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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Definisi Pendaftaran 

 

 

Pendaftaran merupakan kata benda (nomina) yang berasal dari kata 

dasar “daftar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pendaftaran diartikan sebagai suatu proses, kegiatan, perbuatan 

mendaftarkan pencatatan nama atau hal lainnya ke dalam suatu daftar. Daftar 

sendiri merupakan kumpulan dari catatan sejumlah nama atau hal lainnya 

seperti kata-kata, nama orang, barang dan sebagainya yang disusun berderet 

dari atas ke bawah.  

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem OSS 
 

 

1. Sistem 

Pengertian sistem secara etimologis berasal dari bahasa 

Yunani yaitu sustēma dan bahasa Latin yaitu systēma yang 

keduanya biasa diartikan sebagai suatu hal yang digunakan untuk 

mempermudah dilakukannya interaksi. Secara umum sistem 

diartikan sebagai kumpulan komponen, elemen dan unsur yang 

bersifat nyata ataupun abstrak dan menjadi suatu kesatuan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian 

sistem menurut beberapa ahli, sebagai berikut: 

a) Dr. Ir.  Harijono Djojodihardjo  

“Suatu sistem adalah sekumpulan objek yang 

mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan 

hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara 
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keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara 

fungsional.” 
1
 

b) Jogianto 

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti 

tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan 

terjadi.”
2
 

c) Murdick, R.G 

“Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang 

membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/bagan-

bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau 

tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau 

barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan 

informasi dan/atau energi dan/atau barang.”
3
  

Jogianto juga memaparkan bahwa setiap sistem memiliki 

karakteristik yang pada umumnya adalah sebagai berikut
4
: 

a) Komponen 

 Seperti yang dijelaskan di atas bahwa setiap 

sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling 

berkaitan satu sama lainnya sehingga menjadi suatu 

kesatuan. Komponen atau yang bisa disebut juga sebagai 

elemen ini terdiri dari beberapa bagian yang memiliki 

tugas dan fungsi masing-masing sehingga nantinya 

menjadi kesatuan dan mempengaruhi proses pengerjaan. 

b) Boundary 

                                                 
1
 Harijono Djojodihardjo, Pengantar Sistem Komputer (Bandung:Erlangga, 1984), hal. 78. 

2
 Jogianto HM, Sistem Teknologi Informasi (Yogyakarta:Andi, 2005), hal. 2. 

3
 Robert G Murdick, dkk, Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern (Jakarta: Erlangga, 1991) hal. 

27. 
4
 Jogiyanto HM, Analisis & Desain Sistem Informasi:Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek 

Aplikasi Bisnis, (Yogyakarta:Andi, 2005), hal 3. 
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 Boundary yang dimaksud adalah adanya batasan 

atau ruang lingkup dari suatu sistem dalam menjalankan 

fungsinya. 

c) Environment 

Environment yang dimaksud adalah lingkungan 

luar yang mempengaruhi jalannya suatu sistem. 

Lingkungan luar dapat memberikan efek yang 

menguntungkan bahkan merugikan bagi sistem. Sehingga 

demi kelancaran sistem tersebut, perlu dilakukan evaluasi 

fungsi agar tidak menghambar kerja dari sistem tersebut.  

d) Interfance 

Interfance yang dimaksud adalah penghubung. 

Penghubung pada sistem digunakan untuk mengantarkan 

aliran sumber daya antara satu subsistem dengan subsistem 

lainnya agar setiap subsistem tersebut dapat terintegrasi 

membentuk suatu kesatuan. 

e) Masukan sistem 

Masukan sistem merupakan energi yang 

dimasukkan ke dalam sistem. Masukan sistem ini terdiri 

dari maintenance input yang memberikan energi untuk 

jalannya suatu sistem dan signal input berperan dalam 

memberikan energi untuk menghasilkan keluaran seperti 

olahan informasi. 

f) Keluaran sistem 

Keluaran sistem merupakan hasil pengolahan 

yang dilakukan oleh energi dan mengasilkan suatu 

keluaran sistem dan sisa keluaran sistem. Keluaran sistem 

dapat berupa informasi bermanfaat yang didapat dari 

penggunaan suatu sistem dan sisa keluaran sistem adalah 

sisa dari keluaran sistem yang tidak memiliki manfaat, 
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seperti panas komputer yang keluar akibat penggunaan 

suatu sistem. 

