PENGUMUMAN SAYEMBARA (BEAUTV CONTESII
LEMBAGA SURVEYOR UNTUK AUDIT KEMAMPUAN PRODUXSI DALAM
RANGXA PENAMBAHAN KAPASITAS PRODUI(SI PERUSAHAAN INDUSTRI
MINUMAN BERALTOHOL BERDASARXAN PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN EERATKOHOL DI OIRE]TTORAT
JENDERAL INDUSTRI AGRO
XEMENTERIAN PERINDUSTRI,AN
Nomor: 42 /1A.4/lND/l/2O20
Ketentuan dalam rangka sayembara (beouty contest) calon lembaga surveyor untuk

Audit Kemampuan Produksi Dalam Rangka Penambahan Kapasitas

Produksi

Perusahaan lndustri Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian Dan Pengawasan lndustri Minuman
Beralkohol adalah sebagai berikut.

1.

Perusahaan calon lembaga surveyor yang dapat mengikuti sayembara (beouty
contest) harus:

a.
b.

memiliki surat izin usaha jasa survei;
memiliki pengalaman melaksanakan survei, audit dan/atau verifikasi di bidang
industri makanan dan minuman paling sedikit 5 (lima) tahun; dan

c.

mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal survei, audit dan/atau verifikasi di

bidang industri makanan dan minuman.

2.

Ruang lingkup pekerjaan lembaga surveyor adalah sebagai berikut.

a.

Melakukan pengumpulan data perusahaan industri minuman beralkohol
sebelum verifikasi dan audit ke lapangan.

b.

Melakukan verifikasi profil, dokumen legalitas perusahaan, Sumber Daya
Manusia (SDM), alat dan mesin produksi pabrik, dan fasilitas penunjang
perusahaan industri minuman beralkohol.

c.

Melakukan deskripsi, perhitungan, dan analisis pengadaan dan pemakaian
bahan baku, realisasi produksi, pemasaran produk, dan pembayaran cukai.

d.

Melakukan penjabaran/deskripsi masing-masing proses produksi, menghitung

dan

menganalisis kapasitas produksi masing-masing proses produksi,

membuat diagram ali[ serta menentukan bottleneck dan kapasitas produksi
terpasang perusahaan industri minuman beralkohol.

e.

Menuangkan hasil verifikasi, perhitungan, dan analisis ke dalam laporan hasil
audit.

3.

Pendaftaran sayembara (beauty contest) dilakukan dengan persyaratan dokumen
sebagai berikut.

Dokumen Persyaratan Administrasi
a

Asli surat permohonan pendaftaran sebagai calon peserta sayembara (beauty

contesf) yang ditujukan kepada Direktur lndustri Minuman, Hasil Tembakau, dan
Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal lndustri Agro, Kementerian Perindustrian.

Surat permohonan pendaftaran sebagai calon peserta sayembara (beouty
contest) ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau wakil yang diberi kuasa
di atas meterai Rp6.000,-.

b.

Asli surat kuasa bermeterai Rp6,00O,- dari pimpinan perusahaan apabila surat

permohonan pendaftaran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh penerima
kuasa.

c.

Fotokopi Surat lzin Usaha .lasa Survey (SIUJS) di bidang jasa survei atau jasa
verifikasi.

d.

Asli surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan yang menandatangani surat permohonan sebagai calon peserta
sayembara (beouty conten) yang menyatakan sebagai berikut.
1

)

Memiliki kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

2)
3)

Dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
Bahwa perusahaan tidak dinyatakan pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan dan atau sedang menjalani sanksi pidana.

e.

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Awal dan disertai perubahan terakhir.

f.

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan ODP) yang masih berlaku.
Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

9.
h.

Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP). Apabila bukan
pengusaha kena pajak, dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai bahwa
perusahaannya Non PKP

i.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku sesuai
alamat perusahaan dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

j.

Fotokopi Dokumen Sistem Manajemen yang dimiliki perusahaan.

Catatan:

.

Dokumen tersebut disusun sesuai urutan di atas, dibendel dan disampaikan
dalam 2 (dua) rangkap.

.

Fotokopi dokumen yang disampaikan harus jelas terbaca. Apabila tidak jelas
terbaca, maka dianggap tidak menyerahkan fotokopi dokumen dimaksud.

.

