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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan latar belakang, hasil pengumpulan data, analisis, 

perancangan dan pengimplementasian proyek dalam hal pendaftaran PT 

NARAYANA BATAM PERKASA di sistem Online Single Submission 

(OSS) guna mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan usaha 

lainnya, penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai hal tersebut di atas 

sebagai berikut: 

1. Kota Batam merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang 

memiliki potensi besar dalam bidang perekonomian sehingga 

menjadi daya tarik bagi para investor untuk menjalankan usaha di 

kota yang memiliki julukan “Kota Industri” ini. Agar para investor 

bisa menjalankan kegiatan usahanya di Batam, diperlukannya 

pemenuhan beberapa syarat dan klasifikasi yang sudah ditentukan 

oleh pemerintah lewat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang 

sudah disahkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan 3 unsur, yaitu 

diakuinya eksistensi, status dan legalitas suatu badan usaha. Badan 

usaha sendiri terbagi menjadi dua yaitu badan usaha berbadan 

hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Para investor 

memiliki kebebasan untuk bisa memilih badan usaha berbentuk apa 

yang akan menjadi “rumah” bagi kegiatan usaha mereka, tetapi 

kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh pemerintah. Salah satu 

bentuk badan usaha yang sering dipilih para investor untuk menjadi 

“rumah” bagi kegiatan usaha mereka adalah badan usaha badan 

hukum berbentuntuk perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan 

beberapa alasan seperti sistem kepemilikan yang jelas, akses bisnis 

yang luas, pemilihan jenis bisnis bisa beragam, mendapatkan 

perlindungan atas harta pribadi karena kerugian dalam perseroan 
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terbatas hanya sebatas besaran modal yang disetorkan dan juga 

perseroan terbatas terlindungi secara pasti oleh Undang-Undang. 

2. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha secara maksimal, perseroan 

terbatas yang sudah berdiri wajib mengurus perizinan-perizinan 

yang berkaitan dengan usahanya. Proses pengurusan izin sangat 

berpengaruh kepada investor karena kemudahan ataupun kesulitan 

akan pengurusan izin menjadi salah satu faktor penentu keputusan 

investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini lah yang 

menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadapi para investor 

demi kepentingan ekonomi nasional. Dari tahun ketahun, 

pemerintah berusaha untuk bisa memperbaharui dan 

menyempurnakan proses perizinan di Indonesia lewat pemanfaatan 

kemajuan teknologi yang ada. Hal ini bisa kita lihat dari awal 

dikeluarkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang 

sering dikenal dengan istilah One Stop Service  hingga akhirnya 

pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan sistem perizinan 

terbaru yaitu Online Single Submission (OSS) lewat disahkannya 

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

3. OSS merupakan sebuah sistem terintegrasi secara elektronik yang 

berisikan elemen-elemen, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi 

satu kesatuan yang memiliki fungsi sebagai tempat registrasi dan 

pengajuan izin sesuai dengan layanan perizinan berusaha yang 

tertuang di dalam PP No. 24 Tahun 2018 tersebut dengan proses 

yang memakan waktu singkat dan mudah.. Lewat PP No. 24 Tahun 

2018, pemerintah mewajibkan seluruh pelaku usaha yang 

menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia untuk mendaftarkan 

usahanya ke dalam sistem OSS tersebut. Pendaftaran sendiri 

diartikan sebagai suatu proses, kegiatan, perbuatan mendaftarkan 

pencatatan nama atau hal lainnya ke dalam suatu daftar. Adapun hal 
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ini diwajibkan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional lewat layanan perizinan yang mudah dengan pemanfaatan 

kemajuan teknologi yang ada untuk mempermudah segala proses 

pelayanan pemerintah. 

4. Lembaga OSS merupakan lembaga yang menaungi dan mengawasi 

sistem OSS. Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga OSS 

bekerjasama dengan instansi lainnya untuk bisa melakukan 

pengecekan, verifikasi dan validasi data si pelaku usaha tersebut. 