g) Pengolahan sistem 

Pengolahan sistem merupakan proses dari 

masukan sistem dan keluaran sistem. Dimana masukan 

sistem yang diproses akan mengeluarkan sistem sesuai 

dengan tujuan dari digunakannya sistem. 

h) Sasaran sistem 

Setiap pembuatan sistem, harus memiliki sasaran 

yang hendak dituju. Sasaran sistem diperlukan guna 

menentukan tujuan dan manfaat dari sistem, karena 

kesuksesan suatu sistem dilihat juga dari segi pencapaian 

target sasaran sistem tersebut. 

 

 

2. Online Single Submission (OSS) 

 

 

2.1 Pengertian OSS 

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, Online 

Single Submission atau yang sering disingkat menjadi OSS 

merupakan perizinan usaha yang terintegrasi secara 

elektronik lewat suatu sistem berbentuk aplikasi yang 

mana perizinan usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga 

OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota dan menjadi salah satu produk perizinan 

usaha keluaran pemerintahan Presiden Jokowi Widodo 

dalam hal percepatan pengurusan perizinan guna 

mendukung kegiatan investasi yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti 

“pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau 

bulat”, sehingga dapat diartikan bahwa lewat OSS, data 

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



Universitas Internasional Batam 

 

perusahan dan perizinannya akan menjadi satu secara 

elektronik. 

 

 

2.2 Sejarah OSS 

Awal mula sebelum lahirnya OSS, One Stop 

Service sudah hadir terlebih dahulu sebagai sistem 

pengurusan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam hal pertimbangan untuk meningkatkan investasi 

guna perekonomian nasional dengan cara pembagian 

wewenang pengurusan izin ke setiap daerah agar tidak 

semua terpusat di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan 

harapan dapat memotong jangka waktu pengurusan 

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. Setelah itu, dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah,  muncul istilah Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebenarnya disamakan 

dengan One Stop Service. Akan tetapi terdapat perbedaan 

makna One Stop Service dalam  PP ini dengan konsep One 

Stop Service sesungguhnya. Dalam PP ini, PTSP ditujukan 

untuk mengurus perizinan dan non perizinan usaha 

masyarakat secara luas sedangkan konsep One Stop 

Service  sesungguhnya ialah bersifat khusus. Seiring 
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waktu, disadari bahwa PP ini tidak mudah untuk 

dilaksanakan, sehingga dikeluarkan 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 lebih awal. Permendagri 

tersebut 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 lewat 

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 cara 

membentuk Badan Penanaman Modal dan PTSP 

(BPMPTSP) yang penggunaanya masih menggunakan 

SPIPISE. Kemudian saat Presiden Jokowi menjabat, pada 

awal tahun 2015 beliau menyempurnakan sistem perizinan  

tersebut dengan mengeluarkan One Stop Service yang 

dikelola oleh BKPM untuk mengurus seluruh pengurusan 

izin tingkat pusat dan untuk tingkat daerah, masih 

diselenggarakan oleh BPMPTSP yang mengalami 

perubahan nama pada tahun 2016 menjadi Dinas 

Penanaman Modan dan PTSP (DPMPTSP).  Mulai dari 
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tahun 2017, DPMPTSP yang terbentuk diberbagai daerah 

menerima hampir seluruh jenis perizinan dan non 

perizinan.  

Setelah itu, pemerintah mengusahakan kembali 

perbaikan dan evaluasi sistem pengurusan izin investasi 

guna kepentingan ekonomi nasional agar lebih efektif dan 

efisien. Hal ini menjadi pertimbangan awal pemerintah 

dalam mengeluarkan Peraturan Presiden No 91 Tahun 

2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada 

tanggal 26 September 2017
5
. 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 diundangkannya Peraturan Pemerintah No 

24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 

oleh Presiden Joko Widodo sehingga menghasilkan sistem 

Online Singe Submission (OSS)
6
 yang kita kenal saat ini. 

