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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BADAN PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA SEMARANG 

1. Mengenai Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB) di 

Kota Semarang, bagaimana menurut anda? 

2. Apakah Peraturan tersebut satu-satunya yang menjadi acuan BPPT dalam 

mengeluarkan izin MTB? 

3. Apa peran (tupoksi) BPPT Kota Semarang dalam penyelenggaraan Menara 

Telekomunikasi Bersama tersebut? 

4. Apakah pelaksanaan pemberian izin MTB, BPPT berkoordinasi dengan dinas 

lain? Dinas apa saja? 

5. Bagaimana koordinasi antara BPPT dengan dinas lain yang terkait dengan 

izin MTB tersebut? 

6. Apa yang menjadi dasar hukum dari koordinasi dengan dinas-dinas lain? 

7. Dari koordinasi kerja terkait izin MTB, dinas mana yang paling berpengaruh 

dalam pemberian izin MTB? Kenapa? 

8. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan izin Menara 

Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang? 

9. Siapa yang diperbolehkan mengurus izin Menara Telekomunikasi Bersama? 

Apakah pengurusan permohonan tersebut dapat di kuasakan kepada pihak 

ketiga? 

10. Apa fungsi izin Menara Telekomunikasi Bersama tersebut? 
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11. Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha telekomunikasi agar bisa 

mengajukan permohonan izin Menara Telekomunikasi Bersama di Kota 

Semarang? 

12. Izin apa saja yang mendukung dikeluarkannya izin MTB? Dan fungsi dari 

izin-izin tersebut apa? 

13. Apa yang menjadi dasar pertimbangan BPPT dalam mengeluarkan izin MTB 

kepada perusahaan telekomunikasi? 

14. Bagaimana pendapat Anda, mengenai aduan masyarakat yang dimuat dalam 

rekapitulasi tindak lanjut dalam website BPPT tentang MTB disekitar tempat 

tinggalnya yang menurut masyarakat bermasalah? Setelah dilakukan 

peninjauan secara umum, sebenarnya apa yang terjadi di lapangan? Apakah 

memang benar izin tersebut bermasalah atau masyarakat yang tidak paham 

mengenai peraturan pendirian izin MTB?  

15. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pemberian izin MTB tersebut? 

16. Apakah ada pengawasan terkait dengan izin MTB yang telah dikeluarkan 

oleh BPPT? Dalam bentuk apa? Apakah BPPT membentuk satuan tugas 

untuk pengawasan izin MTB? 

17. Apakah BPPT memiliki peta untuk penempatan MTB? 

18. Apakah pelaksanaan pemberian izin MTB sudah sesuai dengan aturan 

(Kebijakan Pemerintah Kota Semarang)? 

19. Menurut BPPT apakah ada celah dari kebijakan tersebut? Sejauh apa celah 

tersebut diatasi?  
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20. Apa yang menjadi hambatan bagi BPPT dalam mengeluarkan izin MTB? 

Apakah aduan-aduan dari masyarakat tersebut dapat dijadikan kendala dalam 

pelaksanaan kebijakan Pemkot Semarang dalam pemberian izin MTB? 

21. Sejauh mana hambatan tersebut dapat dicegah? 

22. Bagaimana solusi dari BPPT untuk menyikapi hambatan ketika 

mengeluarkan izin MTB? 

23. Bagaimana pendapat anda mengenai kabar yang menyatakan bahwa aturan 

tentang izin Menara Telekomunikasi Bersama yang akan diketatkan? 

Menurut anda, apa yang memicu hal tersebut? 
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DAFTAR PERTANYAAN KE DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 

KOTA SEMARANG 

 

1. Apa yang menjadi tugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang 

sebagai rekan dari BPPT Kota Semarang dalam mengeluarkan izin MTB?  

2. Sejauh mana BPPT harus menerima pertimbangan dari Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang atas pendirian MTB?  

3. Apakah anda bisa menjelaskan tentang hubungan Perwal Kota Semarang 

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara 

Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang dengan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Semarang Tahun 2011-2031? 

4. Menurut Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, dimana saja 

seharusnya MTB ditempatkan di Kota Semarang? 

5. Mengapa disitu? Kira-kira penataan tersebut memberikan dampak apa bagi 

lingkungan? 

6. Apa yang menjadi hambatan Dinas Tata Kota dan Perumahan dalam 

membantu BPPT Kota Semarang mengeluarkan izin MTB? 

