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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kota Pekanbaru merupakan ibukota dankota terbesar di provinsi Riau. 

Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan 

Tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru sedang 

berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik. Keberagaman ini telah 

menjadi modal sosial dalam mencapa kepentingan bersama untuk dimanfaatkan 

bagi kesejahteraan masyarakatnya. 

Visi kota Pekanbaru adalah sebagai berikut;Terwujudnya Kota Pekanbaru 

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, 

menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa. Dengan 

berkembang pesatnya kota Pekanbaru, maka berkembang pula usaha-usaha 

perdagangan di dalamny baik yang didirikan perorangan maupun oleh badan. 

Mengawali suatu usaha atau membangun usaha perlu beraneka jenis 

persiapan, faktor pertimbangan seperti besarnya modal dan bagaimana tingkat 

keseriusanusaha.Beberapa hal tersebut diupayakan dengan tujuan usaha yang telah 

dirintis mampu dipertahankan keberadaan dan kelangsungannya yang ditandai 

dengan keberadaanun surlegalitas yang berwujud pada kepemilikan izin usaha 

tersebut. Menurut ketentuan negara Indonesia, tiap-tiap usaha baik itu kecil, 

menengah sampai besar harus mempunyai surat izin usaha. Sebagai negara yang 

berhukum maka kita mesti mentaati semua ketentuan yang ada serta berlaku di 

Negara kita. Surat izin usaha merupakan surat yang menyebutkan bahwa Negara 
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menyetujui serta membolehkan kita membuka sesuatu usaha. Maka dari itu setiap 

usaha yang memiliki pegawai minimal 2 orang sudah wajib memiliki Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP). 

Berdasarkan Keputusan Mentri Perdagangan NO.1458/KP/XII/1984 

tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang 

melakukan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP. Dengan adanya SIUP, para 

pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena 

sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP 

dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan 

baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruanglingkup kegiatannya dan 

tempat pendirian perusahaannya. yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

berusaha dan kepastian hukum, sehingga pengusaha tersebut dalam melakukan 

kegiatannya merasa aman dan dilindungi. Maka untuk memperluas pandangan 

mengenai adanya kesempatan berusaha dan kesempatan hukum bagi dunia usaha, 

maka perlu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan perijinan bagi dunia 

usaha. 

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 233 tahun 2009 

tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Bidang Usaha 

Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan maka Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru merupakan 

salah satu dinas yang berwenang untuk memberikan pelayanan dalam hal ini 

penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
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Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 10 tahun 2002 tentang 

izin usaha perdagangan adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kota Pekanbaru selaku penerbit berdasarkan keputusan walikota pekanbaru 

walikota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

selaku pengelola dan pengawas Surat Izin Usaha Perdagangan. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 10 Tahun 

2002 tentang izin usaha perdagangan tersebut dijelaskan bahwa; Sebelum suatu 

perusahaan, cabang perusahaan atau wakil perusahaan menjalankan usahanya di 

wilayah kota Pekanbaru diwajibkan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan 

usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 tahun. Dalam 

hal ini berarti yang wajib mengurus izin usaha perdagangan.(SIUP) adalah 

pengusaha atau orang/Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas usaha 

sesuai dengan lokasi dimana usaha tersebut didirikan, dan usaha yang dilakukan 

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Arti pentingnya surat izin usaha perdagangan (SIUP) berdasarkan 

Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 10 tahun 2002 tentang izin tempat usaha ini 

adalah agar usaha perdagangan yang dilakukan memiliki izin resmi dari instansi 

terkait dalam hal ini pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota 

Pekanbaru yang diberi wewenang. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha tidak 

mendirikan usaha yang bersifat tidak resmi (terselubung) dan menjual produk 

yang tidak memperoleh izin. 
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Adapun syarat pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut: 

1. Persyaratan 

a. Foto copy akta pendirian atau perubahan (untuk SIUP Cabang : Akta 

pusat + Cabang/penunjukan Pemimpin Cabang) 

b. Asli dan fotocopy penerimaan perubahan (bila dalam proses 

perubahan) 

c. Asli dan fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (PT/Koperasi) 

d. Fotocopy akta pusat + cabang/penunjukan pimpinan cabang 

e. Fotocopy SIUP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap 

f. Fotocopy TDP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap 

g. Fotocopy bukti pendaftaran Pengadilan/hal. Terakhir (CV.FA) 

h. Fotocopy SITU/HO 

i. Fotocopy NPWP badan usaha/NPWP Perorangan (SIUP Perseorangan) 

j. Fotocopy KTP 

k. Pas Foto 3 x 4 (3 lembar) 

l. Fotocopy izin teknis (untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis) 

m. Asli surat kuasa (bila bukan yang bersangkutan) 

2. Jangka Waktu Penyelesaian 

a. Max 3 hari kerja (SIUP) 

b. Max 4 hari kerja (TDP) 

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2002 tentang  

izin usaha Perdagangan adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha 
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perdagangan. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan 

wajib memiliki SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan 

berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku bagi seluruh masyarakat untuk 

jangka waktu lima tahun. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2002 

