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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pada masa sekarang, tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat 

semakin meningkat dan tidak terbatas, hal tersebut menjadi fenomena yang 

sangat menguntungkan di dalam dunia perbisnisan, dimana setiap pelaku 

usaha secara otomatis terdorong untuk melakukan kegiatan produksi dan 

menghasilkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat tersebut. Untuk menjalankan kegiatan produksinya, tak jarang 

pelaku usaha memilih untuk mendirikan suatu badan usaha yang sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai guna membantu kelancaran produksinya.  

Kota Batam sebagai salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki 

potensi besar dalam bidang perekonomian menjadi daya tarik bagi para 

pelaku usaha, ditambah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Batam yang 

tergolong tinggi, hal ini dikarenakan lokasi strategis Kota Batam yang 

berada di lintas perdagangan internasional. Selain itu pemerintah 

mengembangkan Kota Batam sebagai kawasan investasi dan “Kota Indsutri” 

yang tentu mengundang banyak perhatian investor lokal dan asing untuk 

membuka usaha dan menanamkan investasi di Kota Batam. Tentu saja hal 

ini secara tidak langsung mempengaruhi dan mendorong pelaku usaha untuk 

lebih aktif dan kreatif guna bertahan dalam lingkaran persaingan usaha yang 

timbul dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu 

cara untuk menguatkan kedudukan mereka dalam lingkaran persaingan 

usaha adalah lewat diakuinya status, eksistensi dan legalitas badan usaha 

yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri, badan usaha dibagi menjadi dua jenis 

yaitu berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Yang termasuk 

badan usaha tidak berbadan hukum adalah persekutuan perdata, firma, usaha 

perseorangan dan persekutuan komaditer (CV). Adapun badan usaha yang 

berbadan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan, Badan Usaha 
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Milik Negara (BUMN), perseroan terbuka dan perum. Kedua bentuk badan 

usaha tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dari segi kewajiban dan 

tanggung jawab si pemilik/pendiri serta proses pendapatan status badan 

usaha tersebut. Seperti halnya jika suatu badan usaha ingin memiliki status 

badan hukum, maka badan usaha tersebut harus berbentuk perseroan 

terbatas/ koperasi/ yayasan/ BUMN/ perseroan terbuka /perum lewat 

pembuatan akta pendirian di kantor Notaris, kemudian agar eksistensinya 

diakui oleh negara, akta pendirian tersebut harus didaftarkan dan 

mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Setelah badan usaha 

tersebut berbentuk badan hukum, maka badan usaha tersebut harus 

mengurus segala izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya 

(legalitas).  

Salah satu jenis badan usaha berbentuk badan hukum yang sering 

dipilih oleh pelaku usaha untuk dijadikan wadah dalam menjalankan 

kegiatan usahanya ialah 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 terbatas hanya sebatas besaran 

modal yang disetorkan dan juga perseroan terbatas terlindungi secara pasti 

oleh Undang-Undang. Pembentukan perseroan terbatas pun tergolong mudah 

dan tidak memakan waktu yang lama. Demi kelancaran usahanya, setelah 

secara sah berbentuk perseroan terbatas, pelaku usaha tentunya harus tetap 

mengurus perizinan sesuai dengan bidang usahanya. Proses pengurusan izin 

sangat berpengaruh kepada investor dari awal perjalanan kegiatan usahanya. 

Kemudahan ataupun kesulitan akan pengurusan izin menjadi salah satu 

penentu keputusan investor untuk menanamkan modal. Hal ini lah yang 

menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadapi para investor demi 

kepentingan ekonomi nasional, karena disatu sisi pemerintah ingin menarik 

investor sebanyak-banyaknya tetapi di sisi lain pemerintah belum siap 

seratus persen untuk menghadapi para investor tersebut baik dari segi 
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kebijakan, sistem maupun pelayanannya. Hal ini dapat kita lihat dari 

ditemuinya kasus-kasus/kendala yang dihadapi oleh para investor dalam 

melakukan proses perizinan, seperti pengurusan izin yang memakan waktu 

cukup lama, proses yang berbelit-belit dan tak jarang juga adanya praktik 

pemungutan biaya di luar ketentuan demi kepentingan pihak tertentu. 