 

 

2.3 Tujuan OSS 

OSS dibentuk oleh pemerintah dalam rangka 

perbaikan sistem pengurusan izin usaha guna mendukung 

aktivitas investasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi nasional. Sistem OSS bertujuan untuk membantu 

setiap pelaku usaha mendapatkan perizinan usaha secara 

cepat, mudah dan aman lewat pendaftaran izin usaha yang 

terintegrasi secara elektronik. Dengan melakukan 

pengurusan izin usaha lewat OSS, maka pelaku usaha akan 

                                                 
5
 Putri Pradnyawidya Sari, “Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh 

Ekonomi Kreatif”, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika 7, no. 3 (2018):hal135-136. 
6
 Ibid, hal. 136. 
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mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi 

nomor identitas pelaku usaha untuk digunakan dalam 

pengurusan perizinan usahanya. 

 

 

2.4 Manfaat OSS 

OSS memiliki beberapa manfaat bagi pelaku 

usaha yang sudah melakukan pengurusan izin usaha lewat 

aplikasi OSS. Adapun manfaat yang didapat adalah sebagai 

berikut: 

a) Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk 

mengurus dan mendapatkan perizinan usaha. 

b) Memberikan fasilitas penyimpanan data usaha 

dalam satu nomor identitas berudaha. 

c) Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk bisa 

terhubung dengan semua stake holder. 

 

 

2.5 Produk dari sistem OSS 

Dengan mengakses OSS, pelaku usaha bisa 

mengurus dan mendapatkan perizinan usaha sesuai dengan 

kebutuhannya baik secara langsung ataupun dengan 

pemenuhan komitmen. Sektor usaha yang diatur dalam PP 

24/2018 adalah sebanyak 20 sektor usaha antara lain sektor 

pertanian, ketenagalistrikan, pariwisata, pendidikan dan 

kebudayaan hingga perkoperasian dan usaha mikro, kecil, 

menengah serta ketenaganukliran. Produk perizinan yang 

dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan mengatas namakan 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota 

saat pelaku usaha pertama kali mendaftarkan dirinya di 

OSS adalah NIB. Dengan NIB, pelaku usaha bisa 

melanjutkan untuk mendapatkan perizinan lainnya sesuai 
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dengan sektor usahanya. Perizinan usaha yang dikeluarkan 

oleh Lembaga OSS adalah sebagai berikut: 

a) Izin Lokasi 

Izin Lokasi merupakan izin yang harus 

dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa 

mendapatkan hak penggunaan lahan/tanah di 

suatu daerah/area  demi bisa menjalankan 

kegiatan usahanya.  

b) Izin Lingkungan 

Izin Lingkungan merupakan izin yang 

harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang 

kegiatan usahanya memiliki dampak baik secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap 

lingkungan. Izin Lingkungan diperlukan sebagai 

tindakan preventif dari kerusakan alam.  

c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

IMB merupakan izin yang diberikan oleh 

Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada 

seseorang yang akan mendirikan/ membangun/ 

mengubah/ memperluas/ memperbaiki bangunan 

sesuai dengan persyartan yang ada. 

d) Sertipikat Layak Fungsi (SFL) 

SFL merupakan sertipikat yang diberikan 

setelah sebuah bangunan selesai dibangun dan 

terbukti layak untuk digunakan serta sudah sesuai 

dengan fungsinya. SFL diberikan oleh Pemerintah 

daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan. 

e) Izin Usaha 

Izin Usaha merupakan izin yang 

dikeluarkan oleh Lembaga OSS agar pelaku usaha 
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bisa menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha 

ini bisa didapat setelah pelaku usaha melakukan 

pendaftaran terhadap kegiatan usaha yang akan 

dilakukan atau bahkan hingga sebelum 

pelaksanaan komersilnya serta telah memenuhi 

ketentuan yang ada. 

f) Izin Operasional/Komersil 

Izin Operasional/Komersil merupakan 

izin yang didapat oleh pelaku usaha setelah 

dirinya mendapatkan Izin Usaha. Izin 

Operasional/ Komersil sendiri merupakan izin 

yang dimohonkan oleh pelaku usaha untuk bisa 

menjalankan kegiatan usahanya yang 

berhubungan dengan penjualan/ perdagangan,  

pembelian, produksi, dan segala tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha demi mendapatkan 

keuntungan. Izin Operasional/Komersil ini akan 

dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku 

usaha memenuhi segala persyaratan yang ada.  

