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Abstrak 

 
Dalam proses pembangunan negeri ini, modal merupakan suatu 

kebutuhan. Investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal yang 
dibutuhkan negeri ini. Oleh sebab itu, kemudahan dalam investasi terus 
ditingkatkan oleh Pemerintah kita. Tujuan dari kemudahan investasi tersebut 
adalah agar investor-investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
Salah satu kemudahan yang diberlakukan saat ini adalah pelayanan perizinan 
investasi secara online dengan menggunakan sistem OSS. Setelah peluncuran 
sistem OSS, pelaku usaha di Kota Batam masih menemukan kesulitan dalam 
memproses permohonan pengesahan dan perizinan melalui sistem tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang kewenangan BKPM 
dalam perizinan investasi pasca kebijakan OSS diberlakukan di Kota Batam. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian 
hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris menggunakan jenis data primer 
sebagai data utama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan 
narasumber dan responden, kemudian disertai dengan data pendukung berupa 
studi kepustakaan. Penulis menggunakan studi lapangan sebagai teknik 
pengumpulan data. Kemudian, penulis menggunakan metode analisis data 
kualitatif. Perolehan data kualitatif berasal dari hasil pengamatan, wawancara dan 
studi pustaka dianalisa, diuraikan dan disimpulkan kemudian dituangkan dalam 
bentuk deskriptif dan disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah 
dalam penelitian ini. 

Hasil dari penelitian ini, Penulis menemukan bahwa pada awal peluncuran 
sistem OSS, lembaga OSS sebagai penyelenggara sistem OSS bukan merupakan 
BKPM, melainkan Kemenko Perekonomian RI dikarenakan BKPM dinilai belum 
siap untuk menyelenggarakan sistem OSS dan sistem OSS merupakan sistem yang 
buat oleh Kemenko Perekonomian RI terkait dengan perizinan penanaman modal 
yang terbitkan oleh kementerian atau lembaga, sehingga BKPM perlu persiapan 
dalam menerima penyelenggaraan sistem OSS. Setelah BKPM dinilai siap yaitu 
pada tanggal 02 Januari 2019 lembaga OSS kemudian beralih kepada BKPM.  
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