Menyadari hal tersebut, seiring berkembangnya jaman dan teknologi, 

pemerintah mulai merapikan dan memperbaiki sistem yang menyangkut 

pelaksanaan kegiatan usaha investor di tanah air, termasuk pembaharuan 

proses pengurusan izin yang lebih modern, sistematis dan efektif. Efesiensi 

dari kegiatan usaha mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga segala 

proses perizinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dianggap harus 

ditata kembali agar dapat mendukung dan bukan malah sebaliknya 

menghambat jalannya kegiatan usaha tersebut. Hal ini jugalah yang menjadi 

pertimbangan awal pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden No 

91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 26 

September 2017.  Pemerintah mengharapkan dengan pemanfaatan teknologi 

dan infomasi serta pembaharuan sistem dan kebijakan yang maksimal dapat 

menciptakan pelayanan publik yang didambakan oleh para investor. 

Kemudian usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, lewat sistem Online 

Singe Submission (OSS). Pembaharuan ini merupakan kelanjutan dari 

peraturan sebelumnya dengan tujuan yang sama.  

Sebenarnya OSS bukanlah produk usaha pertama yang dikeluarkan 

pemerintah untuk meningkatkan investasi guna perekonomian nasional, akan 

tetapi sebelumnya telah dikenal terlebih dahulu One Stop Service yang pada 

waktu itu sudah direncanakan sejak awal tahun 2000-an, dimana hal tersebut 

dilatar belakangi juga untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dengan 

cara pembagian wewenang pengurusan izin ke setiap daerah agar tidak 

semua terpusat di Jakarta sehingga diharapkan dapat memotong jangka 
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waktu birokrasi perizinan. Pembagian wewenang ini tertuang di dalam 

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun One Stop Service  tidak 

dijelaskan sebagai hal yang wajib dalam PP tersebut, akan tetapi dalam tabel 

pembagian pengurusan yang tertulis di lampirannya, One Stop Service 

termasuk kedalam urusan penanaman modal. Lalu keluar istilah Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebenarnya disamakan dengan One Stop 

Service dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, tetapi makna One Stop Service disini ialah 

untuk perizinan dan non perizinan usaha masyarakat secara luas dan berbeda 

dengan konsep One Stop Service awal yang bersifat khusus. Tetapi PP ini 

tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga kemudian dikeluarkannya lagi 

Perpres 27/2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya 

memerintahkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota untuk menyelenggarakan PTSP berbasis elektronik yang 

kemudian disebut dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan 

Perizinan Investasi Secara Elektronik) dibawah pengawasan BKPM. Tetapi 

karena Perpres ini masih belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, 

terjadi tumpang tindih wewenang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27/2008 yang dikeluarkan terlebih dahulu, membentuk instansi 

pengurusan izin dan non izin lainnya di daerah yang kemudian disebut 

dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Jadi dualisme ini 

terjadi antara pengurusan izin penanaman modal di SPIPISE dengan 

pengurusan izin lewat BPPT. Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono terakhir kali mengeluarkan Perpres 97/2014 dengan 

tujuan pembentukan PTSP yang sama/seragam dengan pembentukan Badan 

Penanaman Modal dan PTSP (BPMPTSP), tetapi tetap menggunakan 

SPIPISE. Kemudian saat Presiden Jokowi menjabat, pada awal tahun 2015 

beliau menyempurnakan dengan mengeluarkan One Stop Service yang 
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dikelola oleh BKPM untuk mengurus seluruh pengurusan izin tingkat pusat. 

