaratan khusus, ketersediaan 
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sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan ketentuan 

lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan; 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi Kementeterian atau instansi 

terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemenuhan standar yang bersifat teknis dan 

memerlukan kompetensi khusus tertentu 

dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang 

merupakan profesi bersertifikat sesuai dengan 

bidang pengawasan yang dilakukan. 

Keterlibatan pihak ketiga juga dilaksanakan 

dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 
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usaha aktivitas taman bertema/taman 

hiburan lainnya. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

7) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

8) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

9) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

10) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

11) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

12) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

6) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

7) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

8) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 



- 458- 

 

9) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

10) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

8) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya PMA dan 

SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait dalam melaksanakan pengawasan 

usaha aktivitas taman bertema/taman 

hiburan lainnya PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar aktivitas 

taman bertema/taman hiburan lainnya. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 
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pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

aktivitas taman bertema/taman hiburan 

lainnya melaksanakan pengawasan usaha 

aktivitas taman bertema/taman hiburan 

lainnya sesuai penugasan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi 

ASN dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha aktifitas 

perburuan, diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha 

aktifitas perburuan pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Kabupaten/Kota) yang membidangi industri 

pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

aktifitas perburuan dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha aktifitas perburuan yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 

proses pengawasan, hasil analisis 
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pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha aktifitas perburuan yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian kesesuaian pada tabel di 

atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

penyelenggaraan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha aktivitas taman 

bertema/taman hiburan lainnya sesuai 

kewenangannya melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93221  

(Pemandian Alam) 

1. Ruang Lingkup Pemandian alam usaha yang menyediakan tempat 

dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan 

air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok 

dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa 

pelayanan makan dan minum serta akomodasi. 

Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), 

Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa 

Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa- NTT)  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Pemandian alam adalah usaha 

penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air 

panas dan/atau hangat alami yang bersumber 

dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut 

dan / atau air terjun yang bersumber dari air 

pegunungan; 

c. Usaha pemandian alam berisiko menengah 

rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori berisiko menengah rendah 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 
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d. Standar usaha pemandian alam adalah 

rumusan kualifikasi usaha pemandian alam 

dan/atau klasifikasi usaha pemandian alam 

yang mencakup aspek sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha pemandian alam; 

e. Sertifikasi Usaha Pemandian alam adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

pemandian alam untuk mendukung 

peningkatan mutu sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha pemandian alam; 

f. Sertifikat usaha pemandian alam adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) kepada pengusaha 

pemandian alam berisiko menengah rendah 

yang telah membuat pernyataan diri (self 

declaration) untuk menerapkan/melaksanakan 

standar dalam penyelenggaraan usaha  

pemandian alam pada saat mendaftarkan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 
 

3 Penggolongan Usaha Usaha pemandian alam memiliki skala usaha 

kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha pemandian alam tidak 

memiliki penggolongan.. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

3) melaksanakan standar usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

pemandian air panas; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

7) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau dalam negeri; 

8) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 
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10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi 

11) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

12) Kepemilikan sertifikat laik sehat; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

3) Program penilaian kinerja karyawan. 

4) Pengawas keselamatan pengunjung yang 

berkualitas; 

5) Pengamanan oleh satuan petugas 

keamanan; 

6) Petugas keamanan; 

7) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

8 Pelayanan  a. Penyampaian informasi tentang produk, harga 

tanda masuk, pembayaran, nomor penting, 

lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional; 

b. Tatacara pembelian/penjualan tiket; 

c. Tatacara penggunaan area pemandian; 

d. Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya 

e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (P3K); 
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f. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan 

area pemandian; 

g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (P3K); 

i. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

Persyaratan produk usaha pemandian alam 

a. Tersedia sumber air panas alami yang 

bersumber dari air pegunungan, di darat 

maupun tepi laut yang meme-nuhi 

persyaratan kualitas air; 

b. Tersedia area pemandian air panas alami 

atau dan / atau air terjun; 

c. Tersedia debit air paling sedikit 2 (dua) liter 

per detik; 

d. Luas dalam satu kesatuan dan/atau terpisah 

dengan batas-batas yang jelas, sekurang-

kurangnya meliputi 500 (lima ratus) meter 

persegi untuk usaha yang telah terbangun; 

dan/ atau; 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

persegi untuk usaha baru; 

e. Kontur lahan stabil sesuai standar dan/ atau 

ketentuan peraturan perundangan; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 
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d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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m. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha pemandian alam memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian 

diri (self declaration) melalui sistem OSS pada saat 

mendaftarkan NIB 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Surat pernyataan diri 

melaksanakan standar 

usaha;  

 

3.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

4.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 
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9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk/jasa 

usaha 

12.  Tersedia sumber air 

panas alami yang 

bersumber dari air 

pegunungan, di darat 

maupun tepi laut yang 

meme-nuhi persyaratan 

kualitas air; 

 

13.  Tersedia area 

pemandian air panas 

alami atau dan / atau 

air terjun; 

 

14.  Tersedia debit air paling 

sedikit 2 (dua) liter per 

detik; 

 

15.  Luas dalam satu 

kesatuan dan/atau 

terpisah dengan batas-

batas yang jelas, 

sekurang-kurangnya 

meliputi 500 (lima ratus) 
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meter persegi untuk 

usaha yang telah 

terbangun; dan/ atau ; 

2.500 (dua ribu lima 

ratus) meter persegi 

untuk usaha baru; 

16.  Kontur lahan stabil 

sesuai standar dan/ 

atau ketentuan 

peraturan 

perundangan; 

 

17.  Kondidi lingkungan 

pemandian alam aman, 

bersih dan terawat. 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja  

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi. 

 

Keterangan : 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 75 %; 
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o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 

85 % 

o persyaratan produk usaha  minimal 80 %; dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Usaha pemandian alam Pengawasan usaha terdiri 

dari pengawasan rutin dan pengawasan insidentil, 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha. Penyampaian laporan 

oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik 

dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  
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1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha 

dilaksanakan dalam satu periode tertentu secara 

online dengan mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar standar 

usaha. Pengawasan rutin untuk usaha usaha 

kecil dengan tingkat risiko tinggi mencakup 

pengawasan kepatuhan terhadap penerapan 

standar usaha dan pengembangan usaha kecil 

kecil. Pengawasan rutin untuk usaha usaha kecil 

dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental dilakukan oleh Pemerintah 

pada waktu tertentu dan dilaksanakan 

berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dari 

masyarakat. Pengawasan insidental mencakup 

pengawasan kepatuhan Pengusaha terhadap 

penerapan standar usaha. Pengawasan insidental 

dilakukan melalui inspeksi lapangan yang 

dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat dan 

Pemerntah Kabupaten/kota) dalam bentuk 
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kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 

4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing; Pengawasan 

usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan 

pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha pemandian alam 

dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh Kementerian yang yang 

membidangi pariwisata dan SKPD yang 

membidangi pariwista sesuai dengan sektor 

usaha yang menjadi binaannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha pemandian 

alam berisiko menengah rendah penanaman 

modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota 

melaksanakan pengawasan usaha pemandian 
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alam berisiko menengah rendah penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).                                         

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha pemandian 

alam berisiko menengah rendah PMA, 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha pemandian alam berisiko 

menengah rendah kepada SKPD 

Kabupate/Kota yang membidangi pariwisata.  

Pengawasan terhadap standar usaha 

pemandian alam dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas. 

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

      Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 
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bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha pemandian alam 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha pemandian alam. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 
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5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu; 

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha pemandian alam PMA. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha 
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pemandian alam. SKPD Kabupaten/Kota 

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha 

pemandian alam PMDN. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi pariwisata dan profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

/ atau pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha pemandian alam 

melaksanakan pengawasan usaha 

pemandian alam sesuai kewenangan. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha pemandian alam, 

diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat 

mengenai industri pariwisata pada umumnya 

dan usaha pemandian alam pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan; 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan insidentil usaha pemandian 

alam berdasarkan laporan dan/atau 

pengaduan dari masyarakat, dan 

menyampaikan laporan individual kepada 

pimpinan instansi yang menugaskan dan 

menyampaikan laporan secara kolektif (Tim 

Pengawas terpadu lintas K/L atau SKPD 

Kabupaten/Kota) kepada pimpinan K/L/D 

yang membidangi industri pariwisata, 
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pariwisata dan perizinan dengan tembusan 

kepada pimpinanan K/L/D. 

  Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

pemandian alam khususnya laporan kolektif 

(Tim Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) 

antara lain meliputi latar belakang, tujuan, 

ruang lingkup, obyek pengawasan (usaha 

pemandian alam yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil dan analisis pengawasan, rekomendasi 

dan durasi penyelesaian yang disepakati Tim 

pelaksana pengawasan dan usaha pemandian 

alam yang diawasi. 

  Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha pemandian alam dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangan melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website. 
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STANDAR USAHA PENGELOLAAN GUA 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93222  

(Pengelolaan goa) 

1. Ruang Lingkup Pengelolaan goa usaha pengelolaan untuk 

mengadakan kegiatan petualangan dan 

penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu 

kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan 

penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan 

makan dan minum serta akomodasi.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha 

pemanfaatan dan pelestarian goa untuk 

tujuan pariwisata; 

c. Usaha Pengelolaan goa berisiko menengah 

tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 
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termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Pengelolaan goa adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

usaha pengelolaan gua yang mencakup aspek 

sarana usaha, organisasi dan SDM usaha, 

Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, 

sistem manajemen usaha pengelolaan gua; 

e. Sertifikasi standar usaha Pengelolaan goa 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha pengelolaan goa untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha pengelolaan goa melalui 

audit pemenuhan standar usaha pengelolaan 

goa; 

f. Sertifikat standar usaha Pengelolaan goa 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha pengelolaan goa yang telah 

memenuhi standar usaha pengelolaan gua; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha pengelolaan goa memiliki skala usaha 

mikro, kecil, menengah dan besar. 
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Sementara itu, usaha pengelolaan goa tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL  yang diperoleh pada saat pendaftaran 

NIB melalui sistem OSS, diterbitkan oleh 

Lembaga OSS; 

4) Memiliki bukti pengelolaan goa; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) melaksanakan standar usaha; 

2) melaksanakan sertifikasi usaha paling lambat 

1 (satu) tahun setelah usaha pengelolaan goa 

beroperasi; 

3) memiliki sertifikat usaha yang diterbitkan 

oleh Lembaga Sertifikasi Usaha bidang 

Pariwisata (LSUP), dinunggah melalui system 

OSS; 

4) memiliki sertifikat laik sehat rekreasi paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, 

diunggah melalui sistem OSS; 

6 Sarana 

 

Sarana Usaha Pengelolaan goa antara lain: 

a. Sarana minimum usaha pengelolaan goa yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti; 

dan ruang makan karyawan; 

2) Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

3) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi 

udara dan sistem pencahayaan yang baik; 

4) Tempat sampah dan penampungan sampah 

sementara; 
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5) Pengelolaan air limbah; 

6) Perlengkapan pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K); 

7) Instalasi listrik dan / atau Genset terpasang 

aman dan memenuhi kelaikan; 

8) Instalasi air bersih terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

9) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

10) Tersedia sarana telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 

11) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

12) Alat Pemadan Api Ringan (APAR); 

13) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha pengelolaan goa antara lain sebagai 

berikut: 

1) Area parker yang bersih dan terawat serta 

mudah diakses pengunjung; 

2) Tempat atau area untuk melakukan 

pengarahan; 

3) Jalur evakuasi (emergency exit); 

4) Tempat penitipan barang (locker); 

5) Penjualan makanan, minuman dan 

cinderamata; 

6) Tempat/area untuk makan minum; 

7) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita; 

8) Perlengkapan pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K); 
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9) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat, 

bagi pengunjung. 

10) Tempat sampah tertutup organik dan non 

organik terpisah; 

11) AED (Automatic External Defibilirator). 

12) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas 

pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama (pest 

control); 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non-organik; 

4) Pelaksanaan program pengawasan 

lingkungan, mengikuti kaidah konservasi 

dan pelestarian lingkungan serta pelibatan 

masyarakat setempat;  

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan bangunan serta lingkungan 

usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

pengelolaan goa; 
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4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan nilai tambah produk 

usaha; 

7) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) terdokumentasi; 

8) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang 

bersih, terawat dan berfungsi dengan baik; 

10) Pelaksanaan program pengawasan 

lingkungan, mengikuti kaidah konservasi 

dan pelestarian lingkungan serta pelibatan 

masyarakat setempat. 

11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

12) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

13) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha; 

14) Kepemilikan dokumen Surat Pernyataan 

pemantauan lingkungan. 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

2) Pengawas keselamatan dan keamanan; 

3) Pengamanan oleh petugas keamanan; 
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4) Program penilaian kinerja karyawan; 

5) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan;  

8 Pelayanan  a. penyampaian informasi tentang produk, harga 

tanda masuk, pembayaran, nomor penting, 

lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional; 

b. Penjualan tiket; 

c. Tata tertib pengnjung; 

d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

e. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan goa dan 

sekitarnya.; 

f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

h. Pelaksanaan kesehatan lingkungan usaha; 

i. Penangan kedaruratan usaha; 

j. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Klasifikasi dan jenis goa sebagai daya tarik 

wisata; 

b. Daya dukung (carrying capacity) goa dan 

lingkungannya; 

c. Kontur lahan stabil sesuai standar dan/ atau 

ketentuan peraturan perundangan; 

d. Akses masuk dan keluar area goa yang aman; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 
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d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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m. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian kesesuaian 

dan pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha pengelolaan gua memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi standar usaha oleh 

Lembaga OSS atau Inspeksi  oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai 

kewenangan dalam rangka pengawasan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Komitmen 

melaksanakan 

standar dan 

sertifikasi usaha;  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  melaksanakan 

sertifikasi usaha; 

 

5.  Sertifikat usaha;  

Sarana Usaha  6.  Ketersediaan 

sarana usaha; 

 

7.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 
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8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi dan 

SDM 

9.  Terdapat 

organisasi usaha 

yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk usaha 

13.  Klasifikasi dan 

jenis gua sebagai 

daya tarik wisata; 

 

14.  Daya dukung 

(carrying capacity) 

goa dan 

lingkungannya; 

 

15.  Kontur lahan 

stabil sesuai 

standar dan/ atau 

ketentuan 
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peraturan 

perundangan; 

16.  Akses masuk dan 

keluar area goa 

yang aman; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

17.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

18.  Melaksanakan 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 75%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan 

persyaratan produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 
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o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grad A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha pengelolaan goa 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha dan pengawasan 

insidentil dilakukan berdasarkan 

laporan/pengaduan masyarakat. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara 

elektronik dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui penilaian 

laporan Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan 

yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 
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2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi 

mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar usaha dan pengembangan 

usaha mikro dan kecil kecil. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil dilakukan 

melalui inspeksi lapangan untuk melakukan 

pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi) sesuai kewenangannya dalam bentuk 

kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 
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2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha pengelolaan goa  

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha 

pengelolaan goa  berisiko menengah tinggi 

penanaman modal asing (PMA), dan 

Gubernur melaksanakan pengawasan usaha 

pengelolaan goa  penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha pengelolaan goa    

berisiko menengah tinggi juga dilaksanakan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP) yang meliputi sertifikasi awal dan 

survailan yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat 
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standar usaha pengelolaan goa  berlaku 

selama pengusaha pengelolaan goa  

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha 

pengelolaan goa  PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha pengelolaan goa  kepada SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha 

pengelolaan goa dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana 

unsur dan kriteria pengawasan pada tabel di 

atas dan ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 
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sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha pengelolaan goa 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha pengelolaan goa. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         
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4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan 

atas pelaksanaan inspeksi lapangan 

yang disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha pengelolaan goa PMA. SKPD Propinsi  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 
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melaksanakan pengawasan usaha 

gelanggang renang PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha 

pengelolaan goa. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi 

terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

pengelolaan goa melaksanakan pengawasan 

usaha pengelolaan goa sesuai kewenangan 

instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha pengelolaan goa 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha pengelolaan goa 

pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan 
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perizinan sesuai kewenangannya sebagai 

pemberi tugas dengan tembusan kepada 

pimpinan K/L/D terlibat dalam kegiatan 

pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

gelanggang renang dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha pengelolaan goa yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut 

pengawasan yang disepakati Tim pelaksana 

pengawasan dan usaha pengelolaan goa yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f.   Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 

sertifikasi standar usaha pengelolaan goa 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Propinsi sesuai 

kewenanganmelalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA WIASTA PETUALANGAN ALAM 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93223 

(Wisata Petualangan Alam) 

1. Ruang Lingkup Wisata petualangan alam usaha pengelolaan 

aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi 

atau perjalanan yang mengandung risiko dan 

membutuhkan ketrampilan khusus dan 

pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, 

paramotor, laying gantung, bungee jumping, 

terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, 

dan mountain biking. 
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Wisata Petualangan Alam adalah Usaha 

yang menyediakan dan menyelenggarakan 

tempat, fasilitas dan/atau kegiatan wisata yang  

melibatkan eksplorasi atau perjalanan 

petualangan di alam yang membutuhkan 

keterampilan dan peralatan khusus, serta 

interaksi fisik dengan alam dan /atau interaksi 

fisik dengan budaya; 

c. Usaha Wisata petualanangan alam berisiko 

menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang 

memiliki kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 
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d. Standar Usaha Wisata petualanangan alam 

adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

usaha wisata petualanangan alam yang 

mencakup aspek sarana usaha, organisasi dan 

SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan 

produk usaha, sistem manajemen usaha wisata 

petualanangan alam; 

e. Sertifikasi standar usaha Wisata petualanangan 

alam adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha wisata petualanangan alam untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha wisata 

petualanangan alam melalui audit pemenuhan 

standar usaha wisata petualanangan alam; 

f. Sertifikat standar usaha Wisata petualangan 

alam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha wisata petualangan alam yang 

telah memenuhi standar usaha wisata 

petualangan alam; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan sertifikasi standar usaha di bidang 

pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 
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4 Penggolongan Usaha Usaha wisata petualangan alam memiliki skala 

usaha kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha wisata petualangan alam 

tidak memiliki penggolongan. 

5 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) membuat komitmen malaksanakan standar 

dan sertifikasi standar usaha pada saat 

mendaftarkan NIB melalui sistem OSS; 

6 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) melaksanakan standar usaha; 

2) melaksanakan sertifikasi usaha paling lambat 

1 (satu) tahun setelah usaha wisata wisata 

petualangan alami beroperasi; 

3) memiliki sertifikat standar yang diterbitkan 

oleh Lembaga Sertifiksi standar bidang 

Pariwisata (LSUP), diunggah melalui sistem 

OSS; 

8 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha wisata petualangan 

alam yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi 

udara dan sistem pencahayaan yang baik; 

2) Area karyawan yang bersih dan terawat; 

3) Peralatan Pertolomgam Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR); 

4) Instalasi listrik/ Genset se-suai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5) Instalasi air bersih sesuai dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan; 
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6) Tempat sampah dan area penampungan 

sementara sampah organik dan non 

organik; 

7) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

8) Tersedia sarana telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 

9) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

10) Ruang penyimpanan dan perawatan 

peralatan wisata  petualangan 

11) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata petualangan alam antara lain 

sebagai berikut: 

1) Area parkir dan/atau titik kumpul yang 

mudah diakses wisatawan; 

2) Toilet yang bersih dan terawat berfungsi 

dengan baik; 

3) Peralatan komunikasi khusus untuk 

koordinasi dan keadaan darurat 

(emergency); 

4) Tempat sampah organic dan non organis 

yang terbuat dari material yang aman dan 

tidak mudah bocor; 

5) Papan nama yang terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan mudah terlihat dan 

terbaca dengan jelas; 

6) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat, 

bagi pengunjung. 
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7) Perlengkapan pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K); 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

terdekat terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sementara; 

4) Pelaksanaan pengawasan kegiatan wisata 

wisata petualangan alam yang ramah dan 

mengikuti kaidah konservasi lingkungan. 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan. 

9 Struktur organisasi 

dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi dan terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

wisata petualangan alam; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ atau produk dalam negeri; 

6) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

7) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 
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8) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam 

api ringan (APAR); 

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi; 

10) Kepemilikan dokumen sutrat pernyataan 

pemantauan lingkungan (SPPL). 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Staf operasional; 

2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

peningkatan kompetensi manajemen/teknis. 

3) Pemandu, pengawas dan penyelamat 

kegiatan wisata petualangan; 

4) Program penilaian kinerja karyawan; 

5) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

10 Pelayanan  a. penyampaian informasi; 

b. Penyambutan pengunjung/wisatawan; 

c. Tata tertib kegiatan wisata petualanagan; 

d. Pelaksanaan kegiatan wisata petualangan; 

e. Penggunaan sarana dan/atau perlengkapan 

penyelamatan (rescue); 

f. Pengawasan kegiatan wisata petualangan alam; 

g. Penanganan: keselamatan (safety), kemanan 

(security), dan Risiko (Risk); 

h. Penanganan Sampah (Waste Management); 

i. Pembayaran tunai dan/atau non tunai; 
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j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

k. Pelaksanaan kesehatan lingkungan; 

l. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan 

11 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Penyediaan paket wisata yang meliputi wilayah 

dan jenis kegiatan wisata petualangan; 

b. Peralatan kegiatan wisata petualangan alam; 

c. Peralatan P3K dan kesehatan; 

d. Pemanduan kegiatan wisata petualangan alam; 

e. Kondisi yang aman. 

 

12 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha 

terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 
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pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit I nternal usaha 

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

 

13 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

Penilaian kesesuaian 

Usaha wisata petualangan alam memiliki tingkatan 

risiko menengah tinggi+ pemenuhan standar usaha 

dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh 

LSUP atau inpeksi oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan dalam 

rangka pengawasan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 
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Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Komitmen 

melaksanakan 

standar dan  sertifiksi 

standar;  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  melaksanakan 

sertifiksi standar; 

 

5.  Sertifikat standar;  

Sarana Usaha  6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 
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Persyaratan 

produk usaha 

13.  Penyediaan paket 

wisata yang meliputi 

wilayah dan jenis 

kegiatan wisata 

petualangan; 

 

14.  Peralatan kegiatan 

wisata petualangan 

alam; 

 

15.  Pemanduan kegiatan 

wisata wisata wisata 

petualangan alam; 

 

16.  Peralatan P3K dan 

kesehatan; 

 

17.  Kondisi aman.  

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan:  

o K  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80%; 
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o kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 

80%; Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%.Pemenuhan 

kriteria standar usaha terdiri dari dua 

kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A 

(memenuhi seluruh kriteria standar) dan 

tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata petualangan alam 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 
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akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 
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1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a.  Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha wisata petualangan alam  

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha wisata petualangan  alam 

menengah tinggi penanaman modal asing 

(PMA), dan Gubernur melaksanakan 

pengawasan usaha wisata petualangan  alam   

penanaman modal dalam negeri (PMDN). 

Pengawasan usaha wisata petualangan  alam     

berisiko menengah tinggi juga dilaksanakan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 
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wisata petualangan  alam   berlaku selama 

pengusaha wisata petualangan  alam   

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

petualangan  alam PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha wisata petualangan alam kepada SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha wisata 

petualangan alam dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 
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ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha pengelolaan goa 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha wisata petualangan alam. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         
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4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha pengelolaan goa PMA. SKPD Propinsi  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 
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melaksanakan pengawasan usaha wisata 

petualangan alam PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha usaha 

wisata petualangan alam. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha wisata 

petualangan  alam   melaksanakan 

pengawasan usaha wisata petualangan alam 

sesuai kewenangan instansi pemberi tugas. 

Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

petualangan alam diberikan kesempatan 

untuk mengikuti diklat/bimtek mengenai 

industri pariwisata pada umumnya dan usaha 

wisata wisata petualangan  alam   pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 
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membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

gelanggang renang dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha pengelolaan goa yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati Tim pelaksana pengawasan 

dan usaha wisata petualangan alam yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f.   Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata petualangan alam dilaksanakan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
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Propinsi sesuai kewenangan melalui hotline, 

telepon, whatsapp, email dan situs website.            
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STANDAR USAHA WISATA PANTAI 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93224  

(Wisata Pantai) 

1. Ruang Lingkup Wisata pantai usaha yang menyediakan tempat dan  

fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan 

menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan 

dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan 

makan dan minum serta akomodasi. Misalnya 

Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa 

(Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha wisata pantai adalah usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas untuk 

menikmati keindahan alam dengan 

menggunakan pantai sebagai usaha pokok 

dan dapat dilengkapi dengan penyediaan 

pelayanan makan dan minum serta 

akomodasi; 

c. Usaha wisata pantai berisiko menengah 

rendah adalah usaha pariwisata yang 

memiliki kategori berisiko menengah rendah 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha wisata pantai adalah rumusan 

kualifikasi usaha wisata pantai dan/atau 



- 518- 

 

klasifikasi usaha wisata pantai yang 

mencakup aspek sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha wisata pantai; 

e. Sertifikasi Usaha Wisata pantai adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada usaha wisata 

pantai untuk mendukung peningkatan mutu 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha wisata pantai; 

f. Sertifikat usaha wisata pantai adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) kepada pengusaha 

wisata pantai berisiko menengah rendah yang 

telah membuat pernyataan diri (self 

declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha wisata pantai pada 

saat mendaftarkan NIB (Nomor Induk 

Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 
 

3 Penggolongan Usaha Usaha wisata pantai memiliki skala usaha 

mikro,kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha wisata pantai tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 
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3) SPPL yang diperoleh pada saat mendapaftar 

NIB melalui sistem OSS, diterbitkan oleh 

Lembaga OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) melaksanakan standar usaha. 

3) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS; 

4) Sertifikat laik sehat rekreasi, diunggah melalui 

sistem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha wisata pantai yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang/area administrasi yang dilengkapi 

alat tulis kantor; 

2) Peralatan komunikasi yang berfungsi 

dengan baik; 

3) Ruang/area karyawan yang bersih; 

4) Toilet yang bersih dengan kelengkapannya 

bagi karyawan; 

5) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Pertolongan Pertama/kedaruratan (PP); 

6) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

7) Instalasi air bersih yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

8) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata pantai adalah sebagai berikut: 

1) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

mudah diakses pengunjung; 
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2) Papan nama, titik kumpul, dan peta lokasi 

pantai, daerah berbahaya dan jalur 

evakuasi yang dapat dibaca dan dipahami; 

3) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi 

dilengkapi tempat penitipan barang yang 

bersih dan aman; 

4) Menara pengawas yang dapat menjangkau 

kawasan wisata pantai dengan mudah 

5) Ruang/area medis dilengkapi unit oksigen, 

tempat tidur, dan Pertolongan 

Pertama/kedaruratan (PP); 

6) Tersedia sarana transportasi untuk 

mendukung kegiatan wisata pantai; 

7) Baju pelampung yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

8) Papan himbauan keselamatan dan 

keamanan pengunjung pantai yang mudah 

terlihat dan terbaca dengan jelas; 

9) Area atau tempat makan minum yang 

aman, bersih dan mudah diakses 

pemgunjung; 

10) Penjualan makan dan minum yang 

memenuhi persyaratan hygiene dan 

sanitasi; 

11) Toilet pengunjung yang bersih, terawat dan 

mudah diakses pengunjung; 

12) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya bersih dan terawat; 

13) Pemberian asuransi pengunjung; 

14) Petunjuk arah yang menunjukan fasilitas 

wisata pantai, yang mudah terlihat dan 

terbaca; 
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15) Tersedia informasi pelayanan kesehatan 

darurat; dan 

16) Ruang/area tunggu pengunjung atau 

wisatawan. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non-organik; 

4) Pengelolaan limbar cair dan padat; 

5) Tidak mencemari dan merubah kondisi 

pantai dan lingkungan; dan 

6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan 

masyarakat untuk melestarikan 

lingkungan dan alam. 

 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau dalam negeri; 

4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang 

terdokumentasi; 
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7) Laporan kegiatan kepemanduan dan 

balawista wisata pantai (log book) 

terdokumentasi; 

8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

10) Program kebersihan dan perawatan 

bangunan dan lingkungan usaha; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Balawista bersertifikat yang diterbitkan 

oleh instansi berwenang; 

3) Pemandu memiliki sertifikat kompetensi 

yang diterbitkan oleh oleh Lembaga 

Sertifikasi Profesi; 

4) Petugas kemanan oleh satuan pengaman; 

5) Program pengembangan dan peningkatan 

kompetensi; 

6) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala;  

7) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan. 
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8 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

telepon atau email mengenai kegiatan, jadwal 

dan harga produk usaha; 

b. Pembelian tiket masuk; 

c. Penitipan barang wisatawan; 

d. Pelaksanaan kegiatan wisata pantai; 

e. Pelaksanaan pengamanan wisata pantai; 

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan kawasan wisata pantai; dan 

h. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan. 

 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

Persyaratan produk usaha wisata pantai 

a. Ketersediaan pantai berpasir dan landai yang 

aman dan tidak membahayakan pengunjung, 

untuk berjemur, berenang dan bermain; 

b. Menara pengawas kegiatan wisata pantai; 

c. Pengamanan kegiatan wisata pantai oleh 

balawista bersertifikat yang memiliki 

kemampuan penanganan keselamatan 

wisatawan; 

d. Pemanduan oleh pemandu wisata pantai yang 

memiliki sertifikat kompetensi; 

e. Balawista bersertifikat yang memiliki 

kemampuan penanganan keselamatan 

wisatawan;  

f. Perlengkapan dan peralatan wisata pantai 

termasuk balawista yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

k. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan 

wisata pantai; 
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Kondisi lingkungan pantai yang aman, bersih 

dan terawat 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan 

operasional usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan operasional 

usaha terdokumentasi; 

c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi; 

e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; dan 
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j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha wisata pantai memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian 

diri (self declaration) melalui sistem OSS, 

diterbitkan oleh Lembaga OSS; 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha 

(NIB); 

 

2.  Surat pernyataan diri 

melaksanakan standar 

usaha;  

 

3.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 
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9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

12.  Ketersediaan pantai 

berpasir dan landai 

yang aman dan tidak 

membahayakan 

pengunjung, untuk 

berjemur, berenang 

dan bermain; 

 

13.  Menara pengawas 

kegiatan wisata pantai; 

 

14.  Pengamanan kegiatan 

wisata pantai oleh 

balawista bersertifikat 

yang memiliki 

kemampuan 

penanganan 

wisatawan; 

 

15.  Pemanduan oleh 

pemandu wisata pantai 

yang bersertifikat atau 

berlisensi  dikeluarkan 
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oleh lembaga yang 

berwenang, serta 

memiliki pengetahuan 

dan rekam jejak 

tentang lokasi wisata 

pantai; 

16.  Perlengkapan dan 

peralatan wisata pantai 

termasuk balawista 

yang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

 

17.  Pemberian asuransi 

wisatawan untuk 

kegiatan wisata pantai; 

 

18.  Kondidi lingkungan 

pantai yang aman, 

brsih dan terawat; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

19.  Terdapat dokumen SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

20.  Melaksanakan SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85 % 

o persyaratan produk usaha  minimal 75 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata pantai 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 
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pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 
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(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

b. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha wisata pantai  

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha usaha wisata pantai   

penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

pantai  penanaman modal dalam negeri 

(PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan 

goa  PMA, Gubernur mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha wisata 

petualangan alam kepada SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha wisata 

petualangan alam dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 
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dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha wisata pantai dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha wisata pantai. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 
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1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha wisata pantai PMA. SKPD Propinsi  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

pantai PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha usaha wisata 

pantai. 
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ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha wisata pantai 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

pantai sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

pantai diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha wisata 

wisata pantai pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) pimpinan K/L/D yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

gelanggang renang dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha wisata pantai yang mendapatkan 
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pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati Tim pelaksana pengawasan 

dan usaha wisata pantai yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f.   Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata pantai dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangan melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website.            
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STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93229  

(Daya Tarik Wisata Alam Lainnya) 

1. Ruang Lingkup Daya Tarik wisata alam lainnya usaha 

pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya 

tarik wisata alam 
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha daya tarik wisata alam lainnya adalah 

usaha pengelolaan untuk mengadakan daya 

tarik wisata alam lainnya, bukan pemandian 

alam, wisata gua, wisata petualangan dan 

wisata pantai, untuk tujuan pariwisata; 

c. Usaha daya tarik wisata alam lainnya 

berisiko menengah rendah adalah usaha 

pariwisata yang memiliki kategori berisiko 

menengah rendah berdasarkan kriteria 

keselamatan dan keamanan kerja, 

kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) 

dan probabilitas terjadinya potensi bahaya 

K3L; 

d. Standar usaha daya tarik wisata alam 

lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha 

daya tarik wisata alam lainnya dan/atau 

klasifikasi usaha daya tarik wisata alam 
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lainnya yang mencakup aspek produk, 

pelayanan dan pengelolaan Usaha Daya tarik 

wisata alam lainnya; 

e. Sertifikasi usaha daya tarik wisata alam 

lainnya adalah proses pemberian Sertifikat 

kepada usaha daya tarik wisata alam lainnya 

untuk mendukung peningkatan mutu 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha daya tarik wisata alam lainnya; 

f. Sertifikat usaha daya tarik wisata alam 

lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh Lembaga Online Single Submission 

(OSS) kepada pengusaha daya tarik wisata 

alam lainnya berisiko menengah rendah 

yang telah membuat pernyataan diri (self 

declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha daya tarik wisata 

alam lainnya pada saat mendaftarkan NIB 

(Nomot Induk Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha daya tarik wisata alam lainnya memiliki 

skala usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Sementara itu, usaha daya tarik wisata alam 

lainnya tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri 

melaksanakan standar usaha pada saat 

pendaftaran NIB melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

3) melaksanakan standar usaha; 

4) memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup (SPPL). 

6 Sarana 

 

Sarana Usaha Daya tarik wisata alam lainnya   

antara lain: 

a. Sarana minimum usaha daya tarik wisata 

alam lainnya yang harus dimiliki meliputi 

antara lain: 

1) Ruang/area administrasi yang bersih 

dan terawa dilengkapai perlengkapan 

dan peralatan kerjat; 

2) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan fasilitas internet; 

3) Ruang/area karyawan yang bersih dan 

terawat;  

4) Instalasi listrik yang terpasang aman 

dan memenuhi kelaikan; 

5) Instalasi air bersih yang terpasang aman 

dan memenuhi kelaikan; 

6) Akses khusus darurat yang terlihat 

dengan rambu yang jelas; 

7) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (PPPK) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR); 

8) Tempat/area penyimpanan barang. 
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b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha daya tarik wisata alam 

lainnya antara lain sebagai berikut: 

1) Tersedia loket penjualan tiket; 

2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan 

terawat; 

3) Toilet yang bersih, terawat, serta 

terpisah untuk pengunjung pria dan 

wanita; 

4) Penjualan makanan dan minuman; 

5) Area atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan 

terawat; 

6) Tempat sampah tertutup; 

7) Papan usaha nama daya tarik wisata 

alam lainnya; 

8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (PPPK); 

9) Petunjuk arah yang menunjukkan 

fasilitas pengunjung, yang jelas dan 

mudah terlihat. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama; 

3) Tersedia tempat penampungan sampah 

sementara; 

4) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat 

lainnya. 



- 540- 

 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan usaha; 

6) Pengawasan kegiatan wisata alam 

lainnnya yang ramah lingkungan dan 

mengikuti kaedah konservasi dan 

pengamanan fauna dan flora yang 

terdokumentasi. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi  terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan 

dan penyimpanan dokumen kegiatan 

daya tarik wisata alam lainnya; 

4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) terdokumentasi; 

5) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan yang terdokumentasi; 

6) Pengutamaan penggunaan prroduk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

7) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai 

tambah produk usaha; 

8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

9) Kepemilikan dokumen SPPL. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

2) Penilaian kinerja karyawan; 
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3) Pemandu daya tarik wisata alam yang 

bersertifikat atau berlisensi yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang dan memiliki pengetahuan 

dan rekam jejak tentang karya seni 

budaya; 

4) Petugas keamanan; 

5) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan. 

8 Pelayanan  a. penyampaian informasi; 

b. Tata tertib kunjungan ke kawasan/area daya 

tarik wisata alam lainnya; 

c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

e. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan area usaha; 

f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

h. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Daya tarik wisata alam indoor dan / atau 

outdoor; 

b. Daya tarik wisata alam lainnya berbasis  

perairan termasuk bahari, dirgantara dan / 

atau daratan. 

c. Daya tarik wisata alam lainnya, tidak 

termasuk pemandian alam, wisata gua, 

wisata petualangan dan wisata pantai; 

d. Pusat informasi dan interprestasi daya taik 

wisata alam lainya. 
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e. Pemanduan daya tarik wisata alam lainnya 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing 

sesuai pasar masing-masing usaha daya tarik 

wisata alam lainnnya. 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 
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j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha 

secara berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian kesesuaian 

dan pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha daya tarik wisata alam lainnya memiliki 

tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan 

terhadap standar dilakukan melalui dengan 

pernyataan kesesuaian diri (self declaration) - 

siapkan check listnya untuk dapat diberikan 

kepada pelaku usaha (bagian dari lampiran 

standar) 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Surat pernyataan 

diri melaksanakan 

standar usaha;  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 
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9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

12.  Daya tarik wisata 

alam indoor dan / 

atau outdoor; 

 

13.  Daya tarik wisata 

alam lainnya 

berbasis perairan 

termasuk bahari, 

dirgantara dan / 

atau daratan. 

 

14.  Daya tarik wisata 

alam lainnya, tidak 

termasuk 

pemandian alam, 

wisata gua, wisata 

petualangan dan 

wisata pantai; 

 

15.  Pusat informasi dan 

interprestasi daya 

taik wisata alam 

lainya. 
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16.  Pemanduan daya 

tarik wisata alam 

lainnya dalam 

bahasa Indonesia 

dan bahasa asing 

sesuai pasar 

masing-masing 

usaha daya tarik 

wisata alam 

lainnnya. 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

17.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

18.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 

o CK:  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana 

usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85 % 
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o Persyaratan produk usaha  minimal 100 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha daya tarik wisata lainnya 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha dan pengawasan insidentil dilakukan 

berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat. 

Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan. 

Laporan Pengusaha merupakan informasi yang 

disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah 

mengenai perkembangan kegiatan usaha 

dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha. Penyampaian laporan 

oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui penilaian laporan 
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Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan 

kegiatan usaha melalui laporan Pengusaha 

dilakukan secara berkala dan inspeksi lapangan 

yang dilaksanakan dengan menggunakan 

frekuensi berdasarkan tingkat risiko kegiatan 

usaha dalam satu periode tertentu secara online 

dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha 

ketentuan lain yang terkait. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil berisiko 

menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi 

mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar usaha dan pengembangan 

usaha mikro dan kecil kecil. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil dilakukan 

melalui inspeksi lapangan untuk melakukan 

pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan 

standar usaha. Pengawasan insidental 

dilakukan melalui inspeksi lapangan yang 

dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Propinsi) sesuai kewenangannya 
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dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui 

virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan 

dan penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 

melalui sistem OSS paling lambat pada minggu 

ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya 

dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi pengawasan, 

dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha daya tarik wisata lainnya 

dilaksanakan oleh Menteri dan 

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 

Menteri melaksanakan pengawasan usaha 

daya tarik wisata lainnya  penanaman modal 

asing (PMA), dan Bupati/Walikota 

melaksanakan pengawasan usaha daya 

tarik wisata lainnya penanaman modal 

dalam negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 
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Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha daya 

tarik wisata lainnya PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha daya tarik wisata lainnya kepada 

SKPD Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha daya 

tarik wisata lainnya dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, 

dan sumber daya manusia pelaksana 

pengawasan serta penyusunan jadwal 

pengawasan yang dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

yang bersifat teknis dan memerlukan 

kompetensi khusus tertentu dapat bekerja 

sama dengan pihak ketiga yang merupakan 

profesi bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 
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pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha pengelolaan goa 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha daya tarik wisata lainnya. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan 

atas nama Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau 

membuat catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 
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5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan 

atas pelaksanaan inspeksi lapangan 

yang disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

membidangi industri pariwisata bersama 

Kantor PTSP, BKPM melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan usaha daya tarik wisata 

lainnya PMA. SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha daya 
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tarik wisata lainnya PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan 

instansi terkait khususnya mengenai 

pemenuhan standar dan sertifikat standar 

usaha usaha daya tarik wisata lainnya. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan 

dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha daya tarik wisata lainnya 

melaksanakan pengawasan usaha daya 

tarik wisata lainnya sesuai kewenangan 

instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha daya tarik wisata 

lainnya diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha daya 

tarik wisata lainnya pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat 

melaksanakan pengawasan dan 

menyampaikan laporan secara kolektif (Tim 

Pengawas terpadu lintas K/L/D) pimpinan 

K/L/D yang membidangi industri 

pariwisata dan perizinan sesuai 
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kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan 

usaha daya tarik wisata lainnya 

dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) 

antara lain meliputi latar belakang, tujuan, 

ruang lingkup, obyek pengawasan (usaha 

daya tarik wisata lainnya yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 

proses pengawasan, hasil analisis 

pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati Tim pelaksana pengawasan 

dan usaha daya tarik wisata lainnya yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama 

pengawasan standar usaha meliputi 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan usaha, persyaratan produk 

usaha dan sistem manajemen usaha 

sebagaimana unsur dan kriteria penilaian 

dalam tabel di atas. 

f.   Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan 

pelaksanaan perizinan, standar dan 
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sertifikasi standar usaha daya tarik wisata 

lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Kabuoaten/kota 

sesuai kewenanganmelalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website.            
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STANDAR USAHA WISATA AGRO 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93231 

Wisata Agro 

1. Ruang Lingkup Wisata agro usaha pengelolaan daya tarik wisata 

dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang 

meliputi tanaman pangan dan holtikultura, 

perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai 

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 

penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa 

pelayanan makan dan minum serta akomodasi. 

Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi,  

konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya 

masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari 

(Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman 

(Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, 

Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha wisata agro adalah usaha pemanfaatan 

dan pengembangan pertanian yang dapat 

berupa tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan 

darat untuk tujuan pariwisata; 

c. Usaha wisata agro berisiko menengah rendah 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori berisiko menengah rendah 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 



- 556- 

 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha wisata agro adalah rumusan 

kualifikasi usaha wisata agro dan/atau 

klasifikasi usaha agro agro yang mencakup 

aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha wisata agro; 

e. Sertifikasi usaha wisata agro adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada usaha wisata agro 

untuk mendukung peningkatan mutu sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha wisata 

agro; 

f. Sertifikat usaha wisata agro adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) kepada pengusaha 

wisata agro berisiko menengah rendah yang 

telah membuat pernyataan diri (self 

declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha  wisata agro pada saat 

mendaftarkan NIB (Nomot Induk Berusaha) 

melalui sistem OSS; 

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha wisata agro memiliki skala kecil, menengah 

dan besar. 

Sementara itu, usaha wisata agro tidak memiliki 

penggolongan. 
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4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) SPPL yang didapat pada saat mendaftarkan 

NIB nelalui system OSS diterbitkan oleh 

Lembaga OSS.  

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

2) Melaksanakan standar usaha. 

3) Sertifikat laik sehat rekreasi, diuanggap 

melalui sistem OSS. 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha wisata agro yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi 

udara yang baik; 

2) Tempat/area karyawan yang bersih dan 

terawat termasuk untuk pemyimpanan 

barang; 

3) Aksesibilitas (ramp) bagi keterbatasan fisik; 

4) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas 

tempat sampah organik dan tempat 

sampah non organik; 

5) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR)’ 

6) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

7) Instalasi air bersih memenuhi persyaratan 

higiene dan saanitasi; 
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8) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

9) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

10) Tempat penampungan sementara sampah 

organik dan non-organik; 

11) Gudang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata agro antara lain sebagai berikut: 

1) Area parkir yang bersih, terawat dan 

mudaj diakses pengunjung atau 

wisatawan; 

2) Ruang penerima pengun-jung dilengkapi 

meja dan kursi yang bersih dan terawat, 

dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang baik; 

3) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk 

pengunjung; 

4) Peta dan petunjuk arah yang mudah 

terlihat dan terbaca dengan jelas; 

5) Pusat informasi pengunjung ditempatkan 

di area strategis dan mudah diakiakses 

pengunjung; 

6) Ruang/area interpretasi tentang produk 

dan pelayanan wisata agro; 

7) Penjualan makanan dan minuman dan 

area makan minum yang memenuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi; 

8) Alat pemadam api ringan (APAR) dan 

Pertolomgan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K); 
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9) Area ibadah yang bersih dan terawat, 

dengan perlengkapannya; 

10) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita, 

dilengkapi dengan fasilitas tambahan 

untuk penyandang disabilitas, dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

baik; 

11) Akses khusus darurat yang terlihat 

dengan rambu yang jelas; 

12) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas 

tempat sampah organik; dan tempat 

sampah nonorganik; 

13) Papan nama dengan tulisan yang terbaca 

dan terlihat jelas;  

14) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas 

pengunjung. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

3) Informasi tentang dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat yang terdokumentasi; 

4) Tempat penampungan sementara sampah 

organik dan non organik; 

5) Pengelolaan limbah cair; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 
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7) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan bangunan serta lingkungan 

usaha;  

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

wisata agro; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Perjanian Lerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ atau dalam negeri; 

8) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

9) Program Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

10) Program pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

12) Pelaksanaan program sapta pesona dalam 

kegiatan wisata agro. 

 

b. Sumber Daya Manusia 
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1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

3) Memiliki dan melaksanakan program 

penilaian kinerja karyawan. 

4) Memiliki dan melaksanakan perencanaan 

dan pengembangan karir; 

5) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Satu atau lenih area pertanian yang meliputi 

tanaman pangan hortikultura, perkebunan, 

peternakan dan / atau perikanan darat; 

b. Minimal 60 (enam puluh) % dari luas 

keseluruhan lahan untuk kegiatan wisata agro; 

c. Maksimal 40 (enam puluh) % dari luas 

keseluruhan lahan digunakan untuk area 

publik dan fasilitas umum; 

d. Kontur lahan area wisata agro aman, stabil dan 

memenuhi kelaikan; 

e. Pemanduan kegiatan wisata agro; 

f. Kondisi lingkungan yang aman, bersih dan 

terawat. 

 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 
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c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 
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tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha wisata agro memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui surat pernyataan diri (Self 

declaration) melaksanaan standar usaha melalui 

sistem ODD; 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Surat pernyataan diri 

melaksanakan standar 

usaha;  

 

3.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikkeseat standar 

usaha. 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM usaha 

yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 
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atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

11.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

12.  Satu atau lebih area 

pertanian yang meliputi 

tanaman pangan 

hortikultura, 

perkebunan, peternakan 

dan / atau perikanan 

darat; 

 

13.  Minimal 60 (enam puluh) 

% dari luas keseluruhan 

lahan untuk kegiatan 

wisata agro; 

 

14.  Maksimal 40 (enam 

puluh) % dari luas 

keseluruhan lahan 

digunakan untuk area 

publik dan fasilitas 

umum; 

 

15.  Kontur lahan area wisata 

agro aman, stabil dan 

memenuhi kelaikan; 

 

16.  Pemanduan kegiatan 

wisata agro; 

 

17.  Kondisi lingkungan yang 

aman, bersih dan 

terawat. 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem 

manajemen usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem 

manajemen usaha 

terdokumentasi. 
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Keterangan: 

CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = tidak 

sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 75 % 

o persyaratan kriteria produk usaha  minimal 

80 %; dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata agro 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 
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kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabuoaten sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 
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Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha wisata agro dilaksanakan 

oleh Menteri dan Bupati/Walikota sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha wisata agro penanaman 

modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota 

melaksanakan pengawasan usaha wisata agro 

penanaman modal dalam negeri (PMDN).  
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Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha wisata agro 

PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha wisata agro 

kepada SKPD Propinsi yang membidangi 

pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar wisata agro 

dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan 

umum, persyaratan khusus, ketersediaan 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan ketentuan 

lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 
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dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha pengelolaan goa 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha wisata agro. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 
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5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha wisata agro PMA. SKPD 

Kabupaten/Kota  yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait dalam melaksanakan pengawasan 

usaha wisata agro PMDN. Pelaksanaan 



- 571- 

 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha wisata 

agro. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha wisata 

agro melaksanakan pengawasan usaha wisata 

agro sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha wisata agro 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha wisata agro pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) pimpinan K/L/D yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 
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Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

wisata agro dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha daya tarik 

wisata lainnya yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati Tim pelaksana pengawasan 

dan usaha wisata agro yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f.   Saluran pengaduan pengawasan 

      Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata agro dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Walikota sesuai kewenangan 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA 

LAINNYA 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93239  

Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya 

1. Ruang Lingkup Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya 

usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan 

daya tarik wisata buatan/binaan manusia  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia lainnya adalah usaha pengelolaan 

daya tarik wisata buatan/binaan manusia 

lainnya untuk tujuan pariwisata; 

c. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia lainnya berisiko menengah rendah 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori berisiko menengah rendah 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya adalah 

rumusan kualifikasi usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya dan/atau 

klasifikasi usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya yang 

mencakup aspek produk, pelayanan dan 
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pengelolaan Usaha Daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya; 

e. Sertifikasi usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada usaha daya tarik 

wisata buatan/binaan manusia lainnya untuk 

mendukung peningkatan mutu sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha daya 

tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya; 

f. Sertifikat usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) kepada pengusaha 

daya tarik wisata buatan/binaan manusia 

lainnya berisiko menengah rendah yang telah 

membuat pernyataan diri (self declaration) 

untuk menerapkan/melaksanakan standar 

dalam penyelenggaraan usaha daya tarik 

wisata buatan/binaan manusia lainnya pada 

saat mendaftarkan NIB (Nomor Induk 

Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 
 

3 Penggolongan Usaha Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia 

lainnya memiliki skala usaha mikro, kecil, 

menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya tidak memiliki 

penggolongan. 
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4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL yang diperoleh pdada saat pendaftaran 

NIB melalui sistem OSS, diterbitkan oleh 

Lembaga OSS. 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri (seld 

declaration) melaksanakan standar usaha pada 

saat pendaftaran NIB melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS: 

3) melaksanakan standar usaha; 

4) Memiliki laik sehat rekreasi, diunggah melalui 

sistem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; 

2) Ruang/area karyawan dan toilet yang 

bersih dan terawat;  

3) Instalasi listrik yang terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

4) Instalasi air bersih yang terpasang aman 

dan memenuhi kelaikan; 

5) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (PPPK) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR); 

7) Tempat/area penyimpanan barang. 
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b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia lainnya antara lain sebagai berikut: 

1) Tersedia loket penjualan tiket; 

2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan 

terawat; 

3) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita; 

4) Penjualan makanan dan minuman; 

5) Area atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat; 

6) Tempat sampah tertutup; 

7) Papan nama daya tarik wisata 

buatan/binaan maanusia; 

8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (PPPK); 

9) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas 

pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama; 

3) Tersedia tempat penampungan sampah 

sementara; 

4) Tempat pengelolaan limbah; 

5) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

6) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan usaha. 
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7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan daya 

tarik wisata buatan/binaan manusia 

lainnya; 

4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3)  terdokumentasi; 

5) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan yang terdokumentasi; 

6) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

7) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi 

kreatif dalam pengembangan nilai tambah 

produk usaha; 

8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

9) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

2) Penilaian kinerja karyawan; 

3) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala; 

4) Petugas keamanan; 

5) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 
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8 Pelayanan  a. penyampaian informasi; 

b. Tatacara penggunaan/kunjungan ke 

kawasan/area daya tarik; 

c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

e. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan area usaha; 

f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

g. Pelaksanaan kebersihan dan / atau kesehatan 

lingkungan usaha; 

h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

i. Penanganan keluhan pengunjung. 

