
 

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN UNTUK USAHA 

PERBENIHAN HORTIKULTURA 

 

1. SYARAT ADMINISTRASI, 

a. Memiliki akte pendirian dan/atau perubahannya (badan usaha 

berbadan hukum /tidak berbadan hukum) 

b. Surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha berbadan hukum /tidak 

berbadan hukum 

c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (perseorangan) 

d. Memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan 

peta/denah lokasi usaha 

e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

f. Bersedia mematuhi peraturan perundang di bidang perbenihan yang 

berlaku 

g. Memiliki keterangan domisili usaha dari Kelurahan /Kecamatan 

setempat yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha 

2. SYARAT TEKNIS, Mempunyai jumlah sumber daya manusia yang 

cukup dan kompeten di bidang perbenihan 

a. Mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber 

b. Memiliki fasilitas produksi benih 

c. Memiliki fasilitas pengolahan benih 

d. Mempunyai fasilitas pemyimpanan benih 

e. Mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat 

setiap musim tanam dan /atau per tahun 

f. Sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komuditas yang 

direncanakan dan peraturan perundangan yang berlaku 

g. Memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil 

produksi 

h. Untuk Produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi 

dan penyaluran benih hasil produksi 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313 

Telp.( 0291 ) 435018 

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id 



TARIF 

Rp. 0.00,- 



Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 

a. Langsung dengan mengisi Form; 

b. Website: http://dpmptsp.kuduskab.go.id 

c. Email: dpmptsp@kuduskab.go.id; 

d. Telepon: (0291) 435018; 

e. Faximili: (0291) 435018; 

f. WhatsApp: 0853-2899-0909; 

 

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang dilayani meliputi: 

a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan; 
b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan; 
c. Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan; 
d. Hambatan dalam pelayanan; dan 
e.  Korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak terbatas pada gratifikasi dalam 

kegiatan pelayanan. 
 

Prosedur penanganan pengaduan adalah: 

a. Verifikasi pengaduan; 
b. Tindak lanjut pengaduan; dan 
c. Penjelasan tindak lanjut pengaduan. 

 

SDM yang mengampu tugas penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah: 

a. Petugas Pengaduan; 
b. Subkoordinator Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan; 
c. Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Informasi; 
d. Seketaris DPMPTSP dan Koordinator lainnya; dan 
e. Kepala DPMPTSP. 

 

Sarana dan prasarana yang digunakan pada proses penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: 

a. Ruang pengaduan; 
b.  Kotak saran dan Aduan; 
c. Pengaduan Online 
d. Perangkat komputer yang dilengkapi internet; dan 
e. Telepon/faksimili. 

 
Unit organisasi yang mengampu tugas penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah: Bidang 

Pengaduan,Kebijakan dan Informasi. 
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