Untuk tingkat daerah, masih diselenggarakan oleh BPMPTSP yang 

mengalami perubahan nama pada tahun 2016 menjadi Dinas Penanaman 

Modan dan PTSP (DPMPTSP) dan dimulai dari tahun 2017, DPMPTSP 

yang terbentuk diberbagai daerah ini menerima hampir seluruh jenis 

perizinan dan non perizinan.Tetapi kemudian pemerintah mengusahakan 

kembali perbaikan dan evaluasi sistem pengurusan izin investasi guna 

kepentingan ekonomi nasional agar lebih efektif dan efisien, yang mana hasil 

pengusahaan tersebut melahirkan Online Single Submission. 

OSS sendiri merupakan sebuah sistem berbentuk aplikasi yang 

berfungsi sebagai tempat registrasi dan pengajuan izin sesuai dengan layanan 

perizinan berusaha yang tertuang di dalam PP No 24 Tahun 2018 yang 

prosesnya  memakan waktu singkat, memberikan kemudahan dan 

terintegrasi antara pusat dengan daerah. Output dari OSS berupa Nomor 

Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan nomor identitas yang wajib dimiliki 

oleh suatu perusahaan, sama halnya dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) yang dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia. 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. Data pelaku usaha dalam OSS 

sudah secara otomatis terintegrasi dengan data dari Pencatatan Sipil, 

Direktoral Jendral Pajak (dalam hal kewajiban perpajakan) dan Administasi 

Hukum Online. Untuk bidang usaha sendiri akan langsung tersaring dari 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan dari Daftar 

Negative Investasi bagi pelaku usaha asing. Akan tetapi meskipun data 

pelaku usaha sudah terintegrasi secara otomatis, saat melakukan permohonan 
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NIB di OSS, pelaku usaha diharapkan untuk memeriksa terlebih dahulu 

apakah data di OSS sudah sesuai dengan data pelaku usaha terbaru atau tidak 

dan juga untuk bidang usaha yang masih belum sesuai dengan KBLI 2017, 

pelaku usaha harus melakukan penyesuaian bidang usaha sesuai dengan 

KBLI 2017 agar NIB dapat berlaku efektif sepenuhnya. OSS sendiri 

ditujukan dan diwajibkan untuk pelaku usaha perseorangan maupun non 

perseorangan, seperti Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan 

Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara, Badan Layanan Umum, 

Lembaga Penyiaran, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persekutuan 

Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma) dan 

Persekutuan Perdata. Adapun output lain yang dikeluarkan oleh OSS 

bersamaan dengan NIB adalah izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, izin 

komersil dan pemenuhan komitmen. Hal yang membuat OSS unik dan 

berbeda dari proses perizinan sebelumnya adalah lewat pengaksesan satu 

aplikasi investor bisa langsung mendapatkan beberapa izin dalam waktu 

yang cepat dan proses yang mudah. Sebelumnya, untuk mendapatkan suatu 

perizinan, pelaku usaha harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan 

terlebih dahulu baru bisa mendapatkan izin yang diperlukan, tentunya hal 

tersebut bisa memakan waktu yang panjang dan kegiatan usaha investor 

terhambat. Maka dari itu, lewat hadirnya OSS, pemerintah memberikan 

kemudahan dengan mengeluarkan izin yang diperlukan terlebih dahulu 

disertai dengan komitmen dari investor untuk memenuhi persyaratan yang 

diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga nantinya izin 

tersebut dapat berlaku efektif sepenuhnya. Jika dalam jangka waktu yang 

sudah ditentukan pelaku usaha tidak bisa memenuhi/menyanggupi 

komitmennya, maka izin yang sebelumnya sudah diberikan akan dibatalkan. 

