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Abstrak 
 

Keberhasilan dalam lingkungan penanaman modal untuk menarik 
penanam modal menanamkan modal, baik penanaman modal dalam negeri 
maupun luar negeri memerlukan adanya tata pemerintahan yang baik dan 
kepastian hukum dalam perizinan berusaha. Pemerintah Negara Republik 
Indonesia dalam rangka menciptakan dunia perizinan berusaha yang lebih 
kondusif dan efisien telah meluncurkan sistem Online Single Submission (untuk 
selanjutnya disebut sebagai OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik. Melalui skripsi ini, Peneliti bertujuan untuk menganalisa dan 
menguraikan implementasi, permasalahan, dan kendala yang terjadi dalam proses 
pengajuan perizinan berusaha bagi Perseroan Terbatas melalui sistem OSS di 
Kota Batam.  

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
hukum empiris, yaitu penelitian lapangan, yang mana merupakan sebuah metode 
penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata 
atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
masyarakat. Peneliti melakukan observasi di lapangan dan mewawancarai 
respoden/user maupun narasumber guna dijadikan sebagai data primer. Data 
sekunder yang merupakan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan terbagi 
atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

Hasil penelitian yang didapatkan Peneliti adalah sistem OSS diluncurkan 
sesungguhnya memberikan perubahan paradigma atau kerangka berpikir 
masyarakat, yang selama ini penanam modal harus menyiapkan terlebih dahulu 
persyaratan-persyaratan baru bisa memproses izin berusaha. Sistem tersebut akan 
efektif dijalankan apabila telah terintegrasi dengan pelbagai perizinan berusaha 
antar Kementerian dan departemen, terutama kendala mengenai izin-izin yang 
tidak secara langsung berlaku efektif.  
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