 

 

2.6 Nomor Induk Berusaha (NIB) 

NIB merupakan Nomor Induk Berusaha yang 

wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dengan cara 

melakukan pendaftaran dan melengkapi data usahanya di 

sistem OSS. NIB yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS 

sekaligus berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika pelaku usaha 

akan melakukan kegiatan impor dan Akses Kepabeanan 

jika pelaku usaha akan menjadi importir/eksportir. Dahulu 

sebelum OSS hadir ketiga perizinan tersebut harus diurus 
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oleh pelaku usaha secara terpisah, akan tetapi dengan 

hadirnya OSS ketiga perizinan tersebut bisa didapat 

sekaligus dengan cara yang mudah dan aman. Setelah 

pelaku usaha mendapatkan NIB, pelaku usaha bisa 

menikmati fasilitas lain yang telah disiapkan oleh OSS, 

seperti penyimpanan data usaha, mendapatkan perizinan 

usaha lainnya, pengurusan BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing dan notifikasi kelayakan usaha. 

 

 

2.7 Pemenuhan Komitmen 

Tujuan pemerintah dengan menghadirkan OSS 

adalah untuk mempermudah perizinan usaha. Adapun 

salah satu cara pemerintah dalam mempermudah perizinan 

usaha adalah dengan mengeluarkan izin usaha yang 

disertai dengan pemenuhan komitmen. Yang dimaksud 

dengan pemenuhan komitmen adalah pernyataan dari si 

pelaku usaha untuk berjanji 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. 

 

 

2.8 Pengaksesan OSS 

2.8.1 Pihak yang dapat mengakses OSS  

OSS dapat diakses oleh pelaku usaha 

perseorangan ataupun nonperseorangan. Yang 
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dimaksud dengan pelaku usaha perseorangan 

adalah setiap orang baik WNI ataupun WNA yang 

cakap hukum dan melakukan usahanya di wilayah 

Indonesia. Yang termasuk ke dalam pelaku usaha 

non perseorangan adalah sebagai berikut: 

a) Perusahaan umum; 

b) Perusahaan umum daerah; 

c) Perseroan Terbatas; 

d) Badan layanan umum; 

e) Badan hukum lainnya millik negara; 

f) Lembaga penyiaran; 

g) Badan usaha yang didirikan oleh 

Yayasan; 

h) Persekutuan komanditer (CV) 

i) Koperasi; 

j) Persekutuan perdata; 

k) Firma. 

 

 

2.8.2 Tahap Pengaksesan OSS 

Dalam sistem OSS, pelaku usaha akan 

menemukan lima tahapan yang perlu dipenuhi 

untuk bisa mendapatkan NIB dan perizinan usaha 

lainnya. Adapun kelima tahapan yang perlu dilalui 

tersebut khususnya bagi pelaku usaha yang 

berbentuk non perseorangan adalah: 

a) Tahap 1 – Akta Pendirian 

Pada dasarnya tahap 1 

merupakan tahap pengisian data badan 

usaha berdasarkan akta ataupun dokumen 

legalitas lainnya. Tahap 1 terdiri dari 
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beberapa kolom, pada kolom pertama, 

sistem menampilkan data perusahaan 

berupa nama perusahaan, jenis 

perusahaan, status badan hukum, jangka 

waktu, email perusahaan, alamat 

perusahaan, provinsi dan kabupaten/kota. 

Pelaku usaha hanya perlu mengisi 

beberapa kolom yang masih kosong 

seperti kecamatan, kelurahan, kode pos 

dan NPWP badan usaha. Kolom kedua 

berisikan Data Modal perusahaan. Data 

modal tersebut secara otomatis di dapat 

oleh sistem OSS dari data dalam sistem 

AHU Online. Kolom ketiga dan keempat 

berisikan Data Legalitas, Pengurus dan 

Pemegang Saham badan usaha. Sama 

dengan kolom kedua, data yang akan 

tampil pada kolom tersebut berasal dari 

data yang diambil sistem OSS dari data 

dalam sistem AHU Online. Data 

Legalitas pada sistem OSS menunjukkan 

Akta Notaris terakhir badan usaha yang 

dilaporkan ke dalam sistem AHU Online 

beserta dengan nama Notaris yang 

melaporkan, nomor dan tanggal surat 

pengesahan dari Kementerian Hukum 

dan HAM RI. Untuk kolom keempat 

terdiri dari nama pengurus dan pemegang 

saham badan usaha disertai dengan 

kewarganegaraan, jabatan, total modal 
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yang dimiliki, nomor KTP/Paspor dan 

NPWP masing-masing. Kolom kelima 

merupakan kolom terakhir pada tahap 1 

yang menunjukkan Maksud dan Tujuan 

(bidang usaha yang dijalankan) badan 

usaha. Kembali lagi bahwa data yang 

muncul merupakan data yang diambil 

sistem OSS dari sistem AHU Online. 