Tetapi tidak semua izin yang dikeluarkan bersamaan dengan keharusan 

pemenuhan komitmen investor, hanya izin yang diperlukan investor dalam 

penggunaan prasarana saja yang disertai dengan kewajiban pemenuhan 

komitmen. Jadi dapat dikatakan bahwa hanya beberapa izin saja yang 
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memerlukan pemenuhan komitmen agar izin tersebut dapat berlaku 

sepenuhnya, selain itu izin dapat otomatis berlaku efektif sepenuhnya. Untuk 

izin lokasi, izin ini akan diterbitkan jika pelaku usaha memerlukan 

tanah/lahan untuk melakukan kegiatan usahanya. Izin lokasi sendiri dapat 

dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu dengan pemenuhan komitmen ataupun 

langsung. Hal ini bergantung pada lokasi usaha pelaku usaha terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berada dalam sistem OSS dan 

pengajuan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor perrtanahan 

tempat lokasi usaha. Jika lokasi usaha masih belum termasuk kedalam 

RDTR ataupun peta digital lokasi RDTR belum ada di OSS, maka pelaku 

usaha memerlukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu agar izin lokasi 

dapat berlaku secara efektif, sebaliknya jika lokasi usaha sudah termasuk ke 

dalam RDTR makan pelaku usaha bisa langsung mendapatkan izin lokasi 

tanpa pemenuhan komitmen. Kemudian untuk izin lingkungan, dikhususkan 

bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya memerlukan UKL-UPL dan/atau 

AMDAL demi menjaga kelestarian lingkungan. Sama juga halnya dengan 

izin lokasi, izin lingkungan dapat diterbitkan dengan atau tanpa pemenuhan 

komitmen. Izin lingkungan dapat langsung terbit dan efektif jika pelaku 

usaha sudah memiliki UKL-UPL dan/atau AMDAL. Jika belum, maka izin 

lingkungan akan dikeluarkan beserta pernyataan komitmen untuk 

melengkapi persyaratan yang diperlukan. Di dalam OSS juga disediakan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) jika pelaku usaha ingin membangun/mengubah 

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan yang ada, akan tetapi IMB tidak 

diperlukan bagi bangunan yang berada di kawasan industry, kawasan 

ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, 

sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan “estate regulation” atau 

yang disebut dengan peraturan kawasan. Ada juga yang disebut dengan izin 

komersil. Selain itu ada juga yang dikenal dengan izin komersil. Izin 

komersil merupakan izin yang perlu didaftarkan untuk keperluan tertentu, 

contohnya Izin Komersil Terminal Khusus bagi pelaku usaha perkapalan 
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yang memerlukan jetty untuk keperluan bongkar muatan pribadi. Jadi izin 

komersil akan diterbitkan sesuai dengan kepentingan pelaku usaha. Pada 

dasarnya segala izin yang tersedia akan dikeluarkan berdasarkan 

kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, nantinya 

ke-efektifan izin kegiatan pelaku usaha akan terlihat dari izin usaha yang 

dikeluarkan pihak OSS. Izin usaha akan dinyatakan berlaku efektif 

sepenuhnya jika keselurahan izin yang memiliki komitmen untuk dipenuhi 

ataupun persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi seluruhnya oleh pelaku 

usaha. 

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa manfaat dari OSS ini adalah 

memberikan peluang kemudahan dalam pengurusan izin kegiatan usaha 

tanpa memakan waktu yang panjang guna kelancaran operasional usaha serta 

memberikan fasilitas penyimpanan data perusahaan dan perizinan dalam satu 

identitas berusaha yang disebut dengan NIB. Pemerintah berharap dengan 

diluncurkannya sistem seperti ini dapat menarik perhatian para investor lebih 

banyak lagi dan dapat memenuhi fungsi pemerintah dalam hal pelayanan 

publik. Akan tetapi yang menjadi tantangan lain pemerintah menjalankan 

fungsinya dalam hal pelayanan publik adalah keterlibatan/keikutsertaan dari 

pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah telah mewajibkan pelaku usaha untuk 