7. Bagaimana solusi untuk menyikapi hambatan tersebut? 

8. Bagaimana pendapat anda mengenai kabar tentang aturan izin MTB yang 

akan diperketat? Apa yang memicu DPRD untuk mengetatkan aturan 

tersebut?  
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DAFTAR PERTANYAAN KE DINAS PERUHUBUNGAN, 

TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG 

 

1. Apa yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan 

Informatika sebagai rekan dari BPPT Kota Semarang dalam pelaksanaan 

pemberian izin MTB? 

2. Mengapa pendirian MTB memerlukan izin/rekomendasi penempatan MTB 

diperlukan? Apa fungsi dari rekomendasi tersebut? 

3. Siapa yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan rekomendasi 

penempatan MTB? 

4. Dampak apa yang akan timbul bagi sektor perhubungan, telekomunikasi dan 

informatika atas pendirian MTB sehingga pendirian MTB memerlukan izin? 

5. Bagaimana dengan penataan menara telekomunikasi di Kota Semarang 

berdasarkan aturan dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan 

Informatika Kota Semarang? 

6. Sejauh mana BPPT harus menerima pertimbangan dari Dinas Perhubungan, 

Telekomunikasi, dan Informatika Kota Semarang untuk memberikan izin 

MTB bagi pengusaha telekomunikasi?  

7. Menurut Dinas Tata Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Semarang, bagaimana klasifikasi lokasi penempatan menara telekomunikasi 

bersama yang dapat didirikan MTB diwilayah tersebut? 

8. Bagaimana klasifikasi menara telekomunikasi bersama yang dapat didirikan 

di Kota Semarang?  
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9. Pertimbangan apa yang digunakan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan 

Informatika Kota Semarang untuk memberikan rekomendasi penempatan 

MTB tersebut? 

10. Dampak apa yang akan diterima oleh lingkungan, khsusnya masyarakat 

sekitar atas peletakan MTB diwilayah tersebut? 

11. Bagaimana pelaksanaan rekomendasi penempatan MTB yang telah 

diberikan kepada pemohon rekomendasi penempatan MTB? Apakah 

penempatannya sesuai dengan rekomendasi atau tidak? 

12. Bagaimana apabila berkaitan dengan penempatan MTB (titik koordinat), 

masing-masing instansi memiliki titik koordinat yang berbeda dengan 

Dishub? Titik koordinat dari instansi mana yang digunakan? 

13. Apa yang akan dilakukan dishub apabila peletakan MTB tidak sesuai dengan 

rekomendasi? Apakah dishub ikut bertanggungjawab? 

14. Apa yang menjadi hambatan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan 

Informatika dalam membantu BPPT Kota Semarang mengeluarkan izin 

MTB? 

15. Bagaimana solusi untuk menyikapi hambatan tersebut? 

16. Apa pendapat anda mengenai kabar yang menyatakan bahwa aturan 

mengenai izin MTB akan diperketat?  

17. Menurut anda, apa yang menyebabkan aturan tentang izin MTB akan 

diketatkan? 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WARGA SEKITAR SEBAGAI 

NARASUMBER 

 

1. Apakah bapak/ibu mengerti apa itu menara telekomunikasi yang berdiri di 

sekitar tempat tinggal bapak/ibu? 

2. Apakah bapak/ibu mengerti tentang dampak dari didirikannya tower 

telekomunikasi disekitar tempat tinggal bapak/ibu bagi lingkungan? 

3. Apakah bapak/ibu merasa terganggu dengan didirikannya tower tersebut? 

4. Apakah pendirian tower telekomunikasi disekitar tempat tinggal bapak/ibu 

ada izinnya?  

5. Apakah pendirian tower telekomunikasi disekitar tempat tinggal bapak/ibu 

sudah seizin bapak/ibu? 

6. Siapa yang memintakan izin kepada bapak/ibu ketika menara 

telekomunikasi tersebut akan didirikan? 

7. Apa yang diberitahukan kepada pemohon izin tersebut kepada bapak/ibu 

selaku warga yang tinggal disekitar MTB yang akan didirikannya? 

8. Apakah pemerintah pernah memberikan penyuluhan kepada warga sekitar 

yang bekaitan dengan lokasi warga ini merupakan lokasi yang baik untuk 

mendirikan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang 

berdasarkan kebijakan pemerintah Kota Semarang? 

9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang peraturan tersebut? 

10. Apakah bapak/ibu ada saran untuk pemerintah? 

 

 