Pada kolom ini menunjukkan “Kode 

Maksud” dan “Kode Tujuan” yang 

merupakan kode bidang usaha badan 

usaha yang tertulis dalam KBLI 2017. 

b) Tahap 2 – Kelengkapan Data 

Tahap ke 2 merupakan tahapan 

untuk melengkapi data kegiatan usaha 

pelaku usaha, seperti pengklasifikasian 

badan usaha sebagai Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM), kemudian 

dilanjutkan ke pengisian kode bidang 

usaha, jenis kegiatan, data lokasi usaha 

dan jumlah investasi. Tahap 2 juga terdiri 

dari beberapa kolom isian, seperti kolom 

pertama yang merupakan kolom “Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, 

Adapun kegiatan usaha UMKM hanyalah 

kegiatan usaha di bawah 10 Miliar.  

Kolom kedua merupakan kolom “Data 

Usaha”. Kolom ini merupakan isian 

untuk data-data usaha yang dijalankan 

oleh pelaku usaha tidak terlepas dari 
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ketentuan KBLI 2017, nilai investasi, 

jenis produksi serta lokasi yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan 

usaha tersebut. Kolom selanjutnya 

merupakan kolom mengenai aktivitas 

kepabeanan, daftar pendaftaran BPJS dan 

data informasi Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), 

dilanjutkan dengan disclaimer 

(pernyataan bahwa pengisian data sudah 

sesuai dan dapat dipertanggung 

jawabkan) yang perlu dilengkapi oleh 

pelaku usaha. Setelah semuanya terisi, 

tahap 2 selesai dan pelaku usaha sudah 

bisa  mendapatkan NIBnya. 

c) Tahap 3 – Komitmen & Checklist Izin 

Usaha 

Tahap 3 merupakan tahapan 

pemenuhan komitmen dan izin usaha. 

Tahap ini memberikan pilihan izin-izin 

yang diperlukan kepada pelaku usaha. 

Adapun pilihan perizinan yang diberikan 

adalah izin usaha, izin lingkungan, izin 

mendirikan bangunan, sertipikat layak 

fungsi dan izin usaha lainnya. 

Pemenuhan tahapan ini tergantung 

dengan bidang usaha yang dilakukan 

oleh pelaku usaha, karena tidak semua 

bidang usaha memerlukan izin yang 

sama. Jika pelaku usaha membutuhkan 
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perizinan sebagaimana yang disediakan 

oleh sistem OSS, maka pelaku usaha 

hanya perlu meng-klik tabel disebelah 

kiri perizinan yang dimaksud dan meng-

klik “belum” pada pilihan di samping 

kanan perizinan yang dimaksud. Pilihan 

tersebut memiliki arti bahwa  pelaku 

usaha memerlukan perizinan yang 

dimaksud dan belum memilikinya, 

kemudian OSS akan mengeluarkan izin 

yang dimaksud beserta dengan lembaran 

pemenuhan komitmen. Jika pelaku usaha 

memerlukan perizinan tersebut dan sudah 

memilikinya, maka pelaku usaha cukup 

meng-klik “sudah” pada pilihan di 

samping kanan perizinan yang dimaksud 

dan melampirkan izin yang sudah 

dimiliki. Tetapi jika pelaku usaha tidak 

memiliki dan tidak memerlukan 

perizinan yang dimaksud, maka pelaku 

usaha tidak perlu meng-klik pilihan 

apapun. Perlu diketahui bahwa izin usaha 

akan otomatis berlaku efektif bagi pelaku 

usaha yang bergerak dalam bidang 

umum. Di luar itu, agar pelaku usaha bisa 

menjalankan kegiatan operasionalnya, 

diperlukan pemenuhan komitmen untuk 

bisa mengefektifkan izin usaha yang 

didapat. Beberapa pilihan sebagai 

komitmen untuk memenuhi persyaratan 
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yang diperlukan adalah pemenuhan 

komitmen terhadap AMDAL dan/atau 

UKL-UPL dan/atau SLF dan/atau 

pembayaran PNBP sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan/atau 

persyaratan lain yang diperlukan guna 

mendapatkan izin operasional/komersil 

yang akan disebutkan di bawah ini. 

