Pertanyaan untuk BPPT Kota Semarang

1.

Identitas Narasumber
a. Nama

:

b. Jabatan :
2.

Ruang lingkup tugas narasumber di BPPT Kota Semarang?

3.

Kegiatan usaha perdagangan apa saja yang memerlukan SIUP?

4.

Ketentuan hukum/peraturangan mengenai pengawasan penggunaan SIUP?

5.

Berdasarkan Pasal 34 huruf i Peraturan Walikota Semarang tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang yang menyebutkan bahwa bidang pengawasan memiliki fungsi
melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang pengawasan kerjasama dan pengawasan perijinan, bagaimana peran
BPPT dalam hal tersebut berkaitan dengan SIUP?

6.

Bagaimana ketentuan mengenai Standart Pelayanan Publik (SPP) mengenai
pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan oleh BPPT Kota
Semarang?

7.

Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan pengawasan dan
penegakkan hukum yang dilakukan oleh BPPT Kota Semarang terkait
peneribitan SIUP?

8.

Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPPT Kota Semarang baik sebelum
dan sesudah diterbitkannya SIUP?

9.

Bagaimana mekanisme pendataan SIUP yang sudah berlangsung maupun
yang belum berlangsung terkait dengan SIUP yang berlaku sepanjang masa
sebelum dikeluarkannya peraturan yang menyebutkan bahwa SIUP wajib
diperpanjang lima tahun sekali?

10.

Dalam hal pengaduan dari masyarakat, berapa lama BPPT menangani
pengaduan tersebut? Bagaimana tindakan lanjut yang dilakukan BPPT
terhadap pengaduan tersebut? Apakah pernah terjadi kasus mengenai
pelanggaran atas penggunaan SIUP yang telah diterbitkan? Jika ada,
bagaimana tindakan BPPT Kota Semarang menangani kasus tersebut?

11.

Bagaimana mekanisme proses penerbitan SIUP oleh BPPT Kota Semarang?
Adakah perbedaan mekanisme proses penerbitan antara SIUP untuk

perusahaan dagang kecil, menegah, besar dan perseroan terbuka, SIUP
untuk perusahaan perseroan terbatas serta SIUP untuk perusahaan yang
dikecualikan?
12.

Sejak kapan biaya perijinan dibebaskan atau tidak di kenai biaya? Dasar
hukum atau keputusan?

13.

Adakah instansi yang ikut berkoordinasi dalam melakukan pengawasan
terhadap penggunaan SIUP bagi pelaku usaha? bagaimana bentuk
koordinasi atau hubungan BPPT dengan instansi tersebut?

14.

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat (internal &
eksternal) dari pelaksanaan pengawasan siup (pengawasan penerbitan
siup)?

15.

Apa solusi Bapak/Ibu atas hambatan tersebut?

16.

Apa saran Bapak/Ibu bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usahanya agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

17.

Jelaskan alur proses dan pola hubungan kerja BPPT Kota Semarang? Waktu
dilakukan pengecekkan lapangan dan waktu melaksanakan pengawasan?

18.

Kapan diadakan evaluasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPPT
Kota Semarang?

19.

Dalam hal perijinan apa saja yang verfikasi berkas tidak memerlukan cek
lapangan?

20.

Dalam hal perijinan apa saja yang verifikasi berkasnya memerlukan rapat
koordinasi? Terdiri dari siapa saja dalam rapat koordinasi tersebut? Cakupan
bahasan?

21.

Apakah laporan dan evaluasi dari BPPT diserahkan ke Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri?

22.

Kapan/berapa kali sekali BPPT Kota Semarang melakukan pengecekkan
perkembangan SIUP? Siapa yang melakukan pengecekkan tersebut?

23.

Berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun
2009 tentang SIUP, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib
melaporkan kegiatan usaha perdagangan satu tahun sekali dan paling lambat
31 Januari tahun berikutnya, Bagaimana BPPT Kota Semarang menindak
lanjuti atas pelaporan tersebut?

24.

Bagaimana tindakan BPPT Kota Semarang jika ternyata pelaku usaha
tersebut lalai melakukan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya
selama setahun?

25.

Berdasarkan Pasal 34 huruf m Peraturan Walikota Semarang No. 53 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kota Semarang, menyebutkan bahwa ada tugas lain yang diberikan
kepala BPPT sesuai dengan bidang tugasnya yaitu bidang pengawasan baik
sub bidang pengawasan kerjasama dan sub bidang perijinan. Apa tugas lain
tersebut?

1.

Data terbit ijin SIUP tahun 2013

2.

Data pelaku usaha terkait SIUP tahun 2013

3.

Struktur BPPT Kota Semarang

4.

Formulir SIUP Model A-H

5.

Keputusan Walikota SemarangNo. 875.1/2 2011 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Terpadu Kepala
BPPT Kota Semarang

6.

Contoh SIUP kecil, menengah, besar dan SIUP Mikro

7.

