PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
SISTEM OSS UNTUK PELAKU USAHA

PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI OSS
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang
selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Siapa saja yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha?
Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:
•

Berbentuk badan usaha maupun perorangan;

•

Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;

•

Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri
sebelum operasionalisasi OSS.

•

Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun
terdapat komposisi modal asing.

Apa prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS?
1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk
pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang
dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh
yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses
pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online,
sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya
yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran
menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Apa manfaat menggunakan OSS bagi pelaku usaha?
1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk
melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha,
maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat
ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan
memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah
perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas
berusaha (NIB)

Apa yang perlu diketahui pelaku usaha sebelum mengakses OSS?
1. Ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi)
sebagaimana yang diatur pada PERPRES 44 tahun 2016.
2. Kriteria usaha yang masuk ke dalam kategori UMKM sesuai UU UMKM No 20
tahun 2008 atau ketentuan peraturan perundang-undangan sektor (Pertanian dan
Kelautan Perikanan)
3. Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. 5 tahun 2012.

Bagaimana prosedur menggunakan OSS?
1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha
dan/atauizin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin
berusaha (izin
belum

usaha

dimiliki,

dan/atau

komersial)

memperpanjang

baru

yang

izin berusaha yang sudah ada,

mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Berikut ini akan dijelaskan

langkah-langkah proses perizinan berusaha

dengan menggunakan sistem OSS.
1.

PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS
1.1.

Pembuatan akun melalui website www.oss.go.id dengan tampilan
sebagai berikut:

1.2.

Untuk memulai membuat akun, silahkan pilih icon “DAFTAR” yang
terletak pada pojok kanan atas pada tampilan berikut :

Icon
“DAFTAR
”

1.3.

Selanjutnya ditampilkan Form Registrasi sebagai berikut:

Instruksi pengisian data pada Form Registrasi
Dalam pengisian data pada Form Registrasi wajib memperhatikan
beberapa hal berikut ini:
a.

Badan Usaha
▪ Badan

Usaha

pengesahan

akta

terlebih
pendirian

dahulu

mengurus

atau perubahan akta

melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan
umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara,
lembaga

penyiaran

publik,

atau

badan

layanan

umum

menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah
atau peraturan daerah.
▪ Badan
OSS

Usaha

lalu

melakukan

pendaftaran

di

sistem

dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama [Untuk
perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum
lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik,

atau badan layanan umum] dan beberapa informasi lainnya pada
Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan
perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan
Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah
data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk
Badan

Usaha/Perusahaan

disarankan

menggunakan

email

perusahaan untuk aktivasi akun

b.

Perorangan
▪ Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput
Nomor IdentitasKependudukan (NIK) dan beberapa informasi
lainnya pada Form Registrasi yang tersedia.

1.4.

Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke alamat email yang
diregistrasikan atau didaftarkan oleh Badan Usaha atau Pelaku usaha
perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi
user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem
OSS.
Apabila email tidak masuk dalam Folder Inbox maka dapat dicek pada
Folder “Spam” atau “Junk” dan pastikan bahwa keamanan atau sekuriti
email tidak menghapus atau menolak email masuk yang terdeteksi
sebagai spam atau junk.

1.5.

Silahkan aktivasi akun melalui icon atau link yang terdapat di dalam email
yang dikirimkan oleh administrator OSS sebagai berikut:

Icon

Link

1.6.

Setelah melakukan aktivasi akun maka dalam waktu kurang dari 5 menit,
Administrator OSS akan mengirimkan email baru yang perihal Konfirmasi
registrasi akun sistem OSS yang di dalamnya berisikan username dan
password beserta NIK penanggungjawab perusahaan / direktur [Badan
Usaha]

Username dan password tersebut di atas dipergunakan untuk login atau
masuk dalam aplikasi OSS

1.7. Untuk login atau masuk kedalam aplikasi OSS, silahkan pilih icon
“MASUK” yang letaknya di pojok kanan atas pada tampilan berikut :

Icon
“MASUK”

Kemudian masukkan username berupa alamat email dan password
tersebut di atas beserta CAPTCHA, contoh :
Username : dejongdejava@gmail.com
Password

: xxxxxxxxx

CAPTCHA : ACEH
Klik Submit

1.8.

Sebelum melakukan permohonan Nomor Induk Berusaha [NIB] didahului
dengan kegiatan perekaman data antara lain :
-

Data Perusahaan

-

Data Modal

-

Data Akta

-

Data Pengurus dan Pemegang Saham

-

Data Maksud dan Tujuan Usaha

Melalui tampilan Form Perekaman Data sebagai berikut:

Silahkan Simpan

1.9.

Selesai

2.

PERMOHONAN NOMOR INDUK BERUSAHA [NIB]
1.1. Setelah perekaman data selesai maka selanjutnya dapat mengajukan
permohonan Nomor Induk Berusaha [NIB] melalui icon “mulai usaha anda”
pada tampilan berikut:

atau melalui menu Perizinan Berusaha di kolom bagian kiri pada tambilan
berikut:

1.2. Selanjutnya akan ditampilkan Form Permohonan yang menjelaskan 5
[lima] langkah yang harus dilalui