d) Tahap 4 – Komitmen & Checklist Izin 

Komersial 

Isi dan cara pengisian dari tahap 

4 kurang lebih sama dengan yang ada 

dalam tahap 3. Yang membedakan tahap 

3 dan tahap 4 adalah tahap 4 berupa izin 

yang diperlukan untuk melangsungkan 

kegiatan operasional/komersil beserta 

dengan lembaran pemenuhan 

komitmennya. 

e) Tahap 5 – Output 

Isi dari tahap 5 adalah output 

dari segala jenis perizinan yang 

diperlukan oleh pelaku usaha lewat 

pengisian tahap-tahap sebelumnya. Di 

tahap ini pelaku usaha bisa melakukan 

“preview” terhadap keseluruhan izin 

yang didapatkan. 

Adapun sebelum pelaku usaha menjalani 

tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas, 

pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai 

berikut:  
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1) Registrasi/Pendaftaran 

Tahap ini merupakan tahapan 

awal pendaftaran pelaku usaha dengan 

mengisi data sesuai yang diminta, 

melakukan verifikasi lewat email 

terdaftar kemudian mendapatkan user id 

dan password untuk bisa log in ke dalam 

sistem OSS. 

2) Perizinan Berusaha 

Setelah berhasil log in, pelaku 

usaha bisa langsung menuju pilihan 

perizinan berusaha. Jika pelaku usaha 

merupakan non perseorang, maka pelaku 

usaha meng-klik “Perizinan Berusaha 

(Non Perseorangan)”, sebaliknya jika 

pelaku usaha merupakan perseorangan, 

maka pelaku usaha meng-klik “Perizinan 

Berusaha Perorangan”. Setelah itu, 

pelaku usaha perlu melakukan validasi 

NPWP terlebih dahulu dan jika NPWP 

dinyatakan valid, pelaku usaha bisa 

memasuki kelima tahapan tersebut di 

atas.  

 

 

2.8.3 Perubahan Data 

OSS menyediakan fitur perubahan data 

bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB. 

Adapun dalam sistem OSS, tersedia 2 pilihan 

perubahan data, yaitu Perubahan Akta dan 

Perubahan Non Akta. Perubahan Akta tersedia 
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bagi pelaku usaha non perseorangan yang 

melakukan perubahan data yang ada di dalam akta 

seperti modal, pemegang saham, profil serta 

maksud dan tujuan. Untuk Perubahan Non Akta 

diberlakukan baik bagi pelaku usaha non 

perseorangan ataupun pelaku usaha perseorangan. 

Perubaha Non Akta meliputi perubahan terhadap 

nilai investasi, profile perusahaan, data dan lokasi, 

komitmen/izin lain terkait izin usaha, komitmen 

izin komersial/operasional, akses kepabeanan 

serta perubahan nomor BPJS. 

 

 

2.8.4 Pencabutan NIB atau Permohonan Perubahan 

lainnya 

Jika pelaku usaha ingin melakukan 

pencabutan NIB ataupun melakukan perubahan 

data lainnya yang tidak tersedia dalam sistem, 

maka pelaku usaha bisa mengirimkan surat 

permohonan pencabutan atau perubahan data 

mengirimkan email ke infobkpm@gmail.com. 

Adapun format surat permohonan tersedia di 

website OSS. Dalam surat permohonan tersebut, 

pelaku usaha perlu mencantumkan data pelaku 

usaha, alasan ingin dilakukannya pencabutan 

NIB/perubahan disertai dengan materai Rp6.000,-  

dan tanda tangan pelaku usaha. Surat permohonan 

tersebut dikirim ke email BKPM disertai dengan 

scan asli KTP/Paspor pelaku usaha dan NIB yang 

telah didapat. 
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C. Perseroan Terbatas 
 

 

1. Pengertian Perseroan Terbatas  

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”) merupakan 

salah satu badan usaha di Indonesia yang berbadan hukum. Adapun 

berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas definisi PT adalah sebagai berikut:  

“Perseroan adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya”. 