 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

Persyaratan produk usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya 

a. Daya tarik wisata buatan (karya 

buatan/binaan manusia) indoor dan / atau 

outdoor; 

b. Karya seni budaya, bangunan dan peninggalan 

seni budaya, event seni budaya, peninggalan 

seni budaya masa lalu aktivitas kehidupan dan 

gaya hidup (way of live) masyarakat, aktifitas 

olah raga, membangun etos kerja dan jiwa 

korsa (kebersamaan) dan / atau wahana 

permainan edukasi; 

c. Aktifitas wisata daya tarik wisata buatan untuk 

rekreasi dan pembelajaran atau edukasi 

tentang karya seni budaya, melaksanakan 

aktifitas seni budaya menari, menyanyi, 
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melukis dan juga menikmati kuliner lokal dan 

global serta membeli produk karya seni budaya 

sebagai souvenir;  

d. Pusat informasi dan interprestasi karya seni 

budaya produk usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia. 

e. Pemandu daya tarik wisata buatan yang 

bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan 

oleh lembaga yang berwenang dan memiliki 

pengetahuan dan wawasan tentang karya 

buatan/binaan manusia.; 

 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 
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h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN NILAI KESESUAIAN 

Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia 

lainnya memiliki tingkatan risiko menengah rendah 

= Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui 

dengan pernyataan kesesuaian diri (self 

declaration) melalui sistem OSS, diterbitkan oeh 

Lembaga OSS, 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 
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Persyaratan 

khusus 

2.  Surat pernyataan 

diri melaksanakan 

standar usaha;  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

12.  Daya tarik wisata 

buatan (peradaban 

manusia) indoor dan 

/ atau outdoor; 
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13.  Pusat informasi dan 

interprestasi karya 

seni budaya produk 

usaha daya tarik 

wisata 

buatan/binaan 

manusia; 

 

14.  Karya seni budaya, 

bangunan dan 

peninggalan seni 

budaya, event seni 

budaya, peninggalan 

seni budaya 

peradaban masa lalu 

aktivitas kehidupan 

dan gaya hidup (way 

of live) masyarakat, 

aktifitas olah raga, 

membangun etos 

kerja dan jiwa korsa 

(kebersamaan) dan / 

atau wahana 

permainan edukasi; 

 

15.  Aktifitas wisata daya 

tarik wisata buatan 

untuk rekreasi dan 

pembelajaran atau 

edukasi tentang 

karya seni budaya, 

melaksanakan 

aktifitas seni budaya 

menari, menyanyi, 
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melukis dan juga 

menikmati kuliner 

local dan global serta 

membeli produk 

karya seni budaya 

sebagai souvenir;  

16.  Pemandu daya tarik 

wisata buatan yang 

bersertifikat atau 

berlisensi yang 

dikeluarkan oleh 

lembaga yang 

berwenang dan 

memiliki 

pengetahuan dan 

rekam jejak tentang 

karya seni budaya 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

17.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem  manajemen 

usaha; 

 

18.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 
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o CK:  Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 70 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi 

dan SDM minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85 % 

o Persyaratan produk usaha minimal 75 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal). 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 
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kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya dilakukan secara elektronik 

dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 
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Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabuoaten/Kotai) sesuai kewenangannya dalam 

bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya dilaksanakan 

oleh Menteri dan Bupati/Walikota sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha daya tarik wisata/binaan 

manusia lainnya penanaman modal asing 

(PMA), dan Gubernur melaksanakan 
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pengawasan usaha daya tarik wisata/binaan 

manusia lainnya penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha daya tarik 

wisata binaan manusia lainnya PMA, 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya kepada SKPD 

Kabuapten/Kota yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha daya 

tarik wisata lainnya dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 
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tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia lainnya. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 



- 590- 

 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 
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usaha daya tarik wisata/binaan manusia 

lainnya PMA. SKPD Kabupaten/Walikota  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha usaha daya 

tarik wisata/binaan manusia lainnya PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha daya tarik wisata 

binaan/binaan manusia lainnya. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya 

melaksanakan pengawasan usaha daya tarik 

wisata/binaan manusia lainnya sesuai 

penugasan dari instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha daya Tarik wisata 

buatan/binaan manusia lainnya diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada umumnya 

dan usaha daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia lainnya pada khususnya. 
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e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) pimpinan K/L/D yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

daya tarik wisata/binaan manusia lainnya 

dilaksanakan secara kolektif (Tim Pelaksana 

Pengawasan Lintas K/L/D) antara lain 

meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha daya tarik 

wisata lainnya yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati tim pelaksana pengawasan 

dan usaha daya tarik wisata  buatan/binaan 

manusia lainnya yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 
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manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f.   Saluran pengaduan pengawasan 

 Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia lainnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website.. 
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STANDAR USAHA ARUNG JERAM 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93241 

ARUNG JERAM 

1. Ruang Lingkup Arung jeram usaha pengelolaan dengan 

pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk 

mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha 

pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram 

Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. 

Termasuk rafting tubing, river boarding, canoeing 

kayaking body rafting experience.  
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Arung Jeram adalah usaha pengelolaan 

dengan pemanfaatan sungai-sungai berjeram 

untuk mengadakan kegiatan arung jeram 

sebagai usaha pokok dengan tujuan wisata di 

kawasan tertentu. 

c. Usaha Arung Jeram berisiko menengah tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

pengelompokan level risiko usaha menengah 

tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar usaha arung jeram adalah rumusan 

kualifikasi usaha arung jeram dan/atau 

klasifikasi usaha arung jeram yang mencakup 

aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 
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persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha arung jeram; 

e. Sertifikasi standar usaha Arung jeram adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha arung 

jeram untuk mendukung peningkatan mutu 

produk, pelayanan dan pengelolaan usaha 

arung jeram melalui audit pemenuhan standar 

usaha arung jeram; 

f. Sertifikat standar usaha Arung jeram adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada 

usaha arung jeram yang telah memenuhi 

standar usaha arung jeram; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan sertifikasi standar usaha di bidang 

pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha arung jeram memiliki skala usaha mikro, 

kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha arung jeram tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3)  emiliki persetujuan pemanfaatan Daerah 

Aliran Sungai (DAS); 

4) SPPL. 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Membuat komitmen melaksanakan standar dan 

sertifikasi standar usaha pada saat pendaftaran 

NIB melalui sistem Online Single Submission 

(OSS);  

2) Melaksanakan standar usaha; 

3) Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha arung jeram 

beroperasi; 

4) Memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP); 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha arung jeram yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Area Kerja yang dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan dengan sistem pencahayaan 

dan sirkulasi udara yang baik; 

2) Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan 

baik; 

3) Ruang medis dilengkapi unit oksigen, tempat 

tidur, Pertolongan Pertama (PP); 

4) Ruang atau area perbaikan dan 

penyimpanan peralatan arung jeram; 

5) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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8) Papan nama, titik kumpul, dan peta lokasi 

jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi 

yang dapat dibaca dan dipahami; 

9) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha arung jeram adalah sebagai berikut: 

1) Ruang medis dilengkapi unit oksigen, 

tempat tidur, Pertolongan 

Pertama/kedaruratan (PP); 

2) Tersedia sarana transportasi untuk 

mengantar wisatawan; 

3) Papan himbauan keselamatan dan 

keamanan; 

4) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 

5) Toilet yang bersih dan terawat; 

6) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat; 

7) Pemberian asuransi pengunjung; 

8) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas 

pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat; 

9) Tersedia informasi pelayanan kesehatan 

darurat; dan 

10) Ruang/area tunggu tamu/wisatawan. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 
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3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non-organik; 

4) Tidak mencemari dan merubah kondisi 

sungai dan lingkungan;dan 

5) Edukasi wisatawan, pekerja, dan 

masyarakat untuk melestarikan lingkungan 

dan alam. 

7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Program penggunaan produk dalam negeri; 

4) Program pemberian akses kepada pelaku 

ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai 

tambah produk usaha; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) laporan pemandu (log book) dan laporan 

pengarungan (trip report) yang 

terdokumentasi. 

7) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang 

terdokumentasi; 

8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi; 

2) Memiliki pemandu yang bersertifikat; 

3) Program pengembangan dan peningkatan 

kompetensi; 
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4) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala; dan 

5) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

6) Pelayanan usaha arung jeram 

7) Penerimaan dan pemberian informasi 

melalui telepon atau email mengenai paket 

kegiatan, jadwal dan harga; 

8) Reservasi dan registrasi; 

9) Pembayaran tunai dan/atau nontunai.; 

10) Penitipan barang wisatawan; 

11) Pelaksanaan kegiatan arung jeram; 

12) Pelaksanaan Pengamanan di lokasi kegiatan; 

13) Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

14) Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan di 

lingkungan area arung jeram; dan 

15) Penanganankeluhan pengunjung/wisatawan 

8 Pelayanan  a. Penyampaian informasi, mengenai produk, 

harga permainan, pembayaran, nomor telepon 

penting (kepolisian, pemadam kebakaran, 

ambulans, dan rumah sakit atau klinik) dan 

jadwal operasional; 

b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan 

mesin permainan; 

c. Perawatan secara berkala terhadap arena 

permainan, termasuk peralatan dan mesin 

permainan; 

d. Pengoperasian arena permainan, termasuk 

peralatan dan mesin permainan; 

e. Tata tertib penggunaan arena permainan; 

f. Pembayaran tunai dan/atau non tunai; 
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g. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan arena 

permainan; 

h. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

i. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

j. Melaksanakan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

k. Penanganan keluhan pengunjung. 

l. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan; 

m. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Ketersediaan alur sungai berjeram; 

b. Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi 

memulai pengarungan (put in); 

c. Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (put 

in) yang berada di arus tenang;  

d. Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (take out) 

yang berada di arus tenang; 

e. Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir 

pengarungan (take out); 

f. Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan 

pengarahan (briefing) bagi wisatawan; 

g. Pemanduan oleh pemandu Arung Jeram yang 

bersertifikat atau berlisensi  dikeluarkan oleh 

lembaga yang berwenang, serta memiliki 

pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi 

arung jeram dan kemampuan penanganan 

wisatawan; 

h. Peralatan arung jeram yang layak pakai sesuai 

standar meliputi perahu karet/ban/papan 

seluncur sungai (river board)/kayak/kano dan 
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perlengkapan lainnya, seperti dayung, 

pelampung, dan helm; 

i. Tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau 

penyelamatan (rescue knife), carabiner, katrol 

(pulley), dan pompa; 

l. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan 

arung jeram; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan 

operasional usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan operasional 

usaha terdokumentasi; 

c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi; 

e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha 

terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 
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i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan;dan 

l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha arung jeram memiliki tingkatan risiko 

menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSUP tau 

Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Pusat sesuai kesenangan dalam rangka 

pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No K          Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

1.  Nomor Induk Berusaha 

(NIB); 
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Persyaratan 

khusus 

2.  Komitmen melaksanakan 

standar dan sertifikasi 

standar usaha;  

 

3.  Melaksanakan standar 

usaha; 

 

4.  Melaksanakan sertifikasi 

standar usaha; 

 

5.  Sertifikat standar usaha;  

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM usaha 

yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

13.  Ketersediaan alur sungai 

berjeram; 

 

14.  Ketersediaan akses jalan 

yang aman ke lokasi 
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memulai pengarungan 

(put in); 

15.  Ketersediaan lokasi 

memulai pengarungan 

(put in) yang berada di 

arus tenang;  

 

16.  Ketersediaan lokasi akhir 

pengarungan (take out) 

yang berada di arus 

tenang; 

 

17.  Ketersediaan akses jalan 

keluar dari lokasi akhir 

pengarungan (take out); 

 

18.  Ketersediaan ruang atau 

area untuk melakukan 

pengarahan (briefing) 

bagi wisatawan; 

 

19.  Pemanduan oleh 

pemandu Arung Jeram 

yang bersertifikat atau 

berlisensi  dikeluarkan 

oleh lembaga yang 

berwenang, serta 

memiliki pengetahuan 

dan rekam jejak tentang 

lokasi arung jeram dan 

kemampuan penanganan 

wisatawan; 

 

20.  Peralatan arung jeram 

yang layak pakai sesuai 

standar meliputi perahu 
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karet/ban/papan 

seluncur sungai (river 

board)/kayak/kano dan 

perlengkapan lainnya, 

seperti dayung, 

pelampung, dan helm; 

21.  Tali lempar, tali 

pembalik, peluit, pisau 

penyelamatan (rescue 

knife), carabiner, katrol 

(pulley), dan pompa; 

 

22.  Pemberian asuransi 

wisatawan untuk 

kegiatan arung jeram; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

23.  Terdapat dokumen SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem  

manajemen usaha; 

 

24.  Melaksanakan SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem  

manajemen usaha 

terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 70 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 
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o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90 %, 

o Pemenuhan kriteria persyaratan produk 

usaha  90 %; dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 70 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha arung jeram 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 
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dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 
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1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha arung jeram dilaksanakan 

oleh Menteri dan Gubernur sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha arung jeram berisiko 

menengah tinggi penanaman modal asing 

(PMA), dan Gubernur melaksanakan 

pengawasan usaha arung jeram penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha arung jeram    berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 
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arung jeram  berlaku selama pengusaha arung 

jeram  menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha arung 

jeram  PMA, Gubernur mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha arung jeram  

kepada SKPD Propinsi yang membidangi 

pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha arung 

jeram dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 
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bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha pengelolaan goa 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha arung jeram. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         



- 611- 

 

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha arung jeram PMA. SKPD Propinsi  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 
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melaksanakan pengawasan usaha arung 

jeram PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha arung jeram. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha arung jeram 

melaksanakan pengawasan usaha arung 

jeram sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha arung 

jeram diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha arung jeram pada 

khususnya. 

j. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 
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dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

arung jeram dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha arung 

jeram yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana 

Pengawasan, proses pengawasan, hasil 

analisis pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha arung jeram yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

k.   Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha arung jeram dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangan melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA WISATA SELAM 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93242 

WISATA SELAM  

1. Ruang Lingkup Wisata selam usaha pengelolaan untuk 

mengadakan kegiatan selam, menyediakan 

penjualan dan penyewaan serta perbaikan 

peralatan selam (equipment), mengorganisasikan 

perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional 

dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk 

menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan 

pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya 

yang mendukung elestarian lingkungan pada 

kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk 

kegiatan snorkeling. free diving, dan sea walker  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan 

berbagai sarana untuk melakukan 

penyelaman di bawah atau di permukaan air 

dengan menggunakan peralatan khusus, 

termasuk penyediaan jasa pemanduan dan 

perlengkapan keselamatan, untuk tujuan 

rekreasi; 

c. Usaha Wisata Selam berisiko menengah tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 
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kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Wisata selam adalah rumusan 

kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata 

selam yang mencakup aspek sarana usaha, 

organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha, sistem manajemen 

usaha wisata selam; 

e. Sertifikasi standar usaha Wisata selam adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

wisata selam untuk mendukung peningkatan 

mutu produk, pelayanan dan pengelolaan 

usaha wisata selam melalui audit pemenuhan 

standar usaha wisata selam; 

f. Sertifikat standar usaha Wisata selam adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada 

usaha wisata selam yang telah memenuhi 

standar usaha wisata selam; 

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha wisata selam memiliki skala usaha kecil, 

menengah dan besar. 
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Sementara itu, usaha wisata selam tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Melaksanakan standar usaha; 

2) Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha wisata 

selam beroperasi; 

3) Memiliki sertifikat standar usaha standar 

usaha yang diterbitkan oleh Lembaga 

Sertifikasi standar usaha bidang Pariwisata 

(LSUP), diunggah melalui sistem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha wisata selam yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang baik; 

2) Papan nama yang terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

3) Area/gerai pelayanan (front office) 

dilengkapi meja, kursi dan tempat penitipan 

barang yang aman; 

4) Peralatan komunikasi yang berfungsi 

dengan baik untuk koordinasi dan keadaan 

darurat (emergency).  

5) Area karyawan wanita dan laki-laki yang 

bersih dan terawat; 

6) Ruang atau area perbaikan, penyimpanan 

dan pemajangan peralatan penyelaman; 
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7) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan 

Perlengkapan Pertolongan Pertama (P2) 

yang memenuhi standar; 

8) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi 

kelaikan; 

9) Instalasi air bersih yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

10) Jalur Evakuasi yang terlihat dengan rambu 

jelas; 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata selam antara lain sebagai 

berikut: 

1) Perlengkapan Pertolongan Pertama (P2) dan 

oksigen (oxygen) sesuai standar peralatan 

keselamatan penyelaman yang 

direkomendasikan oleh agensi selam; 

2) Pelampung penanda permukaan (surface 

marking buoy); 

3) Pelampung dengan tanda (flouting buoy) 

dan bendera selam (dive flag); 

4) Alat komunikasi khususnya peralatan 

untuk koordinasi dan keadaan darurat 

(emergency). 

5) Kapal untuk menyelam (diving boat) yang 

disediakan sesuai dengan lokasi 

penyelaman, yang memiliki sarana 

pelampung (vest) dalam hal membutuhkan 

kapal; 

6) Terdapat dokumen catatan udara atau 

laporan kualitas gas (gas quality report) 

yang dikeluarkan oleh badan yang 
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berwenang untuk itu, dengan dengan 

standar mutu (Grade) E, dan tidak 

terindikasi tercemar serta diperbaharui 

paling lama setiap 12 (dua belas) bulan 

sekali dan dapat diperiksa sewaktu-waktu; 

7) Area dan Fasilitas Pertolongan Pertama 

sesuai dengan standar dan/atau peraturan 

perundangan;  

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Informasi tentang dokter, rumah sakit atau 

klinik terdekat terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Pengawasan kegiatan penyelaman yang 

ramah lingkungan dan mengikuti kaedah 

konservasi dan pengamanan biota laut yang 

terdokumentasi; 

7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

5) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) terdokumentasi; 

6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi; 
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7) Kepemilikan dokumen surat pernyataan 

pemantauan lingkungan; 

8) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Staf operasional yang memahami 

operasional usaha wisata selam; 

2) Terdapat pemandu wisata selam dengan 

kualifikasi sesuai peraturan perundangan 

dan memiliki sertifikat kompetensi; 

3) Memiliki program pelatihan peningkatan 

kompetensi; 

4) Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan; 

5) Perencanaan dan pengembangan karir; 

6) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi 

karyawan paling sedikit sekali dalam 1 

(satu) tahun; 

8 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

telepon, email dan email mengenai paket 

kegiatan, jadwal, produk dan harga; 

b. Penyambutan wisatawan; 

c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.; 

d. Penjemputan dan pengantaran wisatawan; 

e. Pelaksanaan operasional kegiatan 

penyelaman sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku; 

f. Supervisi penyelaman; 

g. Penggunaan kapal; 

h. Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk 

Pertolongan Pertama (P2); 
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i. Keamanan oleh petugas pengamanan di lokasi 

kantor; 

j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

k. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan, 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Penyediaan paket wisata selam rekreasi yang 

meliputi penyelaman scuba berupa open circuit 

dan/atau close circuit, penyelaman bebas (free 

diving), Penyelaman hookah, dan/atau 

snorkeling; 

b. Penyediaan jasa pelatihan selam rekreasi 

untuk wisatawan dan untuk snorkeling; 

c. Ketersediaan Peralatan: 

1) Peralatan selam rekreasi sesuai dengan 

kategori jenis penyelaman sesuai standar 

yang meliputi masker selam (diving mask), 

sepatu katak (fins), pipa udara (snorkel), 

pakaian selam, sistem pemberat (weight 

system), regulator set (1st stage and 2nd 

stage, alat pengukur kedalaman, tekanan 

udara, dan pengukur waktu), tabung scuba 

(scuba tank) dan rompi pengatur daya 

apung (buoyancy control device); 

2) Peralatan penyelaman bebas (free diving) 

meliputi masker selam (diving mask), 

sepatu katak (fins), sistem pemberat (weight 

system), pipa udara (snorkel), pelampung 

permukaan dengan tali referensi. 

3) Peralatan Penyelaman hookah meliputi 

kompresor supply dari udara permukaan, 

sepatu karang, pakaian selam, dan sistem 

pemberat (weight system) 
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4) Peralatan snorkeling meliputi masker, pipa 

udara (snorkel), sepatu katak (fins) dan 

snorkeling vest 

d. Pemandu selam dan/atau pemandu snorkeling 

yang memiliki kompetensi dan / atau lisensi 

dari agen (agency) pelatihan selam nasional 

atau internasional sesuai dengan peraturan 

perundangan, serta memiliki pengetahuan dan 

rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan 

kemampuan penanganan keselamatan 

wisatawan, termasuk keadaan darurat di 

bawah air; 

e. Instruktur selam yang memiliki kompetensi 

dan / atau lisensi dari agen (agency) pelatihan 

selam nasional atau internasional sesuai 

dengan peraturan perundangan, khusus 

untuk kegiatan pengenalan penyelaman 

scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam 

jejak tentang lokasi penyelaman dan 

kemampuan penanganan keselamatan 

wisatawan, termasuk keadaan darurat di 

bawah air dalam hal menyelenggarakan 

pelatihan selam; 

f. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan 

wisata selam 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 
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d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 
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11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN  

Usaha wisata selam memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSUP atau 

Inspeksi oleh Pemerintah/Pemprop sesuai 

kewenangan dalam rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyarat

an Umum 

dan 

Persyarat

an 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha 

(NIB); 

 

2.  Komitmen melaksanakan 

standar dan sertifikasi 

standar usaha;  

 

3.  Melaksanakan standar 

usaha; 

 

4.  Melaksanakan sertifikasi 

standar usaha; 

 

5.  Sertifikat standar usaha;  

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisas

i dan 

SDM 

9.  Terdapat organisasi usaha 

yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM usaha 

yang baik; 

 

Pelayana

n usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / atau 
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petunjuk pelaksanaan 

kerja pelayanan usaha; 

12.  Melaksanakan SOP dan / 

atau petunjuk pelaksanaan 

kerja pelayanan usaha; 

 

Persyarat

an 

produk 

usaha 

13.  Ketersediaan alur sungai 

berjeram; 

 

14.  Ketersediaan akses jalan 

yang aman ke lokasi 

memulai pengarungan (put 

in); 

 

15.  Ketersediaan lokasi 

memulai pengarungan (put 

in) yang berada di arus 

tenang;  

 

16.  Ketersediaan lokasi akhir 

pengarungan (take out) 

yang berada di arus tenang; 

 

17.  Ketersediaan akses jalan 

keluar dari lokasi akhir 

pengarungan (take out); 

 

18.  Ketersediaan ruang atau 

area untuk melakukan 

pengarahan (briefing) bagi 

wisatawan; 

 

19.  Pemanduan oleh pemandu 

Arung Jeram yang 

bersertifikat atau berlisensi  

dikeluarkan oleh lembaga 

yang berwenang, serta 

memiliki pengetahuan dan 
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rekam jejak tentang lokasi 

arung jeram dan 

kemampuan penanganan 

wisatawan; 

20.  Peralatan arung jeram yang 

layak pakai sesuai standar 

meliputi perahu 

karet/ban/papan seluncur 

sungai (river 

board)/kayak/kano dan 

perlengkapan lainnya, 

seperti dayung, pelampung, 

dan helm; 

 

21.  Tali lempar, tali pembalik, 

peluit, pisau penyelamatan 

(rescue knife), carabiner, 

katrol (pulley), dan pompa; 

 

22.  Pemberian asuransi 

wisatawan untuk kegiatan 

arung jeram; 

 

Sistem 

manajem

en usaha 

23.  Terdapat dokumen SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem  

manajemen usaha; 

 

24.  Melaksanakan SOP 

dan/atau petunjuk 

pelaksanaan kerja sistem  

manajemen usaha 

terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 



- 626- 

 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 70 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 90 %, 

o Pemenuhan kriteria persyaratan produk 

usaha  90 %; dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 70 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata selam 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 
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kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

4) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

6) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan 

secara berkala dan inspeksi lapangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan frekuensi 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha 

terhadap standar standar usaha ketentuan lain 

yang terkait. Pengawasan rutin untuk usaha mikro 

dan usaha kecil berisiko menengah rendah, 

menengah tinggi dan tinggi mencakup pengawasan 

kepatuhan terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 
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Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

4) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

5) pengujian; dan/atau 

6) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha usaha wisata selam 

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

selam  penanaman modal asing (PMA), dan 

Gubernur melaksanakan pengawasan usaha 

usaha wisata selam penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  
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Pengawasan usaha wisata selam  berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

wisata selam berlaku selama pengusaha 

wisata selam menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha usaha 

wisata selam PMA, Gubernur mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha usaha wisata 

selam kepada SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha usaha 

wisata selam dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas 

dan ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 
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serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha usaha wisata selam 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha usaha wisata selam. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 
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1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

7) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 
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industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha arung jeram PMA. SKPD Propinsi  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha usaha 

wisata selam PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha  wisata 

selam. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha usaha wisata 

selam melaksanakan pengawasan usaha 

arung jeram sesuai kewenangan instansi 

pemberi tugas. Untuk memeliharanya 

kompetensi ASN dan/atau profesi 

bersertifikat yang melaksanakan pengawasan 

usaha usaha wisata selam diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada umumnya 

dan usaha usaha wisata selam pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 
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ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata selam dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha usaha wisata selam yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 

pelaksana pengawasan dan usaha usaha 

wisata selam yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 
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l.   Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata selam dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangan melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA DERMAGA MARINA 

BERISIKO TINGGI 

NO 
 93243 

(DERMAGA MARINA) 

1. Ruang Lingkup Dermaga marina usaha penyediaan dan 

pengelolaan tempat untuk penambatan atau 

berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu 

layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan 

dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, 

Benoa Marine.  
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Dermaga Marina adalah usaha 

penyediaan dan pengelolaan tempat untuk 

penambatan berlabuh kapal persiar atau wisata 

dan / atau perahu layar wisata dan pelayanan 

jasa lain yang berkaitan dengan kelautan; 

c. Usaha Dermaga Marina berisiko tinggi adalah 

usaha pariwisata yang memiliki kategori risiko 

tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Dermaga Marina adalah 

rumusan kualifikasi usaha Dermaga Marina 

dan/atau klasifikasi usaha Dermaga Marina 

yang mencakup yang mencakup aspek sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha; 
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e. Sertifikasi Usaha Dermaga Marina adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha 

Dermaga Marina untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha Dermaga Marina melalui 

audit pemenuhan standar usaha Dermaga 

Marina; 

f. Sertifikat Usaha Dermaga Marina adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi 

Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha 

Dermaga Marina yang telah memenuhi Standar 

Usaha Dermaga Marina; 

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha dermaga marina memiliki skala usaha 

menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha dermaga marina tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Non perseorangan sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

3) Izin usaha  

4) Izin Usaha Terminal Khusus (IUTK), diunggah 

melalui sistem OSS;  
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5) Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut, 

diunggah melalui sistem OSS; 

6) Dokumen UKL-UPL, diunggah melalui system 

OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi usaha pada saat pendaftaran 

NIB melalui sistem OSS;  

2) Melaksanakan standar usaha; 

3) Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah usaha taman 

rekreasi beroperasi; 

4) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

Bidang Pariwisata (LSUP), dan mengunggah 

melalui sistem OSS; 

5) Memiliki sertifikat laik sehat akomodasi paling 

lambat selama 1 (satu) tahun, mengunggah 

melalui sistem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha Dermaga Marina yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita 

yang terpisah dengan sirkulasi dan 

pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3) Ruang penerimaan pengunjung wisatawan; 
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4) Perahu kecil untuk penyelamatan (rescue 

boat); 

5) Peralatan komunikasi radio VHF, telepon, 

email, dan / atau fasilitas internet/wifi; 

6) Instalasi kamera pengawas (closed circuit 

television/CCTV). 

7) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya bagi karyawan; 

9) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan 

terawat; 

10) Tempat sampah organik dan non organik 

terpisah dan tertutup; 

11) Tempat penampingan sampah sementara; 

12) Kantin karyawan yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha Dermaga Marina antara lain sebagai 

berikut: 

1) Papan nama dengan tulisan yang terbaca 

dan dipasang pada tempat yang  terlihat 

dengan jelas. 

2) Area/tempat dan penyediaan makan dan 

minum; 

3) Tempat belanja wisatawan dan awak kapal; 

4) Pedistal air, listrik, dan penerangan; 

5) Pemantau arah angin; 
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6) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan 

terpisah antara pria dan wanita; 

7) Listrik mencukupi dan berfungsi dengan 

baik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8) Jalan mencukupi dan berfungsi dengan 

baik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan; 

9) Penanda arah sarana dan fasilitas usaha; 

10) Ruang tunggu wisatawan dan awak kapal; 

11) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita; 

12) Ruang ibadah dengan kelengkapannya; 

13) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, 

bersih, aman dan terawat. 

14) Sarana Penanganan Pertolongan Pertama / 

Kedaruratan dan kelengkapannya dan 

fasilitasi rujukan 

15) Terdapat safety boat 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

atau klinik yang terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Tempat penampungan sampah sementara 

B3; 

5) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 
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6) Program pelaksanaan dan pengawasan 

lingkungan laut yang ramah lingkungan; 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha Dermaga Marina. 

8) Terdapat instalasi pengelolaan limbah B3  

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan terdokumentasi; 

4) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

5) Perjanjian sandar, tambat, labuh kapal; 

6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

7) Memiliki program pemeriksaan kesehatan 

karyawan; 

8) Memiliki program pengendalian hama (pest 

control); 

9) Program penggunaan produk dalam negeri 

dalam penyelenggaraan usaha; 

10) Program pemberian akses Pengusaha 

kreatif untuk memberikan nilai tambah 

produk usaha; 

11) Kepemilikan sertifikat laik sehat; 

12) Kepemilikian dokumen UKl-UPL. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 
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mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Memiliki program pelatihan peningkatan 

kompetensi; 

3) Memiliki program penilaian kinerja 

karyawan secara berkala; 

4) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan; 

8 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

telepon, email, dan/atau website mengenai 

sarana dan prasarana di dalam Dermaga 

Marina; 

b. Reservasi dan registrasi; 

c. Penerimaan dan pemberangkatan kapal ke dan 

dari dermaga; 

d. Pertolongan Pertama (PP); 

e. Pengoperasian Dermaga Marina meliputi 

komunikasi internal dan eksternal, keamanan 

lingkungan kawasan, 

f. Kebersihan dan kesehatan lingkungan 

kawasan; 

g. Penanganan keluhan wisatawan dan Crew 

kapal. 

9 Persyaratan Produk a. Bangunan Dermaga yang memenuhi 

persyaratan keselamatan dan keamanan 

pelayaran; 

b. Area tambatan di sekitar kolam Dermaga 

bahari, olah gerak, labuh dan lokasi tambatan 

kapal; 

c. Pencahayaan/penerangan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku; 

d. Sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);  
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10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen standard operating 

procedure (SOP) dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga 

Marina; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga 

Marina secara konsisten dan berkelanjutan. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha dermaga marina memiliki tingkatan risiko 

tinggi = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh 

Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal 

dari K/L yang berwenang.  

Unsur-
Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 
Persyaratan 
khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha  

2.  Izin Usaha  

3.  Komitmen 
melaksanakan standar 

dan sertifikasi standar 
usaha  

 

4.  Melaksanakan standar 
dan sertifikasi standar 
usaha; 

 

5.  Melaksanakan 
sertifikasi standar 

usaha 

 

6.  Sertifikat standar 

usaha 

 

Sarana 

Usaha  

7.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

8.  Ketersediaan fasilitas 

usaha 

 

9.  Terdapat kondisi 
lingkungan yang baik 

 

Organisasi 
dan SDM 

10.  Terdapat organisasi 
usaha yang baik 

 

11.  Ketersediaan SDM 
usaha yang baik 

 

Pelayanan 
usaha 

12.  Terdapat dokumen 
standard operating 
procedure (SOP) dan / 
atau petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

13.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 
pelaksanaan kerja 
pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 
produk/jasa 

usaha 

14.  Bangunan Dermaga 
yang memenuhi 

persyaratan 
keselamatan dan 
keamanan pelayaran; 

 

15.  Area tambatan di 
sekitar kolam Dermaga 

bahari, olah gerak, 
labuh dan lokasi 

tambatan kapal; 

 

16.  Pencahayaan/peneran

gan sesuai ketentuan 
peraturan 
perundangan yang 

berlaku; 

 

17.  Sarana bantu navigasi 

pelayaran;  

 

18.  Penyediaan logistik 

kapal wisata yang 
meliputi air bersih, 
listrik, penampungan 

limbah kapal dan 
penampungan 
sampah; 

 

Sistem 
manajemen 

usaha 

19.  Terdapat dokumen 
SOP dan / atau 

petunjuk pelaksanaan 
kerja sistem 

manajemen Dermaga 
Marina; 

 

20.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 
pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 
Dermaga Marina 
terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 
o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85 %; 

o Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan 

Usaha Minimal 90% 

o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan 

Produk usaha 90% 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha 100%; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade 

A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan 

tersertifikasi Grade B (memenuhi kriteria 

standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha dermaga marina 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat sesuai 

kewenangannya dilakukan secara elektronik 
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dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait.  

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya) dalam 

bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS 
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paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan 

Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data 

sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a.  Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha  dermaga marina 

dilaksanakan oleh Menteri sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha dermaga marina 

penanaman modal asing (PMA) dan penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha dermaga marina  berisiko  

tinggi juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi 

sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun sekali. sertifikat standar usaha dermaga 

marina  berlaku selama pengusaha dermaga 

marina  menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) untuk 
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melaksanakan pengawasan usaha dermaga 

marina PMA dan PMDN.   

Pengawasan terhadap standar usaha Kawasan 

pariwisata dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha taman rekreasi 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 
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Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha dermaga marina. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya;  

1) Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

2) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

3) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

4) Menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik;         

5) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

6) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, prasarana 

dan/atau sarana; dan 

7) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 
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3) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri 

pariwisata bersama Kantor PTSP, BKPM 

melalui ASN dan/atau profesi bersertifikat 

melaksanakan pengawasan usaha dermaga 

marina PMA dan PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha dermaga 

marina. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, perizinan, instansi terkait lainnya 

dan / atau profesi bersertifikat yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha dermaga marina 

melaksanakan pengawasan usaha dermaga 

marina sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 
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dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan  usaha dermaga 

marina diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha dermaga marina 

pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L) kepada pimpinan K/L yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas dengan 

tembusan kepada pimpinan K/L terlibat dalam 

kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

bar dilaksanakan secara kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L) antara lain 

meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, 

obyek pengawasan (usaha dermaga marina 

yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 

pelaksana pengawasan dan usaha dermaga 

marina yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar usaha 

dan informasi lain yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Sementara 

itu, substansi utama pengawasan standar 

usaha meliputi persyaratan umum, 
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persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha dermaga marina dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website 
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STANDAR USAHA WISATA MEMANCING 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93245 

WISATA MEMANCING 

1. Ruang Lingkup Wisata memancing usaha pengelolaan dan 

penyediaan jasa pemandu wisata memancing 

(recreational fishing guide) untuk mengadakan 

kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan 

rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air 

tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, 

danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan 

memancing di air asin (salt water fishing) seperti di 

laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan 

tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga 

memancing (sport fishing) 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Wisata Memancing adalah usaha 

penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan 

memancing dengan menggunakan peralatan 

khusus dan perlengkapan keselamatan 

termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk 

tujuan rekreasi dan hiburan; 

c. Usaha Wisata  memancing berisiko menengah 

tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 
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d. Standar Usaha Wisata  memancing adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

usaha wisata  memancing yang mencakup 

aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk, dan sistem manajemen 

usaha; 

e. Sertifikasi standar usaha Wisata  memancing 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

Usaha Wisata  memancing untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan Usaha Wisata  memancing melalui 

audit pemenuhan Standar Usaha Wisata  

memancing; 

f. Sertifikat standar usaha wisata memancing 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata 

kepada Usaha Wisata  memancing yang telah 

memenuhi Standar Usaha Wisata  Memancing; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi standar 

usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha wisata memancing memiliki skala usaha 

kecil, menengah dan besar 

Sementara itu, usaha wisata memancing tidak 

memiliki penggolongan. 
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4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi pada saat mendaftar NIB 

melalui system OSS 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Melaksanakan standar usaha; 

2) Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (tahun) tahun setelah usaha wisata 

memancing beroperasi; 

3) Memiliki sertifikti standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi usaha 

bidang Pariwisata (LSUP), diunggah melalui 

sistem OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha wisata memancing 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Area administrasi yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi yang baik; 

2) Area depan dilengkapi meja dan kursi,  

tempat penitipan barang yang aman; 

3) Papan nama dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas; 

4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, atau fasilitas internet; 

5) Peralatan komunikasi khusus untuk 

koordinasi dan keadaan darurat (untuk 

kegiatan memancing di laut)  

6) Tersedia area perbaikan, penyimpanan, dan 

pemajangan peralatan memancing; 
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7) Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 

8) Tersedia toilet umum dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; 

9) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi 

kelaikan; 

10) Tersedia tempat ibadah dengan 

kelengkapannya; 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata memancing antara lain sebagai 

berikut: 

1) Penyediaan jasa asuransi wisatawan untuk 

kegiatan memancing di laut; 

2) Penyediaan informasi lokasi kantor polisi 

dan rujukan dokter, klinik atau rumah 

sakit terdekat;  

3) Penyediaan informasi lokasi, fasilitas 

kawasan sekitar (guide map); 

4) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 

(P3K); 

5) Toilet yang bersih dan terawat yang mudah 

diakses. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

yang terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat sampah tertutup terdiri 

dari tempat sampah organik dan non 

organic untuyk pemancingan di laut; 

4) Tempat penampungan sampah sementara; 
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5) Program pengawasan kegiatan memancing 

yang ramah lingkungan dan mengikuti 

kaidah konservasi yang terdokumentasi; 

7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(Standard Operating Procedure) dan/atau 

petunjuk pelaksanaan kerja; 

4) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ produk dalam negeri; 

5) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja 

Bersama; 

6) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) terdokumentasi; 

7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

8) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan.   

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Staf operasional yang memahami usaha 

wisata memancing; 

2) Melaksanakan program pelatihan 

peningkatan berbasis kompetens; 

3) Melaksanakan evaluasi kinerja karyawan 

terdokumentasi; 

8 Pelayanan  a. Penerimaan dan pemberian informasi  melalui 

telepon, email, dan / atau email; 

b. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

c. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;  
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d. Pelaporan kedatangan wisatawan ke pihak 

terkait; 

e. Tata tertib memancing sesuai dengan keadaan 

daerah lokasi; 

f. Pelaksanaan kegiatan; 

g. Penggunaan kapal, kecuali pemancingan di 

wilayah perairan air tawar (fresh water fishing) 

seperti di sungai, muara, danau, pantai, 

perairan kepulauan; 

h. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 

i. Pelaksanaan pengamanan; 

j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

k. Penanganan keluhan wisatawan. 

9 Persyaratan Produk a. Penyediaan paket wisata memancing, terdiri 

dar air tawar (fresh water), dan/atau air laut 

(salt water); 

b. Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai 

spesifikasi teknik memancing yang meliputi 

joran/rod, penggulung/reel, kenur/line,  

kail/hook dan aksesoris memancing (gancu, 

serokan, timbangan, umpan; 

c. Pemandu wisata memancing yang memiliki 

sertifikat kompetensi; 

d. Penberian asuransi wisata memancing di laut; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 
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d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut  perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha wisata memancing memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSUP atau 

Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenanganya dalam rangka 

pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha 

 

2.  Melaksanakan 

sertifikasi usaha 

 

3.  Sertifikat standar 

usaha 

 

Sarana 

Usaha  

4.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

5.  Ketersediaan 

fasilitas usaha 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik 

 

Organisasi 

dan SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 
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8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

11.  Penyediaan wisata 

memancing, terdiri 

dar air tawar (fresh 

water); dan/atau air 

laut (salt water); 

 

12.  Peralatan 

memancing (fishing 

tackle) sesuai 

spesifikasi teknik 

memancing yang 

meliputi joran/rod, 

penggulung/reel, 

kenur/line,  

kail/hook dan 

aksesoris 

memancing (gancu, 

serokan, timbangan, 

umpan; 

 

13.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 
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Sistem 

manajemen 

usaha 

petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

14.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan 

kerja sistem 

manajemen usaha 

terdokumentasi . 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 

80 %; 

o Kriteria persyaratan produk usaha 100 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi kritera 

standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata memancing 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 
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risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 
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Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 
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a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha usaha wisata memancing 

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha wisata memancing  

penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

memancing penanaman modal dalam negeri 

(PMDN).  

Pengawasan usaha wisata memancing berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

wisata memancing berlaku selama pengusaha 

wisata memancing menjalankan kegiatan 

usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha usaha 

wisata memancing PMA, Gubernur 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha usaha wisata memancing kepada SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha usaha 

wisata selam dilaksanakan melalui 
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pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha usaha wisata memancing 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 
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diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha usaha wisata memancing. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 
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4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha memancing PMA. SKPD Propinsi  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha usaha 

wisata memancing PMDN. Pelaksanaan 

pengawasan oleh K/L/D yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait khususnya mengenai pemenuhan 

standar dan sertifikat standar usaha  wisata 

memancing. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha usaha 
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memancing melaksanakan pengawasan 

usaha memancing sesuai kewenangan 

instansi pemberi tugas. Untuk memeliharanya 

kompetensi ASN dan/atau profesi 

bersertifikat yang melaksanakan pengawasan 

usaha usaha wisata memancing diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada umumnya 

dan usaha usaha wisata memancing pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata memancing dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha usaha wisata memancing yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria penilaian, 

Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 
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pelaksana pengawasan dan usaha usaha 

wisata selam yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata memencing dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

sesuai kewenangan melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR USAHA AKTIVITAS WISATA AIR 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 
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NO 

93246 

AKTIVITAS WISATA AIR  

(WISATA SELANCAR DAN WISATA DAYUNG) 

1. Ruang Lingkup Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai 

aktivitas wisata air seperti selancar angin, 

paralayar parasailing) dan motor air (jet ski), perahu 

motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar 

ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), 

kayak (kayaking), perahu tradisional/naga 

(traditional/dragon boat race), berpetualang 

dengan perahu/kapal (boating adventures), 

pelatihan petualangan berlayar (sail training 

adventures), kapal selam wisata (submarine 

experience) dan flying board sebagai usaha pokok di 

suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi 

dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas 

termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta 

akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung 

lainnya. 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Wisata Selancar dan Wisata Dayung dan 

Wisata Dayung adalah usaha yang 

menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas 

untuk berwisata selancar dan wisata dayung 

rwisata dayung di wilayah perairan; 

c. Usaha Selancar dan Wisata Dayung berisiko 

menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang 

memiliki kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 
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kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Selancar dan Wisata Dayung 

adalah rumusan kualifikasi dan/atau 

klasifikasi usaha selancar dan usaha dayung 

yang mencakup aspek sarana usaha, 

organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha, sistem manajemen 

usaha selancar dan usaha dayung; 

e. Sertifikasi standar usaha Selancar dan Wisata 

Dayung adalah proses pemberian Sertifikat 

kepada usaha selancar dan usaha dayung 

untuk mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha selancar dan 

usaha dayung melalui audit pemenuhan 

standar usaha selancar dan usaha dayung; 

f. Sertifikat standar usaha Selancar dan Wisata 

Dayung adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang 

Pariwisata kepada usaha selancar dan usaha 

dayung yang telah memenuhi standar usaha 

selancar dan usaha dayung; 

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan sertifikasi standar 

usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 
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3 Penggolongan Usaha Usaha aktivitas wisata air selancar/dayung 

memiliki skala usaha kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha aktivitas wisata air 

selancar/dayung tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) Usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) Membuat komitmen melaksanakan standar 

dan sertifikasi usaha: 

4) SPPL yang diperoleh pada saat mendaftar NIB 

melalui sistem OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) Melaksanakan standar usaha; 

2) Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Wisata 

Selancar dan Wisata Dayungi dan wisata 

dayungi beroperasi; 

3) Memiliki sertifikat usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP), diunggah melalui sistem OSS; 

6 Sarana 

 

1. Sarana Usaha Wisata Selancar  

a. Sarana minimum usaha Wisata Selancar yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; 

2) Area karyawan yang bersih dan terawat; 

3) Peralatan Pertolomgam (PP); 

4) Instalasi listrik/ Genset yang terpasang 

aman memenuhi kelaikan; 

5) Instalasi air bersih terpasang aman 

memenuhi kelaikan; 
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6) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

7) Tersedia sarana telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 

8) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

9) Alat Pemadan Api Ringan (APAR); 

10) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha selancar antara lain sebagai berikut: 

1) Perahu bermesin laik jalan; 

2) Peralatan komunikasi khusus untuk 

koordinasi dan keadaan darurat 

(emergency); 

3) Krim pelindung tabir surya (sun block); 

4) Area atau tempat bilas untuk 

membersihkan diri  yang bersih, terawat 

dan berfungsi dengan baik; 

5) Tempat sampah tertutup; 

6)  Perlengkapan pertolongan (P2). 

 

c. Kondisi lingkungan usaha wisata selancar 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

terdekat terdokumentasi; 

3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Tersedia tempat penampungan sementara 

sementara; 
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5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Wisata 

Selancar dan Wisata Dayung yang ramah 

dan mengikuti kaidah konservasi 

lingkungan. 

6) Melaksanakan kebersihan dan perawatan 

lingkungan bangunan usaha. 

 

2. Sarana Usaha Wisata Dayung 

a. Sarana minimum usaha wisata dayung yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; 

2) Area karyawan yang bersih dan terawat; 

3) Peralatan Pertolomgam Pertama (P2); 

4) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi; 

5) Instalasi air bersih terpasang aman dan 

memenuhi; 

6) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

7) Tersedia sarana telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 

8) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

9) Alat Pemadan Api Ringan (APAR); 

10) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata dayung antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ruang/area penerimaan tamu.; 
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2) Ruang atau area untuk melakukan 

pengarahan (briefing); 

3) Akses jalan yang aman ke lokasi memulai 

pendayungan (put in); 

4) Lokasi memulai pendayungan (put in) yang 

berada di arus tenang; 

5) Akses jalan keluar dari lokasi akhir 

pendayungan (take out); 

6) Perahu penyelamat (rescue); 

7) Radio komunikasi dua arah; 

8) Ruang ganti yang bersih dan terawat terisah 

untuk pria dan wanita; 

9) Peralatan Pertolongan Pertama (P2); 

10) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan 

terawat dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

11) Tempat sampah tertutup; 

12) Area dan tempat parkir yang bersih dan 

terawat mudah diakses pengunjung. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah; 

4) Pelaksanaan pengawasan kegiatan wisata 

dayung yang ramah dan mengikuti kaidah 

konservasi lingkungan. 

5) Melaksanakan kebersihan dan perawatan 

lingan bangunan usaha. 
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7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

1. Organisasi dan SDM Wisata Selancar  

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Melaksanakan pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

Wisata Selancar dan Wisata Dayung; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

7) Tersedia Perlengkapan Pertolongan 

Pertama (P2); 

8) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

9) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan nilai tambah produk 

usaha; 

10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Staf operasional; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

3) Pengawas keselamatan peselancar yang 

berkualitas; 

4) Pengamanan keamanan; 

5) Program penilaian kinerja karyawan; 
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6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

2. Organisasi dan SDM Wisata Dayung 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas 

struktur organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

wisata dayung; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

6) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

7) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

8) Tersedia Perlengkapan Pertolongan (P2); 

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

2) Program penilaian kinerja karyawan; 

3) Tenaga pemandu dayung dilindungi oleh 

asuransi 
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4) Pengawas keselamatan pendayung yang 

berkualitas; 

5) Petugas keamanan oleh satuan pengaman;  

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

8 Pelayanan  1. Pelayanan Wisata Selancar  

a. penyampaian informasi; 

b. Penyambutan pengunjung/wisatawan; 

c. Penitipan barang wisatawan; 

d. Pelaksanaan kegiatan selancar; 

e. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Wisata 

Selancar  

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

g. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area 

kegiatan Wisata Selancar 

h. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

i. Pelaksanaan kebersihan  dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

j. Penanganan keluhan pengunjung. 

 

2.  Pelayanan Wisata Dayung  

a. Penenyampaian informasi.; 

b. Penyambutan wisatawan; 

c. Penjemputan dan pengantaran; 

d. Pelaksanaan kegiatan dayung; 

e. Penyimpanan dan perawatan peralatan; 

f. Pengawasan kegiatan dayung; 

g. Penggunaan perahu penyelamat 

h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan penanganan darurat; 

i. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 
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j. Pelaksanaan kebersihandasn keserhatan  

lingkungan usaha; 

k. Penanganan keamanan wisatawan; 

l. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan Produk 1. Persyaratan Produk Usaha Wisata Selancar  

a. Penyediaan paket Wisata Selancar  

b. Peralatan kegiatan Wisata Selancar  

c. Pemanduan kegiatan Wisata Selancar 

d. Kondisi aman. 

2. Persyaratan Produk Usaha Wisata Dayung 

a. Penyediaan kegiatan wisata dayung Sungai, 

Danau, Waduk, dan /atau Laut; 

b. Jenis kegiatan dayung 

c. Peralatan kegiatan wisata wisata dayung; 

d. Pemanduan kegiatan wisata wisata dayung; 

e. Kondisi aman. 

 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 
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f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut  perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 
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11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha aktivitas wiasta air selancar/dayung 

memiliki tingkatan risiko menengah tinggi = 

Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui 

Sertifikasi oleh LSUP atau Inspeksi Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

dalam rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Komitmen 

melaksanakan standar 

dan  sertifikasi usaha;  

 

3.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

4.  melaksanakan 

sertifikasi usaha; 

 

5.  Sertifikat usaha;  

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 
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atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

12.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

13.  Penyediaa paket Wisata 

Selancar/Wisata 

Dayung dan wisata 

dayung; 

 

14.  Peralatan kegiatan 

Wisata Selancar/Wisata 

Dayung dan wisata 

dayung; 

 

15.  Pemanduan kegiatan 

Wisata Selancar/Wisata 

Dayung dan wisata 

dayung; 

 

16.  Kondisi aman;  

Sistem 

manajemen 

usaha 

17.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

18.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi. 

 

Keterangan: 
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o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 

90%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grad 

A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan 

tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata selancar/usaha wisata 

dayung. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 
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standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 
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Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha wisata selancar/usaha 

wisata dayung dilaksanakan oleh Menteri dan 

Gubernur sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

selancar/usaha wisata dayung penanaman 

modal asing (PMA), dan Gubernur 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 



- 686- 

 

selancar/usaha wisata dayung  penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha wisata selancar/wisata 

dayung   berisiko menengah tinggi juga 

dilaksanakan melalui sertifikasi standar 

usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha bidang 

Pariwisata (LSUP) yang meliputi sertifikasi 

awal dan survailan yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 

Sertifikat standar usaha selancar/wisata 

dayung berlaku selama pengusaha 

selancar/wisata dayung menjalankan 

kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

selancar/usaha wisata dayung PMA, 

Gubernur mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 

wisata dayung  kepada SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha wisata 

selancar/usaha wisata dayung dilaksanakan 

melalui pemenuhan persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha 

sebagaimana unsur dan kriteria pengawasan 
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pada tabel di atas dan ketentuan lain yang 

terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 

wisata dayung dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha wisata selancar/usaha wisata dayung. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 
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Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 
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5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha wisata selancar/usaha wisata dayung 

PMA. SKPD Propinsi  yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait dalam melaksanakan pengawasan 

usaha wisata selancar/usaha wisata dayung 

PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D 

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha wisata selancar/usaha wisata 

dayung. 

 ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha wisata 

selancar/usaha wisata dayung melaksanakan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 
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wisata dayung sesuai kewenangan instansi 

pemberi tugas. Untuk memeliharanya 

kompetensi ASN dan/atau profesi bersertifikat 

yang melaksanakan pengawasan usaha 

wisata selancar/usaha wisata dayung  

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 

pada umumnya dan usaha wisata 

selancar/usaha wisata dayung pada 

khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata memancing dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha wisata selancar/usaha wisata dayung 

yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 
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pelaksana pengawasan dan usaha wisata 

selancar/usaha wisata dayung yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata selancar/usaha wisata dayung 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR USAHA WISATA TIRTA LAINNYA 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 
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NO 
93249 

(Wisata Tirta Lainnya/Olah Raga Minat Khusus) 

1. Ruang Lingkup Usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta  

lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 

s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah 

laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan 

tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan 

berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan 

makan dan minum serta akomodasi.  
 

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Wisata tirta lainnya adalah usaha 

penyediaan berbagai sarana untuk melakukan 

kegiatan wisata di wilayah perairan air, sungai, 

danau, waduk dan laut di bawah atau di 

permukaan air dengan menggunakan peralatan 

khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan 

dan perlengkapan keselamatan sebagai usaha 

pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan 

berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan 

makan dan minum serta akomodasi untuk 

tujuan rekreasi; 

c. Usaha Wisata Olah Raga Minat khusus adalah 

usaha penyediaan jasa, sarana dan fasilitas 

olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan 

rekreasi sekaligus mendapatkan pembelajaran 

dan / atau pengalaman tersendiri; 

d. Usaha Wisata tirta lainnya berisiko menengah 

tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 
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berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

e. Usaha Wisata olah raga minat khusus berisiko 

menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang 

memiliki kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

f. Standar Usaha Wisata tirta lainnya adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha 

wisata tirta lainnya yang mencakup aspek 

sarana usaha, organisasi dan SDM usaha, 

Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, 

sistem manajemen usaha wisata tirta lainnya; 

g. Standar Usaha Wisata olah raga minat khusus 

adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi 

usaha wisata olah raga minat khusus yang 

mencakup aspek sarana usaha, organisasi dan 

SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan 

produk usaha, sistem manajemen usaha wisata 

olah raga minat khusus; 

h. Sertifikasi standar usaha Wisata tirta lainnya 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha wisata tirta lainnya untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha wisata tirta lainnya melalui 

audit pemenuhan standar usaha wisata tirta 

lainnya; 
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i. Sertifikasi standar usaha Wisata olah raga minat 

khusus adalah proses pemberian Sertifikat 

kepada usaha wisata olah raga minat khusus 

untuk mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan usaha wisata olah 

raga minat khusus melalui audit pemenuhan 

standar usaha wisata olah raga minat khusus; 

j. Sertifikat standar usaha Wisata tirta lainnya 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha wisata tirta lainnya yang telah 

memenuhi standar usaha wisata tirta lainnya; 

k. Sertifikat standar usaha Wisata olah raga minat 

khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha wisata olah raga minat khusus 

yang telah memenuhi standar usaha wisata olah 

raga minat khusus; 

l. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan sertifikasi standar usaha di bidang 

pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata 

3 Penggolongan Usaha Usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus 

memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah dan 

besar. 
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Sementara itu, usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) Membuat komitmen melaksanakan standar dan 

sertifikasi usaha; 

4) SPPL. 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS paling lambat 1 

(satu) tahun setelah beroperasi; 

3) melaksanakan standar usaha. 

6 Sarana 

 

Sarana Usaha Wisata tirta lainnya: 

a. Sarana minimum usaha wisata tirta lainnya 

yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor, area administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

dengan  pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang baik; 

2) Papan nama. dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat 

jelas; 

3) Area penerima tamu dilengkapi  meja dan 

kursi dan tempat penitipan barang yang 

aman; 

4) Peralatan komunikasi telepon, email dan / 

atau internet serta peralatan khusus untuk 

koordinasi dan keadaan darurat (emergency).  



- 696- 

 

5) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti 

karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan 

tempat penyimpanan pakaian; 

6) Ruang medis dilengkapi oksigen,  tempat 

tidur, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K); 

7) Ruang atau area perbaikan, penyimpanan 

dan pemajangan peralatan kegiatan wisata 

tirta; 

8) Area/tempar makan minum yang mudah 

diakses wisatawan memenuhi persyaratan 

hygiene dan sanitasi; 

9) Sarana akomodasi tempat tinggal yang bersih 

dan terawat dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

10) Alat Pemadan Api Ringan (APAR); 

11) Tersedia kamar bilas dan/atau  kamar ganti 

pria dan wanita yang terpisah dengan sirkul-

asi dan  pencaha-yaan udara yang baik; 

12) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah 

dengan sirkulasi dan  pencahayaan udara 

yang baik; 

13) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

14) Instalasi air bersih yang memnuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi; 

15) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha wisata tirta lainnya antara lain sebagai 

berikut: 
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1) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan oksigen (oxygen) sesuai 

standar peralatan keselamatan; 

2) Peralatan kegiatan sesuai dengan jenis 

kegiatan wisata tirta di wilayah perairan; 

3) Alat komunikasi khususnya peralatan untuk 

koordinasi dan keadaan darurat (emergency); 

4) Kapal untuk kegiatan wisata tirta di wilayah 

perairan laut yang memiliki sarana 

pelampung (vest); 

5) Untuk kegiatan wisata di wilyah perairan laut, 

pengusaha wisata memiliki dokumen catatan 

udara atau laporan kualitas gas (gas quality 

report) yang dikeluarkan oleh badan yang 

berwenang untuk itu, dengan dengan standar 

mutu (Grade) E, dan tidak terindikasi 

tercemar serta diperba-harui paling lama 

setiap 12 (dua belas) bulan sekali; 

6) Penjualan makan minum yang memunuhi 

persyaratan higiene dan sanitasi mudak 

diakses pengunjung; 

7) Ketersediaan area untuk toilet yang bersih 

dan mudah diakses; 

8) Ketersediaan area untuk ibadah yang bersih 

dan terawat. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat 

lokal; 

2) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara; 
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4) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha. 

5) Program pengawasan kegiatan wisata tirta 

yang ramah lingkungan dan mengikuti 

kaedah konservasi dan pengamanan biota 

laut yang terdokumentasi; 

 

Sarana Usaha Wisata olah raga minat khusus: 

a. Sarana minimum usaha wisata olah raga minat 

khusus; yang harus dimiliki meliputi antara 

lain: 

1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi 

udara dan sistem pencahayaan yang baik; 

2) Area karyawan yang bersih dan terawat; 

3) Ruang/area medis yang bersif dan terawat 

dilengkapi petugas paramedic; 

4) Peralatan Pertolomgam Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR); 

5) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi 

kelaikan; 

6) Instalasi air bersih Instalasi listrik terpasang 

aman memnuhi kelaikan; 

7) Akses khusus darurat yang terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

8) Tersedia sarana telekomunikasi yang 

berfungsi dengan baik; 

9) Ruang penyimpanan dan perawatan peralatan 

wisata olahraga tirta beserta 

perlengkapannya. 

10) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 
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11) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

Usaha Wisata Olah Raga Minat Khusus antara 

lain sebagai berikut: 

1) Ruang/tempat penyimpanan perlengkapan 

dan peralatan wisata olahraga tirta.; 

2) Tempat/area untuk melakukan pengarahan 

(briefing) bagi wisatawan; 

3) Tenaga penyelamat (lifeguard); 

4) Peralatan komunikasi khusus untuk 

koordinasi dan keadaan darurat (emergency); 

5) Ruang ganti yang bersih dan terawat serta 

mudah diakses wisatawan olahraga irta minat 

khusus; 

6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan AED (Automated 

External Defibrilator); 

7) Area atau tempat bilas untuk membersihkan 

diri yang bersih, terawat; 

8) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi 

pengunjung. 

9) Tempat sampah tertutup terpisah; 

10) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan 

terawat berfungsi dengan baik; 

11) Area atau tempat parkir yang bersih, terawat 

dan mudah diakses; 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat 

lokal; 
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2) Pelaksanaan pengendalian hama (Pest 

control) 

3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Program pengawasan kegiatan usaha wisata 

olah raga minat khusus yang ramah dan 

mengikuti kaidah konservasi lingkungan. 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM Wisata Tirta lainnya: 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 

4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan / 

atau produk dalam negeri; 

6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan nilai tambah produk 

usaha; 

7) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

8) informasi mengenai dokter, klinik atau rumah 

sakit terdekat; 

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

10) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

 

b. Sumber Daya Manusia 
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1) Staf operasional yang memahami operasional 

usaha wisata tirta lainnya; 

2) Memiliki program pelatihan peningkatan 

kompetensi. 

3) Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan; 

4) Perencanaan dan pengembangan karir; 

5) Program pemeriksaan kesehatan bagi 

karyawan secara berkala. 

 

Organisasi dan SDM Wisata Olah Raga Minat 

Khusus: 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang 

terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

wisata olah raga minat khusus; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 

5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ atau produk dalam negeri; 

6) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

7) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

8) Tersedia fasilitas Perlengkapan Pertolongan); 

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Staf operasional; 
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2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

3) Pengawas keselamatan peselancar yang 

berkualitas; 

4) Pengamanan oleh satuan petugas 

keamanan; 

5) Program penilaian kinerja karyawan; 

6) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

7) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 

8 Pelayanan  Pelayanan usaha wisata tirta lainnya 

a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui 

telepon, email dan email mengenai paket 

kegiatan, jadwal, dan harga; 

b. Penyambutan wisatawan; 

c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

d. Penjemputan dan pengantaran wisatawan; 

e. Pelaksanaan kegiatan wisata tirta lainnya; 

f. Pengawasan kegiatan wisata di wilayah bawah 

laut; 

g. Penggunaan kapal untuk kegiatan wisata tirta 

di perairan laut; 

h. Penyediaan makan minum; 

i. Penyediaan kamar tidur dan/ hunian tempat 

tinggal 

j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

k. Keamanan lingkungan usaha; 

l. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 
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m. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan. 

 

Pelayanan usaha wisata olah raga minat khusus; 

a. penyampaian informasi; 

b. Penyambutan pengunjung/wisatawan; 

c. Tata tertib bagi pengunjung 

d. Penggunaan perahu dan peralatan penyelamat 

e. Pengawasan kegiatan wisata olahraga tirta; 

f. Pengawasan pelaksanaan kegiatan wisata olah 

raga minat khusus; 

g. Keselamatan, Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan penanganan darurat; 

h. Penanganan risiko; 

i. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

j. Penanganan keamanan wisatawan; 

k. Penyediaan asuransi kecelakaan bagi 

wisatawan; 

l. Pelaksanaan kebersihan lingkungan usaha; 

m. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan Produk Persyaratan produk usaha wisata tirta lainnya: 

a. Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang 

meliputi kegiatan wisata di wilayah perairan 

air, singai, waduk, danau, pesisir laut (pantai) 

dan laut; 

b. Peralatan wisata tirta sesuai jenis kegiatan 

wisata di wilayah perairan air; 

c. Pemandu wisata tirta di laut yang memiliki 

kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) 

pelatihan wisata tirta nasional atau 

internasional yang mempunyai reputasi baik, 

serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak 

tentang lokasi kegiatan wisata tirtta dan 
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kemampuan penanganan keselamatan 

wisatawan, termasuk keadaan darurat di 

wilayah permukaan dan / atau bawah air; 

d. Ketersediaan ruang atau area untuk 

melakukan pengarahan (briefing) bagi 

wisatawan; 

e. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan 

wisata tirta lainnya; 

 

Persyaratan produk usaha wisata olah raga minat 

khusus; 

a. Penyediaan paket wisata olah raga minat 

khusus di wilayah perairan sesuai jenis 

kegiatan wisata olah raga tirta; 

b. Peralatan kegiatan wisata olah raga minat 

khusus sesuai standar internasional; 

c. Pemanduan kegiatan wisata olah raga minat 

khusus; 

d. Kondisi aman; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha/Pengelolaan 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 



- 705- 

 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 
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11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha wisata tirta lainnya memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh 

LSUP; atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan dalam 

rangka pengawasan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No    Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Melaksanakan 

standar usaha; 

 

3.  Sertifikat usaha;  

Sarana Usaha  4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi dan 

SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

Persyaratan 

produk usaha 

11.  Penyediaan paket 

wisata tirta lainnya 

yang meliputi 

kegiatan wisata di 

wilayah perairan air, 

singai, waduk, danau, 

pesisir laut (pantai) 

dan laut; 

 

12.  Peralatan wisata tirta 

sesuai jenis  kegiatan 

wisata di wilayah 

perairan air; 

 

13.  Pemandu wisata tirta 

di laut yang memiliki 

kompetensi dan  / 

atau lisensi dari agen 

(agency) pelatihan 

wisata tirta nasional 

atau internasional 

yang mempunyai 

reputasi baik, serta 

memiliki pengetahuan 

dan rekam jejak 

tentang lokasi 

kegiatan wisata tirtta 

dan kemampuan 

penanganan 

keselamatan 

wisatawan, termasuk 

keadaan  darurat di 
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wilayah permukaan 

dan / atau bawah air; 

14.  Ketersediaan ruang 

atau area untuk 

melakukan 

pengarahan (briefing) 

bagi wisatawan; 

 

15.  Pemberian asuransi 

wisatawan untuk 

kegiatan wisata tirta 

lainnya; 

 

16.  Kepemilikan sertifikat 

laik sehat usaha; 

 

17.  Kepemilikan 

dokumen UKL-UPL; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85%; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grad A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

Usaha olahraga minat khusus memiliki tingkatan 

risiko menengah tinggi = Pemenuhan terhadap 

standar dilakukan melalui sertifikasi standar 

usaha oleh LSUP; atau Inspeksi oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

dalam rangka pengawasan. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

3.  Sertifikat standar 

usaha 

 

Sarana Usaha  4.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

5.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 
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6.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi dan 

SDM 

7.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

8.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

9.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

10.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk/jasa 

usaha 

11.  Penyediaan paket 

wisata olah raga 

minat khusus di 

wilayah perairan 

sesuai jenis kegiatan 

wisata olah raga tirta; 

 

12.  Peralatan kegiatan  

wisata olah raga 

minat khusus sesuai 

standar internasional; 

 

13.  Pemanduan kegiatan 

wisata olah raga 

minat khusus; 

 

14.  Kondisi yang aman;  

15.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 
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Sistem 

manajemen 

usaha 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

16.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 

00%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grad A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha wisata tirta lainnya/olahraga 

minat khusus. 
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Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 
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tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 
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pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus dilaksanakan 

oleh Menteri dan Gubernur sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus penanaman 

modal asing (PMA), dan Gubernur 

melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus  penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus  berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus 

berlaku selama pengusaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus menjalankan 

kegiatan usaha. 

.Pengawasan usaha usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus  berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 
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(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus berlaku selama pengusaha usaha 

wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus 

menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus PMA, 

Gubernur mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus kepada SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha wisata 

tirta lainnya/olahraga minat khusus 

dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 
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terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 

wisata dayung dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha wisata selancar/usaha wisata dayung. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 
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2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 
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BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha wisata selancar/usaha wisata dayung 

PMA. SKPD Propinsi  yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait dalam melaksanakan pengawasan 

usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus. 

 ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus 

melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus sesuai 

kewenangan instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus  diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat/bimtek 

mengenai industri pariwisata pada umumnya 
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dan usaha wisata tirta lainnya/olahraga 

minat khusus pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata memancing dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 

proses pengawasan, hasil analisis 

pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 
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organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website.. 
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STANDAR USAHA KLUB MALAM 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93291 

KLUB MALAM 

1. Ruang Lingkup Klub malam usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, 

atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa 

pelayanan makanan dan minuman.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan 

malam yang menyediakan tempat dan fasilitas 

bersantai dan/atau melantai dengan diiringi 

musik hidup dan cahaya lampu, serta 

menyediakan pemandu dansa; 

c. Usaha Kelab malam berisiko menengah tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori 

level risiko menengah tinggi berdasarkan 

kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, 

kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Kelab malam adalah rumusan 

kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha kelab 

malam yang mencakup aspek sarana usaha, 

organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha, sistem manajemen 

usaha kelab malam; 
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e. Sertifikasi standar usaha Kelab malam adalah 

proses pemberian Sertifikat kepada usaha kelab 

malam untuk mendukung peningkatan mutu 

produk, pelayanan dan pengelolaan usaha kelab 

malam melalui audit pemenuhan standar usaha 

kelab malam; 

f. Sertifikat standar usaha Kelab malam adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga 

Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada 

usaha kelab malam yang telah memenuhi 

standar usaha kelab malam; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan sertifikasi standar usaha di bidang 

pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha Kelab malam yang merupakan usaha 

pariwisata skala menengah dan skala besar  

Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Kelab 

malam tidak memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) membuat komitmen melaksanakan standar dan 

sertifikat standar usaha pada saat mendaftar 

NIB melalui system OSS: 

4) UKL-UPL, diunggah melalui system OSS; 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) melaksanakan standar usaha; 

2) melaksanakan sertifikasi usaha paling lambat 1 

(satu) tahun setelah usaha klub malam 

beroperasi; 

3) memiliki sertifikat usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP), diunggah melalui system OSS; 

4) memiliki Sertifikat laik hygiene dan sanitasi 

paling lambat 1 (satu) tahun beroperasi, 

diunggah melalui system OSS; 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha Kelab malam yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan serta sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang 

terpisah untuk karyawan pria dan wanita, 

yang dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan barang karyawan; 

3) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita 

yang terpisah dengan sirkulasi dan 

pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 



- 725- 

 

6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

9) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

10) Penyejuk udara dan exhaust fan dengan 

jumlah dan daya sesuaidengan rasio luas 

ruangan; 

11) Akses khusus darurat yang berfungsi 

dengan baik dan terlihat dengan rambu 

yang jelas, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

12) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, 

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

13) Peralatan keamanan berupa kamera 

pengawas (Closed Circuit Television) dan 

tempat petugas keamanan; 

14) Fasilitas angkat angkut karyawan dan 

barang; 

15) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan. 

16) Gudang 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha klub malam antara lain sebagai berikut: 
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1) Lift atau eskalator pengunjung untuk Kelab 

malam yang berada di lantai 4 (empat) atau 

lebih; 

2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 

4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan 

ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 

(satu) meter dan jarak antar meja paling 

dekat 2 (dua) meter; 

5) Peralatan pencahayaan; 

6) Tempat penjualan makanan ringan dan 

minuman ringan; 

7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan 

peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

9) Tempat sampah tertutup yang tebuat dari 

material yang aman dan tidak mudah 

bocor. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 
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2) Memiliki program pengendalian hama (pest 

control); 

3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

atau klinik  terdekat terdokumentasi; 

4) Tempat sampah organik dan non organik 

terpisah dan tertutup; 

5) Tempat penampungan sampah sementara 

organik dan non organic terpisah; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha Kelab malam. 

7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Pengutamaan penggunaan produk lokal 

dan / atau produk dalam negeri; 

5) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif 

dalam pengembangan nilai tambah produk 

usaha; 

6) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan 

7) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 
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8) Kerjasama dengan dokter, klinik atau 

rumah sakit;  

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

3) Program penilaian kinerja karyawan. 

4) Petugas keamanan; 

5) Perencanaan dan pengembangan karir; 

6) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karuawan; 

7) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala terdokumentasi; 

8 Pelayanan  a. Penyampaian agenda panggung, jenis musik, 

jenis lagu dan penyanyi; 

b. Penyambutan dan penerimaan pengunjung; 

c. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian 

makanan ringan dan/atau minuman ringan 

sesuai standar kesehatan dan keamanan 

pangan; 

d. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

e. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang 

memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan 

Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Republik Indonesia; 
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f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

g. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

h. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan; 

i. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Ruang bersantai dan melantai dengan luas 

tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 

8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling 

rendah 4 (empat meter) dan kedap suara; 

b. Musik Hidup dilengkapi dengan perlengkapan 

dan peralatan musik yang berfungsi dengan 

baik, agenda acara, penyanyi dan musisi 

professional;  

c. Panggung untuk disc jockey, penata suara, dan 

penata cahaya dengan ketentuan luas 

panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) 

meter,  ketinggian panggung paling rendah 30 

(tiga puluh) cm, dan jarak antara panggung 

dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) 

meter; 

d. Peralatan sistem suara dengan kekuatan 

paling keras 110 desibel disesuaikan dengan 

rasio luas ruangan; 

e. Media penyimpan data suara yang telah diisi 

dengan rekaman lagu dan/atau music; 

f. Ruang khusus pemandu; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 
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b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 
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l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha klub malam memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi standar  oleh LSUP 

atau Inspeksi  oleh  Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya dalam 

rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No 
Kriteria 

Penilaian 
CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha 

 

2.  Komitmen 

melaksanakan 

standar dan  

sertifikasi 

usaha  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha 

 

4.  melaksanakan 

sertifikasi 

usaha 
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5.  Sertifikat usaha  

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan 

sarana usaha 

 

7.  Ketersediaan 

fasilitas usaha 

 

8.  Terdapat 

kondisi 

lingkungan 

yang baik 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat 

organisasi 

usaha yang 

baik 

 

10.  Ketersediaan 

SDM usaha 

yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat 

dokumen 

standard 

operating 

procedure (SOP) 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan 

kerja pelayanan 

usaha; 

 

12.  Melaksanakan 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan 

kerja pelayanan 

usaha; 
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Persyaratan 

produk 

13.  Ruang bersantai 

dan melantai  

dengan luas 

tempat melantai 

paling kecil 6 

(enam) meter x 8 

(delapan) meter, 

ketinggian 

plafon paling 

rendah 4 (empat 

meter) dan 

kedap suara; 

 

14.  Musik Hidup 

dilengkapi 

dengan 

perlengkapan 

dan peralatan 

musik yang 

berfungsi 

dengan baik, 

genda acara. 

penyanyi dan 

musisi 

professional;  

 

15.  Panggung 

untuk 

penampilan 

musik hidup 

dan penata 

suara dengan 

ketentuan luas 

panggung 
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paling kecil 3 

(tiga) meter x 2 

(dua) meter,  

ketinggian 

panggung 

paling rendah 

30 (tiga puluh) 

cm, dan jarak 

antara 

panggung 

dengan kursi 

pengunjung 

paling dekat 2 

(dua) meter; 

16.  Peralatan 

sistem suara 

dengan 

kekuatan paling 

keras 110 

desibel 

disesuaikan 

dengan rasio 

luas ruangan; 

 

17.  Media 

penyimpan data 

suara yang telah 

diisi dengan 

rekaman lagu 

dan/atau 

music; 

 

18.  Ruang khusus 

pemandu. 
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Sistem 

manajemen 

usaha 

19.  Terdapat 

dokumen SOP 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan 

kerja sistem 

manajemen 

usaha; 

 

20.  Melaksanakan 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan 

kerja sistem 

manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    100%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 85%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grad A (memenuhi seluruh kriteria standar) 
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dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha klub malam. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 
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berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 
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tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

g. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha klub malam dilaksanakan 

oleh Menteri dan Gubernur sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha klub malam penanaman 

modal asing (PMA), dan Gubernur 

melaksanakan pengawasan usaha klub 

malam penanaman modal dalam negeri 

(PMDN).  

Pengawasan usaha klub malam  berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 

sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

klub malam  berlaku selama pengusaha klub 

malam  menjalankan kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha klub 
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malam PMA, Gubernur mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha wisata tirta 

lainnya/olahraga minat khusus kepada SKPD 

Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha klub 

malam dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

h. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 
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wisata dayung dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha klub malam. 

i. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 
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2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

j. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha klub malam PMA. SKPD Propinsi  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha klub 

malam PMDN. Pelaksanaan pengawasan oleh 

K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha klub malam. 

 ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 
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lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha klub malam 

melaksanakan pengawasan usaha klub 

malam sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha klub 

malam  diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha klub 

malam pada khususnya. 

k. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata memancing dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 

proses pengawasan, hasil analisis 
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pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha klub malam minat khusus yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

l. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha klub malam dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA KARAOKE 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
93292  

(KARAOKE) 

1. Ruang Lingkup Karaoke usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan 

dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa 

pelayanan makanan dan minuman  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha karaoke adalah usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi 

dengan atau tanpa pemandu; 

c. Usaha karaoke berisiko menengah rendah 

adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori 

berisiko menengah rendah berdasarkan 

kriteria keselamatan dan keamanan kerja, 

kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) 

dan probabilitas terjadinya potensi bahaya 

K3L; 

d. Standar usaha karaoke adalah rumusan 

kualifikasi usaha karaoke dan/atau klasifikasi 

usaha karaoke yang mencakup aspek sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha karaoke; 

e. Sertifikasi Usaha karaoke adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada usaha karaoke 

untuk mendukung peningkatan mutu sarana, 
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organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha karaoke; 

f. Sertifikat usaha karaoke adalah bukti tertulis 

yang diberikan oleh Lembaga Online Single 

Submission (OSS) kepada pengusaha karaoke 

berisiko menengah rendah yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha karaoke pada saat 

mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) 

melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha karaoke memiliki skala usaha kecil, 

menengah dan besar 

Sementara itu, usaha karaoke tidak memiliki 

penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL yang diperoleh pada saat mendaftar NIB 

melalui sistem OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS; 

3) melaksanakan standar usaha; 

4) Sertifikat laik sehat hiburan, diunggah melalui 

system OSS. 
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6 Sarana 

 

Sarana Usaha Karaoke antara lain: 

a. Sarana minimum usaha karaoke yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area administrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

dengan pencahayaan dan sirkulasi yang 

baik; 

2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang 

terpisah untuk karyawan pria dan wanita, 

yang dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan barang karyawan.; 

3) Toilet yang bersih dan terawat untuk 

karyawan; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan 

berfungsi dengan baik; 

5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

6) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi 

kelaikan; 

7) Instalasi gas terpasang aman memenuhi 

kelaikan; 

8) Instalasi air bersih yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

9) Penyejuk udara dan exhaust fan dengan 

jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas 

ruangan; 

10) Akses khusus darurat yang berfungsi 

dengan baik dan terlihat dengan rambu yang 

jelas dan mudah terlihat; 



- 747- 

 

11) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, 

mudah terbaca dan terlihat; 

12) Peralatan keamanan antara lain meliputi 

kamera pengawas (Closed Circuit Television) 

dan tempat petugas keamanan; 

13) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya, bagi karyawan; 

14) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha karaoke antara lain sebagai berikut: 

1) Tempat pembayaran; 

2) Tempat penjualan makanan ringan dan 

minuman ringan; 

3) Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi 

dengan tempat duduk dan meja; 

4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita untuk 

pengunjung; 

5) Lift atau eskalator pengunjung untuk 

karaoke yang berada di lantai 4 atau lebih; 

6) Papan nama yang terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan mudah terlihat dan 

terbaca; 

7) Ruang atau ibadah ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat, 

bagi pengunjung; 

8) Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat 

sampaj organik dan tempat sampah non 

organik; 

9) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat. 
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c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non organik; 

4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

5) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan bangunan serta lingkungan 

usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

karaoke; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Perjanian Kerja Bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan; 

7) Program Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 
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8) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ atau dalam negeri; 

9) Informasi mengenai dokter, rumah sakit 

atau klinik yang terdekat; 

10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan mencantumkan 

identitas dan/atau logo perusahaan  

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

3) Program penilaian kinerja karyawan; 

4) Perencanaan dan pengembangan karir; 

5) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

8 Pelayanan  a. Tatacara pemesanan tempat (reservasi); 

b. Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan 

pengunjung; 

c. Pemberian informasi daftar lagu dan 

pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, 

dengan atau tanpa pemandu lagu; 

d. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian 

makanan ringan dan/atau minuman ringan 

sesuai standar kesehatan dan keamanan 

pangan; 

e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

f. Keamanan oleh satuan pengamanan; 

g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan; 
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h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya. 

j. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x 

3.5 (tiga setengah) meter; 

b. Penyejuk udara dan exhaust fan bersih terawat 

dan berfungsi dengan baik; 

c. Tempat duduk dan meja terbuat dari material 

yang aman, bersih dan terawat; 

d. Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk 

bersih, terawat dan mudah dijangkau; 

e. Kedap suara terpasang aman dan memenuhi 

kelaikan pengunjung; 

f. Daftar lagu yang mudah terlihat dan terbaca; 

g. Sistem dan perangkat tata suara terpasang 

aman dan berfungsi dengan baik; 

h. Layar monitor terpasang aman dan memenuhi 

kelaikan pengunjung; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 
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e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha 

terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha karaoke memiliki tingkatan risiko menengah 

rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan 

melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self 
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declaration) melalui system OSS pada saat 

mendaftarkan NIB. 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Komitmen 

melaksanakan 

standar usaha;  

 

3.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

4.  Surat pernyataan diri 

melaksanakan 

standar usaha; 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 
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pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

Persyaratan 

produk 

karaoke 

12.  Luas ruangan paling 

kecil 2.5 (dua 

setengah) x 3.5 (tiga 

setengah) meter; 

 

13.  Penyejuk udara dan 

exhaust fan bersih 

terawat dan berfungsi 

dengan baik; 

 

14.  Tempat duduk dan 

meja terbuat dari 

material yang aman, 

bersih dan terawat; 

 

15.  Kaca kontrol yang 

dipasang di pintu 

masuk bersih, terawat 

dan mudah 

dijangkau; 

 

16.  Kedap suara 

terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan 

pengunjung; 

 

17.  Daftar lagu yang 

mudah terlihat dan 

terbaca; 

 

18.  Sistem dan perangkat 

tata suara terpasang 

aman dan berfungsi 

dengan baik; 

 

19.  Layar monitor 

terpasang aman dan 
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memenuhi kelaikan 

pengunjung; 

Sistem 

manajemen 

usaha 

20.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

21.  Melaksanakan SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80 % 

o persyaratan produk usaha  minimal 90 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi kriteria standar minimal). 
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PENGAWASAN 

Pengawasan usaha karaoke 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/kota sesuai 

kewenangannya dilakukan secara elektronik 

dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 
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tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 
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Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha karaoke dilaksanakan oleh 

Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya. 

Menteri melaksanakan pengawasan usaha 

usaha karaoke penanaman modal asing (PMA), 

dan Bupati/Walikota  melaksanakan 

pengawasan usaha karaoke  penanaman modal 

dalam negeri (PMDN).  

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha karaoke 

PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha karaoke 

kepada SKPD Propinsi yang membidangi 

pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha karaoke 

dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan 

umum, persyaratan khusus, ketersediaan 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha sebagaimana unsur dan kriteria 

pengawasan pada tabel di atas dan ketentuan 

lain yang terkait.        
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b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 

dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha karaoke dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha karaoke. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 
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6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha karaoke  PMA. SKPD Kabupaten/Kota  

yang membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan karaoke PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha karaoke. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha karaoke 

melaksanakan pengawasan usaha wisata 

panatai sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha karaoke 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

diklat/bimtek mengenai industri pariwisata 
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pada umumnya dan usaha karaoke pantai 

pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) pimpinan K/L/D yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

gelanggang renang dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha karaoke yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati Tim pelaksana pengawasan 

dan usaha karaoke yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 
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manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha karaoke dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website.            
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STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93293 

ARENA PERMAINAN 

1. Ruang Lingkup Arena permainan usaha yang menyediakan tempat 

dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan 

atau mesin permainan dengan koin atau kartu 

sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan 

penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 

Misalnya Timezone, Kidzania.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas untuk 

bermain dengan keterampilan; 

c. Usaha Arena Permainan berisiko menengah 

tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori level risiko menengah tinggi 

berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat 

termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Arena permainan adalah 

rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha 

arena permainan yang mencakup aspek sarana 

usaha, organisasi dan SDM usaha, Pelayanan 

usaha, persyaratan produk usaha, sistem 

manajemen usaha arena permainan; 
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e. Sertifikasi standar usaha Arena permainan 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha arena permainan untuk mendukung 

peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha arena permainan melalui 

audit pemenuhan standar usaha arena 

permainan; 

f. Sertifikat standar usaha Arena permainan 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha arena permainan yang telah 

memenuhi standar usaha arena permainan; 

g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata 

adalah lembaga mandiri yang berwenang 

melakukan sertifikasi standar usaha di bidang 

pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. Pengusaha  Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata. 

3 Penggolongan Usaha Usaha arena permainan memiliki skala usaha 

mikro, kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha arena permainan tidak 

memiliki penggolongan. 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL yang diperoleh melalui sistem OSS;- 
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat  komitmen melaksanakan standar dan  

sertifikasi standar usaha pada saat pendaftaran 

NIB melalui sistem online single sub mission 

(OSS);  

2) melaksanakan standar usaha; 

3) melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha gelanggang 

renang beroperasi; 

4) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

Pariwisata (LSUP), diunggap melalui sistem 

OSS. 

6 Sarana 

 

a. Sarana minimum usaha arena permainan yang 

harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Area administrasi arena permainan; 

2) area pemeliharaan dan perbaikan; 

3) Akses khusus darurat yang terlihat 

dengan rambu yang jelas; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan 

Alat Pemadan Api Ringan (APAR) yang 

bersih, terawat dan berfungsi dengan baik; 

5) Tersedia tempat sampah tertutup; 

6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7) Instalasi air bersih yang memenuhi 

persyaratan higienis dan sanitasi;  

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha arena permainan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Papan nama terpasang aman memenuhi 

kelaikan terihat jelas dan mudah terbaca; 
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2) Informasi mengenai harga permainan 

pada setiap jenis permainan dan 

pengoperasian sarana dan fasilitas arena 

permainan, ditulis dalam bahasa 

Indonesia dengan tulisan yang terbaca 

jelas; 

3) Peralatan Pertolongan Pertama (PP); 

4) Toilet yang bersih dan terawat;  

5) Ruang atau area tempat ibadah dengan 

kelengkapannya yang bersih dan terawat; 

6) Tempat sampah tertutup; 

7) Area dan tempat parkir yang bersih dan 

terawat, mudah diakses pengunjung. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Tersedia tempat sampah tertutup; 

2) Larangan tertulis dan ditempatkan pada 

tempat yang mudah terbaca, mengenai 

berjudi, merokok, membawa, 

mengedarkan, dan mengkonsumsi 

narkoba, membawa/mengkonsumsi 

minuman beralkohol; dan membawa 

senjata tajam/api; 

3) Melaksanakan kebersihan dan perawatan 

bangunan serta lingkungan usaha. 

7 Struktur Organisasi 

dan SDM 

 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

terdokumentasi; 
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3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

arena permainan; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Peraturan atau tata tertib perusahaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7) Program Pertolongan Pertama (PP); 

8) Informasi mengenai dokter, rumah sakit 

atau klinik yang terdekat. 

9) Program penggunaan Produk dalam Negeri. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

3) Program penilaian kinerja karyawan; 

4) operator yang berkompeten untuk 

memastikan keselamatan pemain dan 

pengunjung; 

5) teknisi yang berkompeten untuk menjaga 

keselamatan pemain dan pengunjung;  

6) Petugas keamanan oleh satuan pengaman; 

7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

karyawan; 

8) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karyawan; 
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8 Pelayanan  a. Penyampaian informasi, mengenai produk, 

harga permainan, pembayaran, nomor telepon 

penting (kepolisian, pemadam kebakaran, 

ambulans, dan rumah sakit atau klinik) dan 

jadwal operasional; 

b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan 

mesin permainan; 

c. Perawatan secara berkala terhadap arena 

permainan, termasuk peralatan dan mesin 

permainan; 

d. Pengoperasian arena permainan, termasuk 

peralatan dan mesin permainan; 

e. Tata tertib penggunaan arena permainan; 

f. Pembayaran tunai dan/atau non tunai; 

g. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan arena 

permainan; 

h. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya; 

i. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

j. Melaksanakan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

k. Penanganan keluhan pengunjung. 

l. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan; 

m. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Arena permainan di dalam atau di luar gedung, 

yang memenuhi persyaratan kelaikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Luas area yang digunakan untuk peralatan dan 

mesin permainan paling besar 80 % dari total 

luas area; 
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c. Petunjuk arah masuk dan keluar yang jelas dan 

mudah terlihat; 

d. Penerangan dan sirkulasi udara yang baik; 

e. Peralatan dan mesin permainan, baik 

elektronik maupun mekanik, yang memenuhi 

ketentuan persyaratan kelaikan/keamanan 

penggunaannya, tidak mengandalkan 

keberuntungan (luck/chance) atau 

mengandung unsur perjudian dan tidak 

mengandung pornografi /pornoaksi, kekerasan 

dan pembunuhan; 

f. Terdapat dokumen SPPL. 

 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi antara 

pelanggan dan pengusaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi antara 

pelanggan dan pengusaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 
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dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha arena permainan memiliki tingkatan risiko 

menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui Sertifikasi; standar oleh LSUP 

atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya dalam 

rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  melaksanakan standar 

usaha; 

 

3.  melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikat standar 

usaha. 

 

Sarana 

Usaha  

5.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

6.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 
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9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

11.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

12.  Arena permainan di 

dalam atau di luar 

gedung, yang 

memenuhi persyaratan 

kelaikan sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 

13.  Luas area yang 

digunakan untuk 

peralatan dan mesin 

permainan paling besar 

80 % dari total luas 

area; 

 

14.  Petunjuk arah masuk 

dan keluar yang jelas 

dan mudah terlihat; 

 

15.  Penerangan dan 

sirkulasi udara yang 

baik sesuai standar 

dan/atau ketentuan 
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peraturan perundang-

undangan; 

16.  Peralatan dan mesin 

permainan, baik 

elektronik maupun 

mekanik, yang 

memenuhi ketentuan 

memenuhi persyaratan 

kelaikan/keamanan 

penggunaannya, 

mukan mengandalkan 

keberuntungan 

(luck/chance) atau 

mengandung unsur 

perjudian dan tidak 

mengandung pornografi 

/pornoaksi, kekerasan 

dan pembunuhan; 

 

17.  Kepemilikan dokumen 

SPPL; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

manajemen usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja, 

pengelolaan usaha, dan 

manajemen usaha 

terdokumentasi. 

 

 

Keterangan: 
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o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 90%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 90%; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 85%; 

o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan 

produk usaha minimal    80%; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 100%. 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari dua kategori penilaian yaitu 

tersertifikasi Grad A (memenuhi seluruh 

kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B 

(memenuhi standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha arena permainan. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 
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kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 
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usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha arena permainan 

dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur 

sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha arena 

permainan penanaman modal asing (PMA), 

dan Gubernur melaksanakan pengawasan 

usaha klub arena permainan penanaman 

modal dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha arena permainan  berisiko 

menengah tinggi juga dilaksanakan melalui 
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sertifikasi standar usaha oleh Lembaga 

Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) 

yang meliputi sertifikasi awal dan survailan 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha 

arena permainan  berlaku selama pengusaha 

arena permainan  menjalankan kegiatan 

usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha arena 

permainan PMA, Gubernur mendelegasikan 

kewenangan pengawasan usaha arena 

permainan kepada SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha arena 

permainan dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 
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dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 

wisata dayung dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha arena permainan. 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 
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2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 
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BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha klub malam PMA. SKPD Propinsi  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha arena 

permainan PMDN. Pelaksanaan pengawasan 

oleh K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait 

khususnya mengenai pemenuhan standar 

dan sertifikat standar usaha arena 

permainan. 

 ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha arena permainan 

melaksanakan pengawasan usaha arena 

permainan sesuai kewenangan instansi 

pemberi tugas. Untuk memeliharanya 

kompetensi ASN dan/atau profesi bersertifikat 

yang melaksanakan pengawasan usaha arena 

permainan  diberikan kesempatan untuk 

mengikuti diklat/bimtek mengenai industri 

pariwisata pada umumnya dan usaha arena 

permainan pada khususnya. 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 
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secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata memancing dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha arena permainan yang mendapatkan 

pengawasan), kriteria penilaian, Tim 

Pelaksana Pengawasan, proses pengawasan, 

hasil analisis pengawasan, rekomendasi dan 

durasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan 

yang disepakati Tim pelaksana pengawasan 

dan usaha arena permainan yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha 

karaoke. Sementara itu, substansi utama 

pengawasan standar usaha meliputi 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan usaha, persyaratan produk usaha 

dan sistem manajemen usaha sebagaimana 

unsur dan kriteria penilaian dalam tabel di 

atas. 

f. Saluran pengaduan pengawasan 



- 781- 

 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha arena permainan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

melalui hotline, telepon, whatsapp, email dan 

situs website. 
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STANDAR USAHA DISKOTEK 
BERESIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
93294 

(Diskotek) 

1. Ruang Lingkup Diskotek usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan 

suara, untuk mendengarkan musik atau menari 

mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa 

pelayanan makanan dan minuman.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Diskotek adalah usaha hiburan malam 

yang menyediakan tempat dan fasilitas 

bersantai dan/atau melantai dengan diiringi 

rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya 

lampu; 

c. Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi 

adalah usaha pariwisata yang memiliki 

kategori risiko tinggi berdasarkan kriteria 

keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan 

masyarakat dan lingkungan (K3L) dan 

probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Diskotek  berisiko menengah 

tinggi adalah rumusan kualifikasi usaha 

Diskotek berisiko menengah tinggi dan/atau 

klasifikasi usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi yang mencakup yang mencakup aspek 

sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha; 
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e. Sertifikasi Usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi adalah proses pemberian Sertifikat 

kepada usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi untuk mendukung peningkatan mutu 

produk, pelayanan dan pengelolaan usaha 

Diskotek melalui audit pemenuhan standar 

usaha Diskotek; 

f. Sertifikat Usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata 

kepada usaha Diskotek berisiko menengah 

tinggi yang telah memenuhi Standar Usaha 

Diskotek berisiko menengah tinggi; 

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, 

yang selanjutnya disebut LSU Bidang 

Pariwisata adalah lembaga mandiri yang 

berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di 

Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha Diskotek memiliki skala besar. 

Sementara itu, usaha diskotek berisiko rendah 

tidak memiliki penggolongan; 

4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

a. Usaha perseorangan dan / atau non 

perseorangan sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

c. UKL-UPL  
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5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

a. Melaksanakan standar usaha; 

b. Melaksanakan sertifikasi standar usaha paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah usaha  diskotek 

beroperasi; 

c. memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

Bidang Pariwisata (LSUP), diunggah melalui 

system OSS; 

d. Memiliki sertifikat laik sehat dengan jangka 

waktu pemenuhan selama 1 (satu) tahun. 

6 Sarana 

 

d. Sarana minimum usaha diskotek yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor/area admnistrasi yang 

dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

serta sistem pencahayaan dan sirkulasi 

udara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang 

terpisah untuk karyawan pria dan wanita, 

yang dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan barang karyawan; 

3) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita 

yang terpisah dengan sirkulasi dan 

pencahayaan udara yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api 

Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 

6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

7) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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9) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

10) Penyejuk udara dan exhaust fan dengan 

jumlah dan daya sesuaidengan rasio luas 

ruangan; 

11) Akses khusus darurat yang berfungsi 

dengan baik dan terlihat dengan rambu 

yang jelas, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

12) Lampu darurat yang berfungsi dengan 

baik, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

13) Peralatan keamanan berupa kamera 

pengawas (Closed Circuit Television) dan 

tempat petugas keamanan; 

14) Fasilitas angkat angkut karyawan dan 

barang; 

15) Gudang. 

 

e. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha diskotek antara lain sebagai berikut: 

1) Lift atau eskalator pengunjung untuk 

diskotek yang berada di lantai 4 (empat) 

atau lebih; 

2) Papan nama  dibuat dari bahan aman dan 

kuat dengan tulisan yang terbaca dan 

terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan 

terawat; 

4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan 

ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 

(satu) meter dan jarak antar meja paling 

dekat 2 (dua) meter; 

5) Peralatan pencahayaan; 

6) Tempat penjualan makanan ringan dan 

minuman ringan; 

7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk pengunjung pria dan wanita dengan 

sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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8)    Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan 

peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

9)    Tempat sampah tertutup yang tebuat dari 

material yang aman dan tidak mudah 

bocor. 

 

f. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Memiliki program pengendalian hama 

(pest control); 

3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

atau klinik  terdekat terdokumentasi; 

4) Tempat sampah organik dan non organik 

terpisah dan tertutup; 

5) Tempat penampungan sampah sementara 

organikdan non organic terpisah; 

6) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 

usaha diskotek. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

c. Organisasi 

12) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

13) uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasil; 

14) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

15) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan 

16) Pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

17) Kerjasama dengan dokter, klinik atau 

rumah sakit;  

18) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi. 

 

d. Sumber Daya Manusia 
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7) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

8) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi. 

9) Program penilaian kinerja karyawan. 

10) Petugas keamanan; 

11) Perencanaan dan pengembangan karir; 

12) Perlindungan asuransi kesehatan dan 

kecelakaan bagi karuawan; 

13) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara 

berkala terdokumentasi; 

8 Pelayanan  a. Penyambutan dan penerimaan pengunjung; 

b. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian 

makanan ringan dan/atau minuman ringan 

sesuai standar kesehatan dan keamanan 

pangan; 

c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

d. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang 

memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan 

Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Republik Indonesia; 

e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

atau keadaan darurat lainnya.; 

g. Penanganan keluhan pengunjung. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Ruang bersantai dan melantai  dengan luas 

tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 

(delapan) meter, ketinggian plafon paling 

rendah 4 (empat meter) dan kedap suara; 

b. Panggung untuk disc jockey, penata suara, dan 

penata cahaya dengan ketentua luas panggung 

paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter,  

ketinggian panggung paling rendah 1 (satu) 

meter, dan jarak antara panggung dengan kursi 

pengunjung paling dekat 2 (dua) meter; 

c. Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling 

keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas 

ruangan; 
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d. Media penyimpan data suara yang telah diisi 

dengan rekaman lagu dan/atau music; 

e. Pemutar penyimpan data suara dilengkapi 

paling sedikit 2 (dua) buah mixer musik dan 

headphone; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksankan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktifitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan; 

n. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

a. PENILAIAN KESESUAIAN 

Usaha memiliki tingkatan resiko menengah 

tinggi = bukti penilaian kesesuaian digunakan 

oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin 

secara formal dari KL yang berwenang. 

Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 

 

Unsur-
Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 
Persyaratan 
khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha  

2.  Dokumen UKL-UPL  

3.  Melaksanakan standar 
dan sertifikasi standar 

usaha; 

 

4.  Sertifikat  standar usaha  

5.  Sertifikat laik sehat  

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 
procedure (SOP) dan / 
atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan 
/ atau petunjuk 
pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk/jasa 
usaha 

13.  Ruang bersantai dan 

melantai  dengan luas 
tempat melantai paling 
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kecil 6 (enam) meter x 8 

(delapan) meter, 
ketinggian plafon paling 
rendah 4 (empat meter) 

dan kedap suara; 

14.  Panggung untuk disc 

jockey, penata suara, 
dan penata cahaya 

dengan ketentua luas 
panggung paling kecil 3 
(tiga) meter x 2 (dua) 

meter,  ketinggian 
panggung paling rendah 
1 (satu) meter, dan jarak 

antara panggung 
dengan kursi 

pengunjung paling 
dekat 2 (dua) meter; 

 

15.  Peralatan sistem suara 
dengan kekuatan paling 
keras 110 desibel 

disesuaikan dengan 
rasio luas ruangan; 

 

16.  Media penyimpan data 
suara yang telah diisi 
dengan rekaman lagu 

dan/atau musik: 

 

17.  Pemutar penyimpan 

data suara dilengkapi 
paling sedikit 2 (dua) 
buah mixer musik dan 

headphone 

 

Sistem 

manajemen 
usaha 

18.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 
pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 
Diskotek; 

 

19.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 
pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 
Diskotek berisiko 
menengah tinggi  

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 
tidak sesuai; 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 85 %; 
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o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 85 %; 
o Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan 

Usaha Minimal 90% 

o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan 
Produk usaha 90% 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha 100%; 
o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua karegori penilaian yaitu tersertifikasi Grade 
A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan 
tersertifikasi Grade B (memenuhi kriteria 

standar minimal). 

 

b. PENGAWASAN 

Pengawasan Usaha Diskotek ngawasan usaha 

terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan 

insidentil, yang dilakukan secara berkala 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha 

dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau 

inspeksi lapangan. Laporan Pengusaha 

merupakan informasi yang disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah mengenai 

perkembangan kegiatan usaha dan/atau 

kepatuhan Pengusaha terhadap standar serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Daerah dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan 

rutin dilaksanakan melalui penilaian laporan 

Pengusaha dan / atau inspeksi lapangan yang 

meliputi  

a) Standar keselamatan, kesehatan, 

dan/atau lingkungan hidup; 

b) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

c) Kewajiban lain terkait pelaksanaan 

kegiatan usaha. 
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Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan 

kegiatan usaha melalui laporan Pengusaha 

dilakukan secara berkala dan inspeksi 

lapangan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan frekuensi berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha dilaksanakan dalam 

satu periode tertentu secara online dengan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 

Pengusaha terhadap standar standar usaha. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan 

usaha kecil dengan tingkat risiko tinggi 

mencakup pengawasan kepatuhan terhadap 

penerapan standar usaha dan pengembangan 

usaha mikro dan kecil kecil. Pengawasan rutin 

untuk usaha mikro dan usaha kecil dilakukan 

melalui inspeksi lapangan untuk melakukan 

pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan. 

Pengawasan insidental dilakukan oleh 

Pemerintah pada waktu tertentu dan 

dilaksanakan berdasarkan laporan dan/atau 

pengaduan dari masyarakat. Pengawasan 

insidental mencakup pengawasan kepatuhan 

Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan 

melalui inspeksi lapangan yang dilakukan 

oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/kota) dalam bentuk 

kunjungan fisik atau melalui virtual untuk 

melakukan: 

a) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 
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b) pengujian; dan/atau 

c) pembinaan dalam bentuk pendampingan 

dan penyuluhan.  

Laporan kegiatan usaha disampaikan 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah melalui sistem OSS 

paling lambat pada minggu ke 4 (empat) 

bulan Januari tahun berikutnya dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma 

pengawasan, perencanaan pelaksanaan 

pengawasan, hak dan kewajiban pelaksana 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan 

pengawasan. 

1) Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha diskotek dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan 

oleh Kementerian dan Pemerintah Propinsi 

yang dilaksanakan oleh SKPD Propinsi dan 

DKPD Kabupaten/Kota yang membidangi 

pariwisata sesuai dengan sektor usaha yang 

menjadi binaannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha diskotek berisiko 

menengah tinggi penanaman modal asing 

(PMA), Gubernur melaksanakan pengawasan 

usaha diskotek berisiko tinggi PMDN, dan 

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan 

usaha diskotek berisiko rendah. Pengawasan 
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yang dilaksanakan Menteri, Gubernur dab 

Bupati/Walikota sesuai kewenangan. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha diskotek 

berisiko menengah tinggi PMA, Gubernur 

mendelagsikan kewenangan pengawasan 

usaha diskotek berisiko menengah tinggi 

PMDN kepada SKPD Propinsi yang 

membidangi pariwisata, dan Bupati/Walikota  

mendelagsikan kewenangan pengawasan 

usaha diskotek berisiko menengah rendah 

dan rendah PMDN kepada SKPD 

Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata 

melibatkan instansi terkait yang dilaksanakan 

terintegrasi, terkoordinasi dan terpadu.  

Pengawasan usaha diskotek berisiko 

menengah tinggi dan tinggi dilaksankan 

melalui sertifikasi standar usaha oleh 

Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata 

(LSUP) yang meliputi sertifikasi awal dan 

survailan yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk usaha 

diskotek berisiko menengah tinggi. Sertifikat 

standar usaha diskotek berlaku selama 

pengusaha diskotek menjalankan kegiatan 

usaha sesuai ketentuan perundang-

undangan. Pengawasan usaha diskotek 
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berisiko menengah tinggi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilaksankan secara terintegrasi dan terpadu 

oleh K/L dan SKPD antara lain kepemilikan 

NIB dan / atau izin usaha, penerapan dan 

sertifikat standar usaha diskotek. 

Pengawasan rutin oleh Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 

dilaksanakan melalui laporan kegiatan usaha 

tahunan yang disampaikan secara online. 

Sementara itu, pengawasan insidentil melalui 

inspeksi atau kunjungan lapangan oleh 

Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 

dilaksanakan atas dasar pengaduan/laporan 

masyarakat termasuk wisatawan, atau 

laporan/pengaduan instansi terkait. 

Pengawasan terhadap penerapan standar 

usaha diskotek berisiko menengah tinggi  dan 

berisiko tinggi dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum dan 

persyaratan khusus, produk, pelayanan dan 

pengeloaan usaha sebagimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada table penilaian 

kesesuaian di atas.   

2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 
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terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha Diskotek efektif, efien dan 

maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwa; pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mancakup jumlah dan lokasi 

usaha diskotek. 

3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah.  Hak aparatur sipil negara 

dan/atau profesi bersertifikat sebagai 

pelaksana pengawasan: 

a) Memeriksa laporan dari pelaku usaha; 

b) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 
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c) Menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik;         

d) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan 

prasarana dan/atau sarana; dan 

f) Menghentikan pelanggaran tertentu; 

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan 

a) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

pelaku usaha; 

b) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

c) Mempunyai surat tugas resmi dari instansi 

berwenang untuk melakukan inspeksi 

lapangan; 

d) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh pelaku usaha; 

e) Memberikan rekomendasi kepada pelaku 

usaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha sesuai standar; dan 

f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku 

Usaha. 

4) Pelaksana pengawasan (kompetensi, capacity 

building, standar kompetensi untuk pihak 

ketiga); 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP 

BKPM, SKPD Propinsi dan Kabupaten/kota 
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yang membidangi Pariwisata dan yang 

membidangi perizinan  melalui ASN dan/atau 

profesi bersertifikat. Pelaksanaan pengawasan 

oleh K/L/D yang membidangi pariwisata dan 

perizinan melibatkan instansi terkait dalam 

rangka pemenuhan kriteria  standar dan 

sertifikat standar usaha  diskotek. 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L/D membidangi 

pariwisata/industri pariwisata dan profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

/ atau pengalaman mengenai 

penyelenggaraan industri pariwisata 

khususnya usaha Diskotek. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha diskotek diberikan 

kesempatan untuk mengikuti diklat mengenai 

industri pariwisata pada umumnya dan usaha 

diskotek pada khususnya. 

5) Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan insidentil usaha Diskotek 

berdasarkan laporan dan/atau pengaduan 

dari masyarakat, dan menyampaikan laporan 

individual kepada pimpinan instansi yang 

menugaskan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu luntas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan dengan 

tembusan kepada pimpinan K/L/D yang 

terlibat dalam kegiatan pengawasan . 
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Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

Diskotek khususnya laporan kolektif (Tim 

Pelaksana Pengawasan Lintas K/L/D) antara 

lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, obyek pengawasan (usaha Diskotek 

yang mendapatkan pengawasan), kriteria 

penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil dan analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha Diskotek yang diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum 

dan persyaratan khusus, prodyj, pelayanan 

dan dan pengelolaan usaha sebagimana 

unsur dan kriteria penilaian kesesuaian pada 

table di atas. 

6) Saluran pengaduan masyarakat 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha diskotek dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai 

kewenangannya melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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STANDAR USAHA SPA (SANTE PAR AQUA) 

BERISIKO MENENGAH TINGGI 

NO 
 96112 

SPA (Sante Par Aqua) 

1. Ruang Lingkup SPA usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan 

dan perawatan dengan memadukan metode 

tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini 

menggunakan air dan pendukung perawatan 

lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi 

aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, 

makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini 

menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran 

(mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi 

relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. 

Aktivitas ini juga merupakan upaya 

mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang 

memberikan layanan dengan metode 

kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, 

rempah-rempah, layanan makanan/ minuman 

sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan 

menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap 

memperhatikan tradisi dan budaya bangsa 

Indonesia; 

c. Usaha Spa berisiko menengah tinggi adalah 

usaha pariwisata yang memiliki 

pengelompokan level risiko usaha menengah 
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tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan 

kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 

d. Standar Usaha Spa adalah rumusan kualifikasi 

usaha Spa dan/atau klasifikasi usaha Spa yang 

yang mencakup aspek sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha usaha Spa; 

e. Sertifikasi standar usaha Spa adalah proses 

pemberian Sertifikat kepada Usaha Spa untuk 

mendukung peningkatan mutu produk, 

pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa melalui 

audit pemenuhan Standar Usaha Spa; 

f. Sertifikat standar usaha Spa adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi 

standar usaha Bidang Pariwisata kepada 

Usaha Spa yang telah memenuhi Standar 

Usaha Spa; 

g. Lembaga Sertifikasi standar usaha Bidang 

Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU 

Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri 

yang berwenang melakukan Sertifikasi standar 

usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan; 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Skala usaha spa adalah skala mikro, kecil, skala 

menengah dan usaha skala besar. 

Usaha Spa memiliki penggolongan yaitu Spa tirta 1, 

tirta 2 dan tirta 3 
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4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan dan non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

3) Memilili Surat Pernyataan Pengelolaan 

Lingkungan (SPPL) 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) melaksanakan standar usaha; 

3) Melaksanakan sertifikasi standar usaha 

pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi; 

4) Memiliki sertifikat standar usaha  yang 

diterbitkan oleh LSUP, diunggah melalui sistem 

OSS;  

5) Memiliki sertifikat laik sehat dengan jangka 

waktu pemehunan selama 1 (satu) tahun  

6 Sarana 

 

Spa Tirta 3 

a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki 

meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang 

baik; 

2) Ruang ganti dan tempat istirahat untuk 

karyawan;  

3) Area / tempat penyimpanan barang 

karyawan; 

4) Area penyajian minuman; 

5) Ruang lena (linen); 

6) Ruang petugas keamanan; 
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7) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi 

dengan baik dengan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik; 

8) Peralatan Pertolongan Pertama dan Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR) 

9) Tempat penampungan sampah dan 

pengelolaan air limbah; 

10) Instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

11) Instalasi genset Automatic Switch yang 

berfungsi dengan baik; 

12) Instalasi air bersih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

13) Akses khusus darurat terlihat dengan 

rambu yang jelas; 

14) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan /atau internet. 

15) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan 

terawat; 

16) Gudang atau tempat penyimpanan barang; 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha Spa antara lain sebagai berikut: 

1) Ruang penerimaan tamu; 

2) Area minum; 

3) Area bilas; 

4) Area ganti pakaian; 

5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk tamu pria dan wanita; 

6) Area olah fisik; 
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7) Ruang atau tempat/area ibadah dengan 

kelengkapannya. 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Kemitraan dan/atau keterlibatan 

masyarakat lokal; 

2) Melaksanakan pengendalian pencemaran 

lingkungan; 

3) Melaksanakan pengendalian hama (pest 

control); 

4) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

5) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah tertutup; 

6) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih 

dengan menyertakan sentuhan budaya 

Indonesia di dalam dan di luar bangunan 

usaha; 

7) Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

8) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha. 

 

Spa Tirta 2 

a. Sarana minimum usaha Spa yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang 

baik; 

2) Area karyawan 

3) Area penyajian minuman; 
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4) Ruang lena (linen); 

5) Toilet yang bersih dan terawat untuk 

karyawan; 

6) Tempat sampah; 

7) Peralatan Pertolongan Pertama dan Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR) 

8) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

9) Instalasi genset berfungsi dengan baik; 

10) Instalasi air bersih yang memenuhi 

perstaratan hygiene dan sanitasi; 

11) Lampu darurat yang berfungsi dengan 

baik 

12) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan /atau internet. 

13) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan 

terawat; 

14) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha Spa antara lain sebagai berikut: 

1) Ruang penerimaan tamu; 

2) Area minum; 

3) Area bilas; 

4) Area ganti pakaian; 

5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk tamu pria dan wanita; 

6) Area olah fisik; 

7) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya; 
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c. Kondisi lingkungan 

1) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih 

dengan menyertakan sentuhan budaya 

Indonesia di dalam dan/atau di luar 

bangunan usaha; 

2) Tersedia tempat sampah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah tertutup; 

4) Melaksanakan program kebersihan dan 

perawatan lingkungan bangunan usaha 

 

Spa Tirta 1 

a. Sarana minimum usaha Spa yang harus 

dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang/area administrasi; 

2) Area lena (linen); 

3) Tempat sampah tertutup; 

4) Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan 

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

5) Instalasi listrik terpasang aman dan 

memenuhi kelaikan; 

6) Instalasi air bersih yang memnuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

7) Terdapat telepon; 

8) Lampu darurat yang berfungsi dengan 

baik 

9) Gudang atau tempat penyimpanan 

barang. 
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b. Fasilitas minimum sebagai penunjang 

kegiatan usaha Spa antara lain sebagai 

berikut: 

1) Area penerimaan tamu; 

2) Area bilas; 

3) Toilet yang bersih dan terawat; 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih 

menyertakan sentuhan budaya Indonesia; 

2) Tersedia tempat sampah tertutup; 

3) Tersedia tempat penampungan sementara 

tertutup; 

4) Melaksanakan kebersihan dan perawatan 

lingkungan bangunan usaha. 

 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Spa Tirta 3 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk 

setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 

4) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;  

5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau 

Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan; 

6) Pelaksanaan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang terdokumentasi; 

7) Memiliki kerjasama dengan dokter, klinik 

atau rumah sakit terdekat; 

8) Perencanaan dan pengembangan karir; 

9) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan 

/ atau produk dalam negeri; 

10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

11) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan seluruh karyawan secara 

berkala yang terdokumentasi. 

12) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit 

atau klinik terdekat terdokumentasi;  

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Program pengembangan kompetensi pada 

level manager, supervisor dan pelaksana; 

3) Perencanaan dan pengembangan karir; 

4) Program penilaian kinerja karyawan; 

5) Terapis memiliki Standar Kompetensi 

6) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). 

 

Spa Tirta 2 

a. Organisasi 

1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur 

organisasi yang lengkap dan 

terdokumentasi;  
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2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 

3) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

4) Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan; 

5) Pelaksanaan manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3); 

6) Memiliki informasi dengan dokter, klinik 

atau rumah sakit terdekat; 

7) Penggunaan produk dalam negeri; 

8) Kepemilikan sertifikat/leterangan laik 

sehat usaha; 

9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

terdokumentasi; 

10) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

karyawan secara berkala terdokumentasi. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 

mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Pengembangan kompetensi karyawan; 

3) Penilaian kinerja karyawan; 

4) Terapis memiliki Standar Kompetensi; 

5) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). 

 

Spa Tirta 1 

a. Organisasi 

1) Struktur organisasi terdokumentasi;  
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2) Uraian tugas terdokumentasi; 

3) Peraturan perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

4) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3); 

5) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi; 

 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi; 

2) Pengembangan kompetensi karyawan; 

3) Terapis memiliki Standar Kompetensi; 

4)  Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). 

8 Pelayanan  Spa Tirta 3 

a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi 

penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran 

tamu, pemberian informasi tentang produk dan 

layanan Spa yang disediakan, pemberian 

konsultasi perawatan Spa, pemberian 

informasi, pelaksanaan Spa, metode perawatan 

Spa, dan bahan yang digunakan untuk 

perawatan Spa.  

b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi 

terapi air (hydro therapy, terapi aroma (aroma 

theraphy), terapi pijat (massage), terapi rempah 

(herbal therapy), kaki (foot Spa) dan tangan 

(hand Spa), rambut dan kulit kepala (hair and 

scalp Spa), wajah (facial Spa), terapi panas 

(thermal therapy), dan olah fisik/olah 

pernapasan; 
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c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi 

konfirmasi perawatan yang telah diberikan, 

pemberian saran untuk perawatan di rumah 

dan pemberian saran untuk perawatan 

lanjutan; 

d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai 

dengan persyaratan hygiene sanitasi; 

e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

g. Keamanan oleh satuan pengaman; 

h. Penanganan keluhan tamu. 

 

Spa Tirta 2 

a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi 

penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran 

tamu, pemberian informasi tentang produk dan 

layanan Spa yang disediakan, dan konsultasi 

perawatan Spa;  

b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi 

terapi air (hydro therapy, terapi aroma (aroma 

theraphy), terapi pijat (massage), terapi rempah 

(herbal therapy), kaki (foot Spa) dan tangan 

(hand Spa), rambut dan kulit kepala (hair and 

scalp Spa), wajah (facial Spa), terapi panas 

(thermal therapy); 

c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi 

konfirmasi perawatan yang telah diberikan, 

pemberian saran untuk perawatan di rumah 

dan pemberian saran untuk perawatan 

lanjutan; 

d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai 

dengan persyaratan hygiene sanitasi; 
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e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

g. Keamanan oleh Petugas Keamanan; 

h. Penanganan keluhan tamu. 

Spa Tirta 1 

a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi 

penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran 

tamu, pemberian informasi tentang produk dan 

layanan Spa yang disediakan, dan konsultasi 

perawatan Spa;  

b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi 

terapi air (hydro therapy, terapi aroma (aroma 

theraphy), terapi pijat (massage), terapi rempah 

(herbal therapy), kaki (foot Spa) dan tangan 

(hand Spa); 

c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi 

konfirmasi perawatan yang telah diberikan, 

pemberian saran untuk perawatan di rumah 

dan pemberian saran untuk perawatan 

lanjutan; 

d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai 

dengan persyaratan hygiene sanitasi; 

e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP); 

g. Penanganan keluhan tamu. 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

Spa Tirta 3 

a. Ruang perawatan terapi air (hydro therapy Spa) 

berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu 

dengan ruang perawatan lainya untuk 

peregangan otot (relaksasi), peremajaan kulit 

(rejuvenasi), penguatan sistem tubuh 

(revitalisasi); 
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b. Ruang perawatan terapi pijat (massage), 

rempah (herbal), dan wajah (facial), meliputi 

masing-masing ruangan untuk satu orang 

(single room) dan ruangan untuk pasangan 

(couple room); 

c. Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (hair 

and scalp Spa); 

d. Ruang perawatan kaki (foot Spa) dan 

perawatan tangan (hand Spa); 

e. Terapi air (hydro therapy), meliputi berendam, 

berendam dengan semburan air yang bisa 

diatur suhu dan tekanannya, pancuran air 

yang bisa diatur suhu dan tekanannya, mandi 

uap. dan  salah 1 (satu) dari terapi sebagai 

berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau 

terapi dengan ganggang; 

f. Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan 

paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri 

asli Indonesia; 

g. Terapi pijat (massage), paling sedikit 3 (tiga) 

jenis pijat tradisional Indonesia dan terdapat 

pijat dari negara lain. 

h. Terapi rempah (herbal therapy), dengan cara 

rendam rempah, lulur, dan masker, dengan 

menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis 

rempah;  

i. Terapi Pikiran (mind therapy) dengan cara 

meditasi; 

j. Terapi panas (thermal therapy); 

k. Perawatan wajah (facial Spa) menggunakan 

mesin atau alat; 
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l. Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa), dengan alat dan tanpa alat; 

m. Perawatan rambut dan kulit kepala (hair and 

scalp Spa) dengan alat dan tanpa alat; 

n. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas, 

latihan pelenturan (stretching);  

o. Alunan musik di area publik, di dalam ruang 

perawatan disesuaikan dengan kondisi tamu; 

p. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan; 

q. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan 

menyertakan sentuhan budaya Indonesia di 

dalam dan di luar bangunan usaha; 

r. Kepemilikan dokumen upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup (UKL-UPL). 

Spa Tirta 2 

a. Ruang perawatan terapi air (hydro therapy 

Spa) berada dalam ruangan tersendiri atau 

menyatu dengan ruang perawatan lainya 

untuk peregangan otot (relaksasi) dan 

peremajaan kulit (rejuvenasi); 

b. Ruang perawatan terapi pijat (massage), 

rempah (herbal), dan wajah (facial), meliputi 

masing-masing ruangan untuk satu orang 

(single room) atau ruangan untuk pasangan 

(couple room). 

c. Ruang perawatan rambut dan kulit kepala 

(hair and scalp Spa); 

d. Ruang perawatan kaki (foot Spa) dan 

perawatan tangan (hand Spa); 
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e. Terapi air (hydro therapy), meliputi berendam, 

pancuran air yang bisa diatur suhu dan 

tekanannya dan mandi uap; 

f. Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan 

paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli 

Indonesia; 

g. Terapi pijat (massage), paling sedikit 2 (dua) 

jenis pijat tradisional Indonesia; 

h. Terapi rempah (herbal therapy), dengan cara 

rendam rempah, lulur, dan masker, dengan 

menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis 

rempah;  

i. Terapi panas (thermal therapy); 

j. Perawatan wajah (facial Spa) menggunakan 

mesin atau alat; 

k. Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa), dengan alat dan tanpa 

alat; 

l. Perawatan rambut dan kulit kepala (hair and 

scalp Spa) dengan alat dan tanpa alat; 

m. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas 

dan/atau latihan pelenturan (stretching); 

n. Alunan musik di area publik;  

o. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan; 

p. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan 

menyertakan sentuhan budaya Indonesia di 

dalam dan / atau di luar bangunan usaha; 

q. Kepemilikan dokumen upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup (UKL-UPL). 
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Spa Tirta 1 

a. Area perawatan terapi air (hydro therapy Spa); 

b. Area perawatan rambut, kulit kepala (hair and 

scalp Spa), perawatan kaki (foot Spa) dan / 

atau perawatan tangan (hand Spa); 

c. Terapi air (hydro therapy), meliputi berendam 

dan / atau mandi uap; 

d. Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan 

paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli 

Indonesia; 

e. Terapi pijat (massage) tradisional Indonesia; 

f. Perawatan wajah (facial Spa) tanpa alat; 

g. Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa) tanpa alat; 

h. Alunan musik; 

i. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan; 

j. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih 

menyertakan sentuhan budaya Indonesia; 

 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

Spa Tirta 3 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 
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e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

m. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usha 

secara berkelanjutan; 



- 819- 

 

n. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi. 

 

Spa Tirta 2 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 



- 820- 

 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP  dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

 

Spa Tirta 1 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 

d. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi 

pelanggan usaha; 

f. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara 

berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP  dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 
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i. Memiliki dokumen SOP  dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha 

secara berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja audit internal usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 

11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

a. PENILAIAN KESESUAIAN  

Usaha spa memiliki tingkatan risiko menengah 

tinggi = Pemenuhan terhadap standar 

dilakukan melalui sertifikasi standat usaha 

oleh LSUP atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah propinsi sesuai 

kewenangannya dalam rangka pengawasan. 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Komitmen 

melaksanakan standar 

dan membuat surat 

pernyataan diri 

melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha;  
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3.  Melaksanakan standar 

dan membuat surat 

pernyataan 

melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

4.  melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

5.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 
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Persyaratan 

produk 

usaha 

13.  Ruang perwatan terapi 

air (hydro therapy Spa) 

berada dalam ruangan 

tersendiri atau menyatu 

dengan ruang 

perawatan lainya untuk  

peregangan otot 

(relaksasi),  peremajaan 

kulit (rejuvenasi),  

penguatan sistem 

tubuh (revitalisasi); 

 

14.  Ruang perawatan terapi 

pijat (massage), rempah 

(herbal), dan wajah 

(facial), meliputi 

masing-masing ruangan 

untuk satu orang (single 

room) dan ruangan 

untuk pasangan (couple 

room); 

 

15.  Ruang perawatan 

rambut dan kulit kepala 

(hair and scalp Spa) 

 

16.  Ruang perawatan kaki 

(foot Spa) dan 

perawatan tangan (hand 

Spa); 

 

17.  Terapi air (hydro 

therapy), meliputi 

berendam, berendam 

dengan semburan air 

yang bisa diatur suhu 
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dan tekanannya, 

pancuran air yang bisa 

diatur suhu dan 

tekanannya, mandi uap. 

dan  salah 1 (satu) dari 

terapi sebagai berikut: 

terapi lumpur, terapi air 

laut, atau terapi dengan 

ganggang; 

18.  Terapi aroma (aroma 

therapy), menggunakan 

paling sedikit 10 

(sepuluh) jenis minyak 

atsiri asli Indonesia 

 

19.  Terapi pijat (massage), 

paling sedikit 3 (tiga) 

jenis pijat tradisional 

Indonesia dan terdapat 

pijat dari negara lain; 

 

20.  Terapi rempah (herbal 

therapy), dengan cara 

rendam rempah, lulur, 

dan masker, dengan 

menggunakan paling 

sedikit 6 (enam) jenis 

rempah; 

 

21.  Terapi Pikiran (mind 

therapy) dengan cara 

meditasi 

 

22.  Terapi panas (thermal 

therapy); 
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23.  Perawatan wajah (facial 

Spa) menggunakan 

mesin atau alat; 

 

24.  Perawatan kaki (foot 

Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa), 

dengan alat dan tanpa 

alat; 

 

25.  Perawatan rambut dan 

kulit kepala (hair and 

scalp Spa) dengan alat 

dan tanpa alat; 

 

26.  Olah fisik, paling sedikit 

meliputi latihan nafas, 

latihan pelenturan 

(stretching);  

 

27.  Alunan musik di area 

publik, di dalam ruang 

perawatan disesuaikan 

dengan kondisi tamu 

 

28.  Pengaturan cahaya 

sesuai jenis perawatan 

 

29.  Desain sesuai konsep 

Spa yang dipilih dengan 

menyertakan sentuhan 

budaya Indonesia di 

dalam dan di luar 

bangunan usaha; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

30.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 
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sistem manajemen 

usaha; 

31.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi. 

 

 

Spa Tirta 2 

 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Komitmen 

melaksanakan standar 

dan membuat surat 

pernyataan diri 

melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

3.  Melaksanakan standar 

dan membuat surat 

pernyataan 

melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

4.  melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

5.  Sertifikat standar 

usaha; 

 



- 827- 

 

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

13.  Ruang perwatan terapi 

air (hydro therapy Spa) 

berada dalam ruangan 

tersendiri atau menyatu 

dengan ruang 

perawatan lainya untuk  

peregangan otot 

(relaksasi) dan 

peremajaan kulit 

(rejuvenasi); 

 

14.  Ruang perawatan terapi 

pijat (massage), rempah 
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(herbal), dan wajah 

(facial), meliputi 

masing-masing ruangan 

untuk satu orang (single 

room) atau ruangan 

untuk pasangan (couple 

room). 

15.  Ruang perawatan 

rambut dan kulit kepala 

(hair and scalp Spa); 

 

16.  Terapi aroma (aroma 

therapy), menggunakan 

paling sedikit 7 (tujuh) 

jenis minyak atsiri asli 

Indonesia; 

 

17.  Terapi pijat (massage), 

paling sedikit 2 (dua) 

jenis pijat tradisional 

Indonesia; 

 

18.  Terapi rempah (herbal 

therapy), dengan cara 

rendam rempah, lulur, 

dan masker, dengan 

menggunakan paling 

sedikit 4 (empat) jenis 

rempah;  

 

19.  Terapi panas (thermal 

therapy); 

 

20.  Perawatan wajah (facial 

Spa) menggunakan 

mesin atau alat; 
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21.  Perawatan kaki (foot 

Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa), 

dengan alat dan tanpa 

alat; 

 

22.  Perawatan rambut dan 

kulit kepala (hair and 

scalp Spa) dengan alat 

dan tanpa alat; 

 

23.  Olah fisik, paling sedikit 

meliputi latihan nafas 

dan/atau latihan 

pelenturan (stretching); 

 

24.  Alunan music di area 

publik;  

 

25.  Pengaturan cahaya 

sesuai jenis perawatan;; 

 

26.  Ruang perawatan kaki 

(foot Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa); 

 

27.  Terapi air (hydro 

therapy), meliputi 

berendam, pancuran air 

yang bisa diatur suhu 

dan tekanannya dan 

mandi uap; 

 

28.  Desain sesuai konsep 

Spa yang dipilih dengan 

menyertakan sentuhan 

budaya Indonesia di 
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dalam dan / atau di luar 

bangunan usaha; 

Sistem 

manajemen 

usaha 

29.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

30.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi.. 