Surat keterangan telah melakukan riset di BPPT Kota Semarang

8.

Data laporan pengaduan masyarakat beserta penanganannya tahun 2013

Pertanyaan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.

Identitas Narasumber
a. Nama :
b. Jabatan

:

2.

Ruang lingkuptugas narasumber di Dinas Perindustrian dan Perdagangan?

3.

Bagaimana struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan?

4.

Kegiatan usaha perdagangan apa saja yang memerlukan SIUP?

5.

Ketentuan hukum/peraturangan mengenai pengawasan penggunaan SIUP?

6.

Bagaimana ketentuan mengenai Standart Pelayanan Publik (SPP) mengenai
pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan?

7.

Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan pengawasan dan
penegakkan

hukum

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan terkait SIUP dalam kegiatan operasional pelaku usaha?
8.

Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SIUP?

9.

Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerima pengaduan dari
masyarakat terkait penyalahgunaan SIUP? Jika ada, dalam bentuk seperti
apa pengaduan tersebut disampaikan? Bagaimana mekanisme untuk
melakukan pengaduan tersebut? Kemudian, tindakan apa yang dilakukan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani pengaduan
tersebut? Jangka waktu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani
pengaduan tersebut?

10.

Kasus mengenai pelanggaran SIUP, bentuk kasusnya seperti apa yang
terjadi?

Bagaimana

tindakan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

menangani kasus tersebut?
11.

Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika mengetahui
suatu

perusahaan

yang

wajib

memiliki

SIUP

namun

kenyataannya

perusahaan tersebut tidak memiliki SIUP?
12.

Bagaimana tindakan Disperindag jika mengetahui bahwa pelaku usaha
melakukan usahanya di luar SIUPnya tersebut?

13.

Bagaimana mekanisme atau pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan
SIUP? Jangka waktu, siapa yang membuat surat peringatan/pemberhentian
sementara/pembekuan SIUP?

14.

Adakah instansi yang ikut berkoordinasi dalam melakukan pengawasan
terhadap penggunaan SIUP bagi pelaku usaha? bagaimana bentuk
koordinasi atau hubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan
instansi tersebut?

15.

Apa saja yang menjadi faktor penghambat (internal & eksternal) dan faktor
pendukung dalam melaksanakan pengawasan SIUP?

16.

Apa solusi Bapak/Ibu atas hambatan tersebut?

17.

Bagaimana mekanisme pendataan SIUP yang sudah berlangsung maupun
yang belum berlangsung terkait dengan SIUP yang berlaku sepanjang masa
sebelum dikeluarkannya peraturan yang menyebutkan bahwa SIUP wajib
diperpanjang lima tahun sekali?

18.

Apa saran Bapak/Ibu bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usahanya agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

19.

Jelaskan alur proses dan pola hubungan kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan?

Waktu

dilakukan

pengecekkan

lapangan

dan

waktu

melaksanakan pengawasan?
20.

Kapan diadakan evaluasi atas hasil pengawasan yang dilakukan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan?

21.

Apakah laporan dan evaluasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
diserahkan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri?

22.

Kapan/berapa kali sekali Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan
pengecekkan perkembangan SIUP? Siapa yang melakukan pengecekkan
tersebut?

23.

Bagaimana kajian teknis pemberian izin khususnya SIUP?

24.

Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika ternyata
pelaku usaha tersebut lalai melakukan kewajibannya untuk melaporkan
kegiatan usahanya selama setahun?

25.

Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam
melaksanakan pengawasan penggunaan SIUP dalam kegiatan operasional
pelaku usaha?

Pertanyaan untuk Pelaku Usaha

1.

Nama Pemilik

2.

Jenis Usaha

3.

Kapan usaha tersebut dijalankan?

4.

No SIUP

5.

Apakah narasumber mengetahui prosedur pembuatan SIUP?

6.

Apakah narasumber dalam mengurus SIUP dikenai biaya?

7.

Kapan SIUP narasumber didaftarkan?

8.

Kapan SIUP narasumber dikeluarkan?

9.

Bagaimana pengalaman narasumber dalam mengurus SIUP?

10.

Adakah kendala yang dialami narasumber dalam mengurus SIUP?

Data yang diperlukan :
1. Data pelanggaran dan penanganan terhadap kasus penyalagunaan
SIUP tahun 2013
2. Data laporan mengenai pengawasan Disperindag di bidang perijinan
perekonomian (SIUP) tahun 2013
3. SPP (Standar Pelayanan Publik) Disperindag Kota Semarang
4. Struktur Disperindag Kota Semarang
5. Profil Disperindag Kota Semarang
6. Surat Keterangan Riset

Pertanyaan Pelaku Usaha

1.

Nama Pemilik

:

2.

Jenis Usaha

:

3.

Kapan usaha dijalankan

:

4.

Modal Usaha

:

5.

Mengapa Narasumber tidak mendaftarkann SIUP?

6.

Apakah Narasumber mengetahui persyaratan/prosedur pendaftaran SIUP?