 

 

Kemudian dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bagaimana 

sebuah PT bisa mendapatkan status badan hukumnya, adapun bunyi 

Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: 

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 

hukum.” 

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

untuk mendirikan sebuah PT, diperlukan adanya perjanjian antara 

pendiri yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang sama-sama berjanji 

akan menanamkan sejumlah modal yang berbentuk saham dalam 

suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha tertentu 

dengan menggunakan akta notaris berbahasa Indonesia (Pasal 7 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas) kemudian PT tersebut akan mendapatkan status badan 

hukumnya setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian
7
. 

 

 

 

                                                 
7
 Hasbullah F. Sjawie, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires”, 

Jurnal Hukum Prioris 6, no. 1 (2017): hal. 15. 
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2. Landasan Yuridis 

Awal mula PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) sejak kurang lebih seratus tahun lalu, akan tetapi 

karena zaman dan pertumbuhan ekonomi yang semakin 

berkembang, KUHD dianggap kurang mampu untuk bisa menjadi 

payung hukum PT. Mengatasi hal tersebut, demi mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional maka pemerintah membentuk dan 

mengundangkan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas. Kemudian Undang-Undang PT mengalami 

perubahan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 

2007. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan UU 

Nomor 40 Tahun 2007 dengan tujuan untuk menyederhanakan 

Anggaran Dasar PT, pemanfaatan teknologi serta penyempurnaan 

substansi dari UU PT itu sendiri. Sehubungan dengan adanya 

penanaman modal dalam PT baik penanaman modal dalam negeri 

maupun penanaman modal asing, maka pemerintah mengatur lebih 

jauh lagi mengenai penanaman modal dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
8
. 

 

 

3. Tahapan Pendirian PT 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada definisi PT 

tersebut di atas, untuk mendirikan sebuah PT diperlukan beberapa 

hal sebagai berikut: 

a) Didirikan oleh 2 orang atau lebih 

“Orang” yang dimaksudkan dalam UU PT tidak 

hanya berpaku dengan definisi “orang” dalam wujud 

manusia dan cakap hukum saja, melainkan orang dengan 

definisi subjek hukum yang luas, sehingga “orang” disini 

                                                 
8
 Muhibbuthabary, “Dinamika Dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem 

Hukum Indonesia”, Asy-Syari„ah 17, no. 3 (2015):hal. 240. 
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bisa diartikan juga sebagai badan hukum. Oleh karena itu, 

pendiri PT dapat berbentuk orang dengan artian secara 

harafiah dan juga oleh badan hukum yang terikat oleh 

perjanjian yang telah mereka sepakati. 

b) Persekutuan Modal 

Persekutuan modal yang dimaksud disini adalah 

sejumlah uang yang dikumpulkan dan diserahkan oleh 

pendiri untuk menjadi modal berdirinya sebuah PT 

menjalankan kegiatan usahanya. Persekutuan modal ini 

nantinya akan dikonversikan menjadi saham-saham yang 

memberikan presentasi hak suara dari si pendiri atau yang 

kemudian disebut sebagai pemegang saham. 

Kewarganegaraan si pemegang saham akan mempengaruhi 

jenis penanaman modal PT tersebut. Jika seluruh/salah satu 

pemegang saham merupakan pihak asing, maka jenis 

penanaman modal PT akan menjadi Penanaman Modal 

Asing (PMA) dan jika seluruh pemegang 

berkewarganegaraan Indonesia, maka jenis penanaman 

modal PT akan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). 

c) Kegiatan Usaha 

Sebuah PT didirikan untuk menjalankan suatu 

kegiatan usaha yang bisa mendatangkan keuntungan bagi 

para pendirinya. Kegiatan usaha atau yang bisa disebut 

sebagai bidang usaha dijelaskan dalam Pasal 18 UU No. 40 

Tahun 2007 sebagai hal yang wajib dimiliki oleh sebuah 

PT dan tertuang dalam anggaran dasar perseroan. Pilihan 

bidang usaha yang dapat dijalankan oleh PT ada di dalam 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2018 

yang sebelumnya adalah KBLI 2015.   
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Pemerintah memberikan keluasan bagi para 

investor untuk bisa menjalankan kegiatannya dengan 

catatan setiap pelaku usaha wajib untuk ikut mematuhi 

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dikeluarkan Peraturan 

Presiden No 44 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan 

kejelasan atas pilihan bidang usaha pelaku usaha. Dalam 

DNI bidang usaha dibagi menjadi 3, yaitu bidang usaha 

yang terbuka tanpa persyarat, bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup. 