 

 

Spa Tirta 1 

Unsur-

Unsur 

Penilaian 

No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk Berusaha;  

2.  Komitmen 

melaksanakan standar 

dan membuat surat 

pernyataan diri 

melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

3.  Melaksanakan standar 

dan membuat surat 

pernyataan 

melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 
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4.  melaksanakan 

sertifikasi standar 

usaha; 

 

5.  Sertifikat standar 

usaha; 

 

Sarana 

Usaha  

6.  Ketersediaan sarana 

usaha; 

 

7.  Ketersediaan fasilitas 

usaha; 

 

8.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang baik; 

 

Organisasi 

dan SDM 

9.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

10.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

11.  Terdapat dokumen 

standard operating 

procedure (SOP) dan / 

atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

12.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk 

usaha 

13.  Area perawatan terapi 

air (hydro therapy 

Spa); 

 

14.  Area perawatan 

rambut, kulit kepala 

(hair and scalp Spa), 

perawatan kaki (foot 
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Spa) dan / atau 

perawatan tangan 

(hand Spa); 

15.  Terapi air (hydro 

therapy), meliputi 

berendam dan / atau 

mandi uap; 

 

16.  Terapi aroma (aroma 

therapy), menggunakan 

paling sedikit 5 (lima) 

jenis minyak atsiri asli 

Indonesia; 

 

17.  Terapi pijat (massage) 

tradisional Indonesia; 

 

18.  Perawatan wajah (facial 

Spa) tanpa alat; 

 

19.  Perawatan kaki (foot 

Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa) 

tanpa alat; 

 

20.  Perawatan kaki (foot 

Spa) dan perawatan 

tangan (hand Spa) 

tanpa alat; 

 

21.  Alunan musik;  

22.  Pengaturan cahaya 

sesuai jenis perawatan; 

 

23.  Desain sesuai konsep 

Spa yang dipilih 
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menyertakan sentuhan 

budaya Indonesia; 

Sistem 

manajemen 

usaha 

24.  Terdapat dokumen SOP 

dan / atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

25.  Melaksanakan SOP dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha terdokumentasi.. 

 

 

CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = tidak 

sesuai; 

Penilaian Standar Usaha Spa Berisiko Menengah 

Tinggi 

        Klas. Spa 

 Kriter SU              

Spa 

Tirta 1 

Spa 

Tirta 2 

Spa 

Tirta 3 

Sarana Usaha 70 % 80 % 90 % 

Organisasi dan 

SDM 
70 % 80 % 90 % 

Pelayanan 

Usaha 
70 % 80 % 90 % 

Persyaratan 

Produk 
70 % 80 % 90 % 

Sistem 

Manajemen 
70 % 80 % 90 % 

 Keterangan: 

o CK:  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 
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o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari 

dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi 

Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) 

dan tersertifikasi Grade B (memenuhi kriteria 

standar minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha spa. 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya 

dilakukan secara elektronik dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 
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3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  
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Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

g. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha klub malam dilaksanakan 

oleh Menteri dan Gubernur sesuai 

kewenangannya. Menteri melaksanakan 

pengawasan usaha spa penanaman modal 

asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan 

pengawasan usaha spa penanaman modal 

dalam negeri (PMDN).  

Pengawasan usaha spa  berisiko menengah 

tinggi juga dilaksanakan melalui sertifikasi 

standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi 

sertifikasi awal dan survailan yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun sekali. Sertifikat standar usaha spa 

berlaku selama pengusaha spa menjalankan 

kegiatan usaha. 

Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 



- 837- 

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha spa PMA, 

Gubernur mendelegasikan kewenangan 

pengawasan usaha spa kepada SKPD Propinsi 

yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha klub 

malam dilaksanakan melalui pemenuhan 

persyaratan umum, persyaratan khusus, 

ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, 

pelayanan, persyaratan produk dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

h. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi 

khusus tertentu dapat bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang merupakan profesi 

bersertifikat sesuai dengan bidang 

pengawasan yang dilakukan. Keterlibatan 

pihak ketiga juga dilaksanakan dalam 

perencanaan pelaksanaan pengawasan. 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 
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instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha wisata selancar/usaha 

wisata dayung dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan maksimal. 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha spa. 

i. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat 

yang melakukan pengawasan untuk dan atas 

nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 

3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 
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1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

j. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 

industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha spa PMA. SKPD Propinsi  yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait dalam 

melaksanakan pengawasan usaha spa PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha spa. 

 ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 
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pariwisata, SKPD Propinsi yang membidangi 

industri pariwisata, perizinan, instansi terkait 

lainnya dan / atau profesi bersertifikat yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penyelenggaraan industri 

pariwisata khususnya usaha spa 

melaksanakan pengawasan usaha spa sesuai 

kewenangan instansi pemberi tugas. Untuk 

memeliharanya kompetensi ASN dan/atau 

profesi bersertifikat yang melaksanakan 

pengawasan usaha spa diberikan kesempatan 

untuk mengikuti diklat/bimtek mengenai 

industri pariwisata pada umumnya dan usaha 

spa pada khususnya. 

k. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) kepada pimpinan K/L dan SKPD 

Propinsi  kepada pimpinan K/L/D yang 

membidangi industri pariwisata dan perizinan 

sesuai kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

usaha wisata memancing dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat 

khusus yang mendapatkan pengawasan), 

kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, 
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proses pengawasan, hasil analisis 

pengawasan, rekomendasi dan durasi 

penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang 

disepakati Tim pelaksana pengawasan dan 

usaha klub malam minat khusus yang 

diawasi. 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 

persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

l. Saluran pengaduan pengawasan 

  Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha spa dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Propinsi melalui 

hotline, telepon, whatsapp, email dan situs 

website. 
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STANDAR USAHA AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA 

BERISIKO MENENGAH RENDAH 

NO 
96129  

(Aktivitas Kebugaran Lainnya) 

1. Ruang Lingkup Aktivitas kebugaran lainnya usaha jasa pelayanan 

kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan 

kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti 

kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, 

solarium (mandi sinar matahari), salon untuk 

merampingkan tubuh (reducing dan slendering 

salon), dan fish spa.  

2 Istilah dan Definisi a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata; 

b. Usaha Aktivitas kebugaran lainnya adalah 

usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang 

berkaitan dengan kebugaran jasmani dan 

kenyamanan, seperti kegiatan mandi sauna, 

mandi turki, dan steam, solarium (mandi sinar 

matahari), salon untuk merampingkan tubuh 

(reducing dan slendering salon), dan fish spa.; 

c. Usaha Aktivitas kebugaran lainnya berisiko 

menengah rendah adalah usaha pariwisata 

yang memiliki kategori berisiko menengah 

rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan 

keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya 

potensi bahaya K3L; 
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d. Standar usaha Aktivitas kebugaran lainnya 

adalah rumusan kualifikasi usaha Aktivitas 

kebugaran lainnya dan/atau klasifikasi usaha 

Aktivitas kebugaran lainnya yang mencakup 

aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, 

persyaratan produk dan sistem manajemen 

usaha Aktivitas kebugaran lainnya; 

e. Sertifikasi Usaha Aktivitas kebugaran lainnya 

adalah proses pemberian Sertifikat kepada 

usaha Aktivitas kebugaran lainnya untuk 

mendukung peningkatan mutu sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan 

produk dan sistem manajemen usaha Aktivitas 

kebugaran lainnya; 

f. Sertifikat usaha Aktivitas kebugaran lainnya 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Lembaga Online Single Submission (OSS) 

kepada pengusaha Aktivitas kebugaran lainnya 

berisiko menengah rendah yang telah membuat 

pernyataan diri (self declaration) untuk 

menerapkan/melaksanakan standar dalam 

penyelenggaraan usaha Aktivitas kebugaran 

lainnya pada saat mendaftarkan NIB (Nomor 

Induk Berusaha) melalui sistem OSS; 

g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

usaha pariwisata; 

3 Penggolongan Usaha Usaha aktivitas kebugaran lainnya memiliki skala 

usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 

Sementara itu, usaha aktivitas kebugaran lainnya 

tidak memiliki penggolongan. 
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4 Persyaratan Umum 

Usaha 

  

1) usaha perseorangan atau non perseorangan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan;  

2) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 

3) SPPL yang di[eroleh melalui sistem OSS; 

5 Persyaratan Khusus 

Usaha 

1) membuat surat pernyataan diri melaksanakan 

standar usaha pada saat pendaftaran NIB 

melalui sistem OSS;  

2) memiliki sertifikat standar usaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS;  

3) memiliki sertifikat laik sehat rekreasi paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah operasi, 

diunggah melalui system ODD 

4) melaksanakan standar usaha; 

 6 Sarana 

 

Sarana Usaha Aktivitas kebugaran lainnya lainnya 

antara lain: 

a. Sarana minimum usaha aktivitas kebugaran 

lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain: 

1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan 

dan perlengkapan dengan sistem 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang 

baik; 

2) Area karyawan yang bersih dan terawat; 

3) Area minum yang bersih dan terawat dan 

mudah diakses pengunjung; 

4) Toilet yang bersih dan terawat untuk 

karyawan; 

5) Tempat sampah tertutup; 

6) Peralatan Pertolongan Pertama pada 

Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR) 

7) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi 

kelaikan; 
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8) Instalasi air bersih terpasang aman 

memenuhi kelaikan; 

9) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik; 

10) Peralatan komunikasi yang terdiri dari 

telepon, email, dan /atau internet. 

11) Area parkir yang aman dan bersih; 

12) Ruang atau tempat ibadah dengan 

kelengkapannya; 

13) Gudang atau tempat penyimpanan barang. 

 

b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan 

usaha Spa antara lain sebagai berikut: 

1) Ruang penerimaan tamu yang bersih 

terawat dengan sirkulasi udara dan  

pencahayaan yang baik; 

2) Penyediaan minuman yang memenuhi 

persyaratan hygiene dan sanitasi; 

3) Area ganti pakaian tamu atau pemgunjung 

yang bersih dan terawat dengan sirkulasi 

udara dan pencahayaan yang baik; 

4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah 

untuk tamu pria dan wanita; 

5) Tempat sampah terdiri atas tempat sampah 

organik dan tempat sampah non organik 

6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada 

kecelakaan (P3K); 

 

c. Kondisi lingkungan 

1) Memiliki program pengendalian hama; 

2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik 

terdekat terdokumentasi; 
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3) Tersedia tempat sampah organik dan non 

organik terpisah tertutup; 

4) Tersedia tempat penampungan sementara 

sampah organik dan non-organik; 

5) Melaksanakan kebersihan dan perawatan 

lingkungan bangunan usaha. 

7 Struktur organisasi 

SDM dan SDM  

 

Organisasi dan SDM antara lain: 

a. Organisasi 

1) Sttruktur organisasi terdokumentasi;  

2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap 

terdokumentasi; 

3) Melaksanakan program pemeliharaan dan 

penyimpanan dokumen kegiatan usaha 

aktivitas kebugaran lainnya; 

4) Dokumen Prosedur Operasional Standar 

(SOP)  dan/atau petunjuk pelaksanaan 

kerja; 

5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang terdokumentasi; 

6) Peraturan Perusahaan atau tata tertib 

perusahaan; 

7) Program Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

8) Program pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 

9) Pengutamaan penggunaan produk lokal; 

dan / atau poduk nasional; 

10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen 

yang terdokumentasi; 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 

yang bersih dan rapi dengan 
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mencantumkan identitas dan/atau logo 

perusahaan; 

2) Program pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi; 

3) Petugas keamanan; 

4) Memiliki dan melaksanakan program 

penilaian kinerja karyawan. 

5) Pelaksanaan program pemeriksaan 

kesehatan karyawan secara berkala yang 

terdokumentasi;  

8 Pelayanan  a. Ketersediaan dan penyampaian informasi 

tentang produk dan tarif, pembayaran, 

penitipan barangm jadwal operasional dan 

kawasan daya tarik wisata sekitar (point of 

interest); 

b. Pelayanan tamu sebelum pelaksanaan  

perawatan kebugaran, meliputi penyambutan 

kedatangan tamu, pendaftaran tamu, 

pemberian informasi tentang produk dan 

layanan kebugaran yang disediakan, pemberian 

informasi dan konsultasi perawatan Spa;  

c. Pelayanan selama perawatan kebugaran, 

meliputi antara lain terapi pijat, mandi sauna, 

steam, dam solarium (mandi sinar matahari dan 

perampingan tubuh (reducing dan slendering 

salon); 

d. Pelayanan sesudah perawatan kebugaran, 

meliputi konfirmasi perawatan yang telah 

diberikan, pemberian saran untuk perawatan di 

rumah dan  pemberian saran untuk perawatan 

lanjutan; 
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e. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai 

dengan persyaratan hygiene sanitasi; 

f. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan usaha; 

g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; 

h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K); 

i. Penanganan keluhan tamu 

9 Persyaratan 

Produk/Proses/Jasa 

a. Ruang perwatan kebugaran berada dalam 

ruangan tersendiri ataumenyatu dengan ruang 

perawatan yang memenuhi persyaratan hygiene 

dan sanitasi; 

b. Terapi pijat, mandi sauna, steam, dam solarium 

(mandi sinar matahari dan perampingan tubuh, 

meliputi masing-masing ruangan untuk satu 

orang (single room) dan ruangan untuk 

pasangan (couple room); 

c. Terapi pijat (massage), meliputi jenis pijat 

tradisional  dan  pijat modern; 

d. Pengawas Aktivitas kebugaran yang ramah dan 

kompeten; 

e. Terapis kebugaran yang memiliki sertifikat 

kompetensi; 

f. Ahli kebugaran yang kompeten dan profesional; 

10 Sistem Manajemen 

Usaha 

a. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 

b. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja perencanaan usaha 

terdokumentasi 

c. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 
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d. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha 

terdokumentasi 

e. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan 

usaha; 

f. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha 

terdokumentasi; 

g. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; 

h. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas 

pelayanan usaha secara berkelanjutan 

terdokumentasi; 

i. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja meningkatkan 

produktivitas usaha secara berkelanjutan; 

j. Melaksanakan SOP dan / atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas 

usaha secara berkelanjutan; 

k. Memiliki dokumen SOP dan / atau petunjuk 

teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan; 

l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis 

pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan 

tindak lanjut perbaikan usaha secara 

berkelanjutan terdokumentasi; 
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11 Penilaian 

kesesuaian dan 

pengawasan  

a. PENILAIAN KESESUAIAN   

Usaha aktivitas kebugaran lainnya memiliki 

tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan 

terhadap standar dilakukan melalui dengan 

pernyataan kesesuaian diri (self declaration)  - 

siapkan check listnya untuk dapat diberikan 

kepada pelaku usaha (bagian dari lampiran 

standar) 

Unsur-Unsur 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian CK 

Persyaratan 

Umum dan 

Persyaratan 

khusus 

1.  Nomor Induk 

Berusaha; 

 

2.  Surat pernyataan 

diri melaksanakan 

standar usaha; 

 

3.  Sertifikat standar 

usaha;  

 

4.  melaksanakan 

standar usaha; 

 

Sarana Usaha  5.  Ketersediaan 

sarana usaha; 

 

6.  Ketersediaan 

fasilitas usaha; 

 

7.  Terdapat kondisi 

lingkungan yang 

baik; 

 

Organisasi dan 

SDM 

8.  Terdapat organisasi 

usaha yang baik; 

 

9.  Ketersediaan SDM 

usaha yang baik; 

 

Pelayanan 

usaha 

10.  Terdapat dokumen 

standard operating 
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procedure (SOP) dan 

/ atau petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

11.  Melaksanakan SOP 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pelayanan usaha; 

 

Persyaratan 

produk Usaha 

12.  Ruang perwatan 

kebugaran berada 

dalam ruangan 

tersendiri atau 

menyatu dengan 

ruang perawatan 

yang mrmenuhi 

persyaratan 

hygiene dan 

sanitasi; 

 

13.  Terapi pijat, mandi 

sauna, steam, dam 

solarium (mandi 

sinar matahari dan 

perampingan 

tubuh, meliputi 

masing-masing 

ruangan untuk satu 

orang (single room) 

dan ruangan untuk 

pasangan (couple 

room); 
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14.  Terapi pijat 

(massage), meliputi 

jenis pijat 

tradisional  dan  

pijat modern; 

 

15.  Pengawas Aktivitas 

kebugaran yang 

ramah dan 

kompetens; 

 

16.  Terapis kebugaran 

yang memiliki 

sertifikat 

kompetensi; 

 

17.  Ahli kebugaran 

yang kompetens 

dan profesional; 

 

Sistem 

manajemen 

usaha 

18.  Terdapat dokumen 

SOP dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha; 

 

19.  Melaksanakan SOP 

dan / atau 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

sistem manajemen 

usaha 

terdokumentasi. 

 

Keterangan: 

o CK  :  Checklist Kesesuaian, V =  sesuai, x  = 

tidak sesuai; 



- 853- 

 

o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 

minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan 

SDM minimal 80 %; 

o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 

minimal 80 % 

o persyaratan produk usaha  minimal 80 %; 

dan 

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem 

manajemen usaha minimal 75 %; 

o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri 

dari tersertifikasi Grade A (memenuhi 

seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi 

Grade B (memenuhi kriteria standar 

minimal). 

 

PENGAWASAN 

Pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya 

Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin 

yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat 

risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pengusaha dan pengawasan insidentil 

dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan 

masyarakat. Pengawasan rutin dilaksanakan 

melalui laporan Pengusaha dan / atau inspeksi 

lapangan. Laporan Pengusaha merupakan 

informasi yang disampaikan Pengusaha kepada 

Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan 

usaha dan/atau kepatuhan Pengusaha terhadap 

standar serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha. Penyampaian laporan oleh 

Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Kabupaten/kota sesuai 

kewenangannya dilakukan secara elektronik 

dengan mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan data sharing. Pengawasan rutin 

dilaksanakan melalui penilaian laporan Pengusaha 

dan / atau inspeksi lapangan yang meliputi  

1) Standar keselamatan, kesehatan, dan/atau 

lingkungan hidup; 

2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

dan/atau 

3) Kewajiban lain terkait pelaksanaan kegiatan 

usaha. 

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan 

usaha melalui laporan Pengusaha dilakukan secara 

berkala dan inspeksi lapangan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan frekuensi berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha dalam satu periode 

tertentu secara online dengan mempertimbangkan 

tingkat kepatuhan Pengusaha terhadap standar 

standar usaha ketentuan lain yang terkait. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil berisiko menengah rendah, menengah tinggi 

dan tinggi mencakup pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan standar usaha dan 

pengembangan usaha mikro dan kecil kecil. 

Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan usaha 

kecil dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk 

melakukan pembinaan dalam bentuk 

pendampingan dan penyuluhan. 

Pengawasan insidental mencakup pengawasan 

kepatuhan Pengusaha terhadap penerapan standar 

usaha. Pengawasan insidental dilakukan melalui 



- 855- 

 

inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah 

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi) sesuai 

kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik 

atau melalui virtual untuk melakukan: 

1) pemeriksaan administratif dan fisik atas 

pemenuhan standar; 

2) pengujian; dan/atau 

3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 

penyuluhan.  

 

Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha 

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling 

lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari 

tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan data sharing; 

Pengawasan usaha terdiri dari norma pengawasan, 

perencanaan pelaksanaan pengawasan, hak dan 

kewajiban pelaksana pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan, mekanisme, format dan substansi 

pengawasan, dan saluran pengaduan pengawasan. 

 

a. Norma pengawasan; 

Pengawasan usaha aktivitas kebugaran 

lainnya dilaksanakan oleh Menteri dan 

Gubernur sesuai kewenangannya. Menteri 

melaksanakan pengawasan usaha usaha 

aktivitas kebugaran lainnya penanaman modal 

asing (PMA), dan Bupati/Walikota  

melaksanakan pengawasan usaha aktivitas 

kebugaran lainnya  penanaman modal dalam 

negeri (PMDN).  
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Menteri mendelegasikan kewenangan 

pengawasan kepada pejabat eselon I 

Kementerian yang membidangi industri 

Pariwisata bersama pimpinan Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan pengawasan usaha aktivitas 

kebugaran lainnya PMA, Bupati/Walikota 

mendelegasikan kewenangan pengawasan 

usaha aktivitas kebugaran lainnya `kepada 

SKPD Propinsi yang membidangi pariwisata.   

Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas 

kebugaran lainnya dilaksanakan melalui 

pemenuhan persyaratan umum, persyaratan 

khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan 

SDM, pelayanan, persyaratan produk dan 

sistem manajemen usaha sebagaimana unsur 

dan kriteria pengawasan pada tabel di atas dan 

ketentuan lain yang terkait.        

 

b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan 

sumber daya manusia pelaksana pengawasan 

serta penyusunan jadwal pengawasan yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat 

teknis dan memerlukan kompetensi khusus 

tertentu dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang merupakan profesi bersertifikat 

sesuai dengan bidang pengawasan yang 
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dilakukan. Keterlibatan pihak ketiga juga 

dilaksanakan dalam perencanaan pelaksanaan 

pengawasan. 

 

Perencanaan pelaksanaan pengawasan 

dilaksanakan satu tahun sebelumnya 

dikoordinasikan dan disinergikan dengan 

instansi terkait sehingga pelaksanaan 

pengawasan usaha aktivitas kebugaran 

lainnya dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

maksimal. 

 

Substansi perencanaan mencakup 

waktu/jadwal pelaksanaan, biaya 

pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana 

pengawasan dan target pengawasan yang 

diantaranya mencakup jumlah dan lokasi 

usaha aktivitas kebugaran lainnya. 

 

c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan; 

Pelaksana pengawasan terdiri dari aparatur 

sipil negara dan/atau profesi bersertifikat yang 

melakukan pengawasan untuk dan atas nama 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;  

Hak aparatur sipil negara dan/atau profesi 

bersertifikat sebagai pelaksana pengawasan: 

 

1) Memeriksa laporan dari Pengusaha; 

2) Meminta keterangan dan/atau membuat 

catatan yang diperlukan; 
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3) Menyusun salinan dari dokumen 

dan/atau mendokumentasikan secara 

elektronik;         

4) Melakukan pengambilan sampel dan 

melakukan pengujian; 

5) Memeriksa lokasi kegiatan usaha, 

prasarana dan/atau sarana; dan 

6) Menghentikan pelanggaran tertentu;  

 

Kewajiban aparatur sipil negara dan/atau 

profesi bersertifikat sebagai pelaksana 

pengawasan; 

 

1) Menyusun tinjauan atas laporan dari 

Pengusaha; 

2) Melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur; 

3) Mempunyai surat tugas resmi dari 

instansi berwenang untuk melakukan 

inspeksi lapangan; 

4) Menyusun berita acara pemeriksaan atas 

pelaksanaan inspeksi lapangan yang 

disetujui oleh Pengusaha; 

5) Memberikan rekomendasi kepada 

Pengusaha untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai standar; dan 

6) Menjaga kerahasiaan informasi 

Pengusaha. 

 

d. Penyelenggara pengawasan 

Satuan Kerja eselon I Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 
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industri pariwisata bersama Kantor PTSP, 

BKPM melalui ASN dan/atau profesi 

bersertifikat melaksanakan pengawasan 

usaha aktivitas kebugaran lainnya  PMA. 

SKPD Kabupaten/Kota  yang membidangi 

pariwisata dan perizinan melibatkan instansi 

terkait dalam melaksanakan pengawasan 

aktivitas kebugaran lainnya PMDN. 

Pelaksanaan pengawasan oleh K/L/D yang 

membidangi pariwisata dan perizinan 

melibatkan instansi terkait khususnya 

mengenai pemenuhan standar dan sertifikat 

standar usaha karaoke. 

 

ASN pelaksana pengawasan diutamakan 

pejabat K/L yang membidangi industri 

pariwisata, SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi industri pariwisata, perizinan, 

instansi terkait lainnya dan / atau profesi 

bersertifikat yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman mengenai penyelenggaraan 

industri pariwisata khususnya usaha 

aktivitas kebugaran lainnya melaksanakan 

pengawasan usaha aktivitas kebugaran 

lainnya sesuai kewenangan instansi pemberi 

tugas. Untuk memeliharanya kompetensi ASN 

dan/atau profesi bersertifikat yang 

melaksanakan pengawasan usaha aktivitas 

kebugaran lainnya diberikan kesempatan 

untuk mengikuti diklat/bimtek mengenai 

industri pariwisata pada umumnya dan usaha 
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aktivitas kebugaran lainnya pantai pada 

khususnya. 

 

e. Mekanisme, format dan substansi laporan 

ASN atau profesi bersertifikat melaksanakan 

pengawasan dan menyampaikan laporan 

secara kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas 

K/L/D) pimpinan K/L/D yang membidangi 

industri pariwisata dan perizinan sesuai 

kewenangannya sebagai pemberi tugas 

dengan tembusan kepada pimpinan K/L/D 

terlibat dalam kegiatan pengawasan. 

 

Format laporan kegiatan pengawasan usaha 

gelanggang renang dilaksanakan secara 

kolektif (Tim Pelaksana Pengawasan Lintas 

K/L/D) antara lain meliputi latar belakang, 

tujuan, ruang lingkup, obyek pengawasan 

(usaha aktivitas kebugaran lainnya yang 

mendapatkan pengawasan), kriteria penilaian, 

Tim Pelaksana Pengawasan, proses 

pengawasan, hasil analisis pengawasan, 

rekomendasi dan durasi penyelesaian tindak 

lanjut pengawasan yang disepakati Tim 

pelaksana pengawasan dan usaha aktivitas 

kebugaran lainnya yang diawasi. 

 

Substansi pengawasan meliputi standar 

usaha dan informasi lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kegiatan usaha. 

Sementara itu, substansi utama pengawasan 

standar usaha meliputi persyaratan umum, 
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persyaratan khusus, ketersediaan sarana, 

organisasi dan SDM, pelayanan usaha, 

persyaratan produk usaha dan sistem 

manajemen usaha sebagaimana unsur dan 

kriteria penilaian dalam tabel di atas. 

 

f. Saluran pengaduan pengawasan 

Saluran pengaduan pengawasan pelaksanaan 

perizinan, standar dan sertifikasi standar 

usaha aktivitas kebugaran lainnya 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi melalui hotline, telepon, 

whatsapp, email dan situs website. 
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