Adapun instansi lain yang bekerjasama dengan Lembaga OSS 

adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen AHU), 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat 

Jendral Pajak (Dirjen Pajak). Seperti contonya data pelaku usaha 

dalam OSS sudah secara otomatis terintegrasi dengan data dari 

Disdukcapil, Dirjen AHU dan Dirjen Pajak (dalam hal kewajiban 

perpajakan) serta BKPM dalam hal menaungi persoalan penanaman 

modal/investasi. Untuk bidang usaha sendiri akan langsung 

tersaring dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 

2017 dan Daftar Negative Investasi bagi pelaku usaha asing. 

5. Dalam mengakses sistem OSS, pelaku usaha wajib memenuhi lima 

tahapan yang telah disediakan oleh sistem. Adapun kelima tahapan 

tersebut adalah Akta Pendirian pada tahap satu, Kelengkapan Data 

pada tahap dua, Komitmen & Checklist Izin Berusaha pada tahap 

tiga, Komitmen & Checklist Izin Komersial pada tahap empat dan 

Output pada tahap lima. Sebelum melalui kelima tahapan tersebut, 

pelaku usaha wajib untuk melakukan registrasi/pendaftaran terlebih 

dahulu pada menu yang telah disediakan dalam sistem OSS. 

6. Output pertama yang dikeluarkan dari sistem OSS adalah Nomor 

Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan nomor identitas yang wajib 
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dimiliki oleh suatu perusahaan. NIB memiliki fungsi sebagai 

pengganti beberapa izin seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Akses Kepabeanan jika pelaku usaha akan bertindak sebagai 

importir dan/atau eksportir dan Angka Pengenal Impor (API) jika 

pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor impor, dengan kata 

lain jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka pelaku usaha 

tersebut tidak perlu mengurus pembuatan/pembaharuan TDP, Akses 

Kepabeanan dan API lagi, karena NIB sudah berlaku sebagai 

perizinan tersebut.Setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, barulah 

pelaku usaha bisa mengurus permohonan perizinan usaha lainnya 

yang telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. 

7. Perizinan usaha lain yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 

antara lain adalah izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, izin 

mendirikan bangunan, sertipikat layak fungsi dan izin 

operasional/komersil. Perizinan tersebut bisa didapatkan oleh 

pelaku usaha baik secara langsung ataupun lewat dilakukannya 

pemenuhan komitmen terlebih dahulu. Pemenuhan komitmen 

merupakan suatu mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah bagi 

pelaku usaha untuk bisa mendapatkan suatu perizinan yang 

dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya terlebih dahulu 

dengan memberikan pernyataan kesanggupan memenuhi komitmen 

untuk memenuhi segala persyaratan perizinan meskipun dirinya 

telah mendapatkan izin usaha dari OSS. Lembaga OSS akan 

memberikan jangka waktu bagi pelaku usaha untuk memenuhi 

komitmennya. Jika dalam waktu yang ditentukan si pelaku usaha 

masih belum memenuhi komitmennya, maka Lembaga OSS akan 

mencabut perizinan yang telah dikeluarkan bagi si pelaku usaha 

tersebut. Pemenuhan komitmen tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu 

pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin 

operasional/komersil. Setelah pemenuhan komitmen dilakukan oleh 
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pelaku usaha dengan melengkapi ketentuan yang diberikan, maka 

izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha akan berlaku secara 

efektif. 

 

B. Saran 

 

 

Setelah penulis melewati dan menyelesaikan seluruh tahapan dalam 

proses pendaftaran PT NARAYANA PERKASA BATAM ke dalam sistem 

OSS guna mendapatkan NIBnya,  berikut saran yang dapat diberikan penulis 

kepada PT NARAYANA BATAM PERKASA: 

1. PT NARAYANA BATAM PERKASA menunjuk salah satu staf 

untuk menguasai sistem OSS dengan mempelajari buku panduan 

yang tersedia dalam website www.oss.go.id dan memegang 

tanggung jawab untuk melakukan pengaksesan data PT 

NARAYANA BATAM PERKASA apabila diperlukan. 

2. Jika PT NARAYANA PERKASA BATAM mengalami kesulitan 

dalam mengakses sistem OSS dikemudian hari, maka PT 

NARAYANA PERKASA BATAM dapat mencoba untuk 

menghubungi call center OSS di 021-1500765 atau melalui email 

info@bkpm.go.id untuk meminta bantuan arahan atas permasalahan 

yang dihadapi.  
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