Sehingga hal ini perlu diperhatikan baik-baik sebelum 

pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.  

d) Pembuatan Akta Notaris 

 Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No. 40 Tahun 

2007, pendirian sebuah PT wajib dibuat dalam bentuk akta 

Notaris. Akta Notaris yang dimaksud disini merupakan 

akta otentik. Notaris merupakan pejabat publik/umum yang 

memiliki wewenang untuk membuat sebuah akta otentik 

yang berisikan perbuatan/perjanjian atau segala tindakan 

yang berhubungan dan sesuai dengan peraturan/perundang-

undangan yang berlaku.
9
 Akta pendirian sebuah perseroan 

terbatas berisikan anggaran dasar perseroan yang terdiri 

dari segala peraturan, ketentuan, hak dan kewajiban yang 

berhubungan dengan PT dan telah disepakati oleh para 

pendiri.  

 Perlu dicatat bahwa pemilihan nama PT 

merupakan salah satu unsur terpenting juga dalan pendirian 

PT. Nama PT tidak boleh sama dengan nama PT lainnya 

yang sudah terdaftar. Nama PT wajib terdiri dari minimal 3 

                                                 
9
 Ibid. 
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suku kata dan untuk PT yang penanaman modalnya adalah 

PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia. 

e) Pengesahan Badan Hukum 

 Pendirian PT tidak hanya hingga pembuatan akta 

Notaris saja, melainkan untuk mendapatkan status badan 

hukum, PT harus mendapatkan pengesahan dari 

Kementerian terlebih dahulu. Adapun proses permohonan 

pengesahan Kementerian hanya bisa dilakukan oleh 

Notaris yang membuat akta pendirian tersebut. Setelah akta 

pendirian PT selesai ditandatangani oleh para pihak, 

Notaris dan saksi-saksi, Notaris wajib melaporkan akta 

tersebut tidak lebih dari 60 hari. Setelah PT mendapatkan 

surat pengesahan dari Kementerian, maka sah juga lah 

status PT tersebut sebagai badan hukum
10

. 

 

 

4. Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) 

AHU Online berada di bawah pengawasan Direktoral 

Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang merupakan 

salah satu pelaksana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. Dirjen AHU sendiri bertugas dibidang 

pelayanan hukum umum. Pelaporan dan administrasi dari badan 

hukum termasuk ke dalam wewenang Dirjen AHU lewat 

pengaksesan AHU Online sebagai sistem administrasi badan hukum 

yang terintegrasi secara elektronik. 

Untuk administrasi PT sendiri, seluruh data mengenai PT 

harus terdaftar dalam sistem AHU Online, seperti susunan 

pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

perseroan, jumlah modal dasar, modal disetor/ditempatkan, bidang 

usaha perseroan, alamat, NPWP badan dan sebagainya. Jika PT 

                                                 
10

 Hasbullah F. Sjawie, op.cit. 
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melakukan perubahan data yang tertuang dalam anggaran dasarnya, 

maka otomatis PT wajib untuk merubah akta dan melaporkan 

perubahan tersebut ke dalam sistem AHU Online lewat Notaris agar 

kemudian data dalam sistem AHU Online ter-update. 

 

 

D. Hubungan Sistem OSS dengan Sistem AHU Online 

  

 

Sistem OSS adalah sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara 

elektronik. Sistem ini terintegrasi dengan sistem pelayanan lainnya seperti 

SPIPISE lewat BKPM, SiCantik lewat Kemkoinfo dan juga AHU lewat 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika kita 

kaitkan sistem OSS dengan sistem AHU Online, hal ini berhubungan dengan 

pengurusan izin non perseorangan dalam sistem OSS. Bila pelaku usaha 

termasuk ke dalam kategori badan, maka harus didaftarkan dulu ke AHU 

Online lewat Notaris sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk 

badan usaha berbentuk PT. Hal ini diperlukan karena data dari sistem OSS 

merupakan hasil data migrasi sistem AHU Online, sehingga saat 

pengaksesan perizinan non perseorangan, data-data pelaku usaha di sistem 

AHU bisa secara otomatis tercatat dan ter-update dalam sistem OSS. 
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