Persyaratan administrasi dalam pengumuman ini adalah merupakan syarat

administrasi yang harus dipenuhi. Apabila terdapat percyaratan yang tidak

dipenuhi, maka hal tersebut menggugurkan kepesertaan sebagai peserta
sayembara (Beauty Contest).

Dokumen Persvaratan l(!Jalifi kasi
a

Asli daftar pengalaman pekerjaan surveTaudiVverifikasi terkait sektor industri
makanan dan minuman selama 5 (lima) tahun terakhir yang ditandatangani

oleh pimpinan perusahaan atau wakil yang diberi kuasa.

b.

Uraian pemahaman calon lembaga surveyor terhadap Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian Dan Pengawasan

lndustri Minuman Beralkohol.

c.

Dokumen kualifikasi kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

4.

d.

Dokumen flowchort tahapan proses audit kemampuan produksi disertai
dengan waktu yang dibutuhkan.

e.

Uraian estimasi biaya yang dibutuhkan untuk audit kemampuan produksi.

Kriteria penilaian oleh Tim Teknis dilakukan terhadap calon lembaga surveyor yang

meliputi aspek kelengkapan dokumen persyaratan administrasi, dokumen
persyaratan kualifikasi, kemampuan teknis pelaksanaan audit, sarana dan prasarana
pendukung, dan pengalaman pekerjaan yang terkait dengan industri.

5.

Tahapan pelaksanaan sayembara (beouty contest) adalah sebagai berikut.

a.
b.
c.
d.
e.
6.

Pengumuman
Penjelasan pekerjaan

Pendaftaran dan pemasukan dokumen
Seleksi administrasi
Presentasi calon lembaga surveyor

f.

Penilaian oleh Tim Teknis

g.

Pengumuman hasil sayembara

Hasil penilaian oleh Tim Teknis yang dinyatakan lulus sebagai calon lembaga
surveyor berlaku mutlak.

7.

Jadwal Pelaksanaan Sayembara (Beouty Contest)
a

Tanggalf aktu

Tahapan

No

Pengumuman Sayembara

Selasa, 21 Januari 2020

(Beouty Conten)

Keterangan

Website Direktorat Jenderal
lndustri Agro
(agro.kemenperin.go.id)
Website Kernenterian
Ferind ustria n

(kemenperin.go.id)
b

Penjelasan p€kerjaan

(oonwijzing) calon lembaga
su

Kamit 23 ,anuari 2020
pukul 10.0O - 16.m wlB

rveyor

Direktorat lndustri Minuman, Hasil
Tembakau, dan Bahan Penyegat

Direktorat Jenderal lndustri Agro,
Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav 52-53,
Lantai 17, Jakarta Selatan

C

Pendaftaran dan Pemasukan

Dibuka: Selasa, 21

Dokumen Administrasi dan

Januari 2020 pukul 08.00

Kualifikasi Calon Peserta

wtB

Sayembara (Beo uty Conten)

Ditutup: Jumat, 31

1.

Softcopy melalui email:

2.

subditsusu@gmail.com dan
Hardcopy melalui Direktorat
lndustri Minuman, Hasil

Januari 2020 pukul 16.30

Tembakau, dan Bahan

wtB

Penyegar, Direktorat Jenderal

lndustri Agro, Kementerian
Perind ustrian

Jl. Gatot Subroto Kav.52-53,
Lantai 17, lakarta Selatan
c

d

Seleki administrasi calon

Senin, 3 Februari 2020

Tembakau, dan Bahan Penyegar,

Teknis

Direktorat Jenderal lndustri Agro,

Presentasi calon lembaga

Jumat 7 Februari 2020

Kementerian Perindustrian

surveyor yang lolos seleksi

Pukul 08.00 wlB

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53,

- sel6ai

Lantai 1 7, lakarta Selatan

administrasi
e

Direktorat lndustri Minuman, Hasil

lembaga surveyor oleh Tim

Senin, '10 Februari 2020

Penilaian calon lembaga

surveyor oleh Tim Teknis

I

Selasa, 11 Februari 2020

Pengumuman Hasil
Sayembara (Beauty

cortest)

Keterangan:

Apabila terjadi perubahan tempat dan jadwal akan disampaikan kepada calon peserta
sayembara (beo uty contest)

)akarta, 22- Januari 2020
Direktur lndustri Minuman, Hasil
u, dan Bahan Penyegar
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