
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa: 

1. Sejak PP No. 24 Tahun 2018 diterbitkan, terhadap semua pelayanan 

perizinan telah beralih ke sistem OSS, sedangkan pelayanan perizinan 

yang belum di atur dalam PP tersebut tetap dilakukan melalui BKPM. 

Awal penerapan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, pelaksanaan 

pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem OSS dilaksanakan 

oleh KEMENKO bukan BKPM, dengan alasan karena sistem OSS dibuat 

oleh KEMEKO dan sistem OSS yang dibuat terkait dengan perizinan yang 

diterbitkan oleh kementerian dan/atau lembaga sehingga BKPM diberikan 

waktu untuk mempersiapkan diri untuk menerima pengalihan tanggung 

jawab penyelenggaraan sistem OSS. Setelah BKPM dinilai siap, pada 

tanggal 2 Januari 2019 pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan 

pengelolaan sistem OSS yang dilaksanakan oleh KEMENKO resmi 

beralih kepada BKPM. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 1 angka 10 

Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun pelaksanaan pelayanan 

perizinan berusaha dan pengelolaan sistem OSS telah beralih kepada 

BKPM, anatar BKPM dengan KEMENKO masih saling koordinasi 

apabila terdapat permasalahan terkait sistem OSS.  
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2. Pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal asing di Kota 

Batam dilakukan dengan bentuk kegiatan pemantauan, pembinaan, dan 

pengawasan. Kegiatan pemantauan berupa pengumpulan, verifikasi dan 

evaluasi terhadap laporan yang disampaikan pelaku usaha. Kegiatan 

pembinaan berupa sosialisasi, workshop, bimbingan mengenai ketentuan 

pelaksanaan penanaman modal, fasilitasi penyelesaian permasalahan yang 

dihadapi pelaku usaha, dan lain sebagainya. Dalam hal ini ketua BP Batam 

membentuk beberapa garda untuk mengakomodir permasalahan apa yang 

dihadapi pelaku usaha dan bagaimana dengan solusinya jadi BP Batam 

dalam hal ini berperan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan 

yang di hadapi pelaku usaha di Kota Batam.  Kegiatan pengawasan berupa 

peninjauan ke lapangan, dimana BKPM bersama dengan PTSP BP Batam 

melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Kunjungan ke lokasi proyek pun 

rutin dilakukan oleh PTSP BP Batam yaitu setiap hari Senin, Rabu dan 

Kamis.  

B. Keterbatasan 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menemui beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terkendala oleh waktu 

karena harus menunggu waktu yang cukup lama dalam mendapat 

persetujuan dari narasumber untuk dapat diwawancarai, sehingga waktu 

penyelesaian skripsi ini lewat dari target waktu yang telah ditentukan pada 

saat awal penulisan skripsi ini.  
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2. Penulis dalam memperoleh data, terkendala oleh waktu wawancara yang 

tidak cukup lama, sehingga masih terdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

tidak sempat penulis tanyakan secara detail kepada narasumber. 

C.  Rekomendasi 

Penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 

saran dan rekomendasi yaitu: 

1. Agar pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Batam dapat terus 

ditingkatkan karena pelayanan itu life cycle yang selalu berubah-ubah, 

sehingga dapat terus ditingkatkan terutama kemudahan, efisiensi waktu 

dan biaya dalam pelayanan perizinan. 

2. Agar pengawasan perizinan penanaman modal di Kota Batam dapat terus 

ditingkatkan sehingga Kota Batam dapat mempertahankan iklim investasi 

yang kondusif.  
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