memiliki NIB, tetapi masih saja banyak ditemukan pelaku usaha yang belum 

memiliki NIB. Adapun beberapa penyebabnya dikarenakan keterbatasan 

informasi, kelalaian pelaku usaha itu sendiri atau bahkan karena kesulitan 

dalam mengakses sistem sehingga menghambat pelaku usaha untuk 

mendapatkan NIB. Seperti halnya yang dialami oleh PT NARAYANA 

BATAM PERKASA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota 

Batam (selanjutnya disebut juga “PT NARAYANA”). PT NARAYANA 

merupakan salah satu pelaku usaha non perseorangan yang belum memiliki 

NIB dikarenakan keterbatasan informasi dalam pengaksesan NIB. PT 

NARAYANA sendiri merupakan perseroan terbatas yang bergerak dibidang 

periklanan dan hanya memiliki dokumen perizinan berupa Surat Keterangan 
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Domisili Usaha (SKDU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Maka dari itu, setelah mengetahui bahwa PT NARAYANA belum memiliki 

NIB, maka penulis memutuskan untuk mendaftarkan PT NARAYANA ke 

dalam sistem OSS guna mendapatkan NIB dan memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018. 

Penulis akan menuangkan rincian proses pendaftaran hingga penerbitan NIB 

PT NARAYANA ke dalam laporan kerja praktek untuk memenuhi salah 

satu syarat kelulusan jenjang Strata 1 Prodi Ilmu Hukum dengan judul 

“PENDAFTARAN ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PT 

NARAYANA BATAM PERKASA.” 

 

 

B. Ruang Lingkup 
 

 

 Adapun ruang lingkup pembahasan penulis dalam penyusunan 

laporan kerja praktek terkait pendaftaran OSS untuk mendapatkan NIB PT 

NARAYANA sebagai berikut: 

1. Sistem OSS dan NIB, yang meliputi penjelasan sistem, tujuan dan 

kegunaanya. 

2. Proses pendaftaran OSS beserta persyaratannya yang diperlukan 

guna mendapatkan NIB untuk perseroan terbatas. 

3. Pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas 

sehubungan dengan ketentuan OSS. 

4. Pemaparan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Online dan Direktorat Jendral Pajak dalam OSS. 

5. Proses perubahan data perseroan baik akta maupun non akta dalam 

OSS setelah NIB perseroan terbatas terbit. 
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C. Tujuan Proyek 

 

 

Tujuan penulis dalam melakukan proyek ini terhadap PT 

NARAYANA adalah sebagai berikut: 

1. Agar PT NARAYANA dapat memenuhi kewajiban selaku pelaku 

usaha dengan melakukan pendaftaran di sistem OSS dan memiliki 

NIB sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018. 

2. Agar PT NARAYANA dapat mengerti pengoperasian sistem OSS. 

3. Agar PT NARAYANA dapat melengkapi perizinan usaha yang 

harus dimilikinya.  

 

 

D. Luaran Proyek 

 

 

Adapun luaran proyek yang akan diberikan kepada PT 

NARAYANA setelah penulis selesai melakukan pendaftaran perizinan 

terintegrasi lewat sistem OSS adah sebagai berikut: 

1. Nomor Induk Berusaha. 

2. Izin Usaha. 

3. Izin Komersial. 

4. Buku panduan pengaksesan sistem OSS untuk melakukan 

perubahan data. 

 

 

E. Manfaat Proyek 

 

 

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis mengharapkan 

manfaat yang dapat dihasilkan antara lain: 

1. PT NARAYANA mengetahui dan memahami sistem OSS. 

2. Mempermudah PT NARAYANA dalam pengaksesan OSS guna 

mendapatkan NIB. 
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3. Mempermudah PT NARAYANA untuk mendapatkan perizinan 

usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

4. Data perizinan pelaku usaha tergabung dalam satu identitas 

berusaha (NIB). 

 

 

 

Rossella Kusmiadi. Pendaftaran Online Single Submission pada PT Narayana Batam Perkasa, 2019. 
UIB Repository©2019