Tentang Izin Usaha Perdagangan tersebut dijelaskan bahwa, sebelum suatu 

perusahaan, cabang perusahaan atau wakil perusahaan menjalankan usahanya 

diwilayah Kota Pekanbaru diwajibkan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan mnjalankan kegiatan 

usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang sekali 5 tahun. Dalam hal ini 

berarti yang wajib mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah 

pengusaha atau orang atau badan hukun yang mendirikan dan usaha yang 

dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Perda Kota PekanbaruNomor 10 tahun 2002, pembayaran 

retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) didasarkan pada klasifikasi nilai 

investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut: 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil:Rp 30.000,- investasi 

kekayaan bersih sampai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : Rp 75.000,- investasi 

kekayaan bersih sampai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dasar: Rp 200.000,- investasi 

kekayaan bersih di atas Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). 
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Adapun jumlah usaha dagang di Kota Pekanbaru di jelaskan pada table 

berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Dagang di Kota Pekanbaru 

 

No Tahun Usaha dagang 

1 2012 4884 

2 2013 6514 

3 2014 7763 

4 2015 7018 

5 2016 7328 

Jumlah 33.507 

Sumber data: BPT-PM Kota Pekanbaru 

Dari data jumlah usaha dagang yang ada di Kota Pekanbaru adalah 33.507. 

Pada tahun 2012 sebanyak 4884 pelaku usaha, tahun 2013 sebanyak 6514 pelaku 

usaha, tahun 2014 sebanyak 7763 pelaku usaha, tahun 2015 sebanyak 7018 pelaku 

usaha, dan pada tahun 2016 sebanyak 7328 pelaku usaha. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha setiap tahun mengalami perubahan 

yang signifikan.   

Untuk lebih jelasnya berapa banyak pelaku usaha dagang yang memiliki 

izin usaha perdagangan dan yang tidak memiliki izin usaha perdagangan penulis 

juga melakukan observasi di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kota Pekanbaru. 

Tabel 1.2  Jumlah Masyarakat Yang memiliki Izin Usaha Perdagangan dan 

Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan Tahun 2012-2016 

 

No Masyarakat Jumlah 

1 Memiliki Izin Usaha Perdagangan 18.744 

2 Tidak Memiliki Izin Usaha  Peerdagangan 14.763 

Total 33.507 

Sumber: BPT-PM Kota Pekanbaru 
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Dari table diatas dapat dilihat Jumlah Masyarakat yang memiliki izin 

usaha perdagangan 18.744 pelaku usaha dagang dan masyarakat yang tidak 

memiliki izin usaha perdagangan 14.763 pelaku usaha dagang.hal ini 

menunjukkan jumlah keseluruhan dari tahun 2012-2016 adalah 33.507 pelaku 

usaha yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan.  

Berdasarkan hasil pra survey, penulis menemukan fenomena berdasarkan 

data yang diperoleh dari  bptpm yang menunjukkan bahwa dalam pelayanan 

pembuatan SIUP ini ternyata tidak berjalan dengan standar waktu yangtelah 

ditetapkan oleh peratran menteri perdagangan Republik Indonesia yaitu 3 hari 

kerja. (25 November 2016) 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa masih begitu banyaknya izin yang 

diterbitkan tidak tepat waktu. Dari jumlah keseluruhan jumlah siup yang 

diterbitkan pada bulan Oktober 2016 yaitu 329, terdapat izin yang dapat 

diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkanyaitu kurang dari atau 

tidak lebih dari 3 hari. Dan masih terdapat 101 izin yang tidak dapat diselesaikan 

sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Artinya bahwa, dari total 

keseluruhan izin SIUP yang diterbitkan pada Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kota menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat 

ketidaksesuaian izin siup yang diterbitkan tidak tepat waktu. 

Masalah timbul dari Terlihat dari beberapa informasi yang diterima bahwa 

pelayanan perizinan masih saja memunculkan pungutan liar (pungli), 

mempersulit/ diskriminasi pelayanan, serta lamanya jangka waktu pengurusan 

surat izin. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh melalui data table diatas 
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bahwa setiap tahunnya ada penurunan penngurusan surat izin usaha perdagangan 

kota pekanbaru. Semakin berkembang dan majunya Kota Pekanbaru semakin 

banyak usaha perdagangan yang berkembang namun hanya sedikit yang mengurus 

atau memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Pekanbaru. 

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai surat izin usaha 

perdagangan yang berjudul “PERANAN BADAN PELAYANAN TERPADU 

DAN PENANAMAN MODAL DALAM PENERBITAN SURAT IZIN 

USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA PEKANBARU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas perumusan masalahnya 

adalah: 

1. Bagaimanakah Peranan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 

dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Pekanbaru? 

2. Apa hambatan dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota 

Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Operasional dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Peranan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 

dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Pekanbaru. 
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2. Penulis memiliki tujuan agar hasilnya nanti dapat bermanfaat dan berguna 

bagi semua pihak yang berkepentinganbaik itu sebagai masukan dan 

pertimbangan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan Surat Izin 

Usaha Perdagangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dan 

masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya tentang penerbitan 

Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Pekanbaru. Sekaligus menambah 

motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengembangkan disiplin 

Ilmu Administrasi Negara dengan cara mengadakan penelitian. 

2. Bahan informasi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, akan dapat melengkapi ragam 

penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah 

bahan bacaan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Peranan 

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan di Kota Pekanbaru.Dalam penelitian ini penulis membatasi 

masalah penelitian terhadap Peranan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman 

Modal dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Pekanbaru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan terarah, penelitian ini ditulis dalam 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman 

dalam melakukan pembahasan penelitian, pandangan islam, kerangka 

pemikiran serta definisi konsep dan teknik pengukuran. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi 

penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, 

aktifitas organisasi, serta visi dan misi organisasi. 

BAB V HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan 

yang mengintepretasikan hasil dari analisis data. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-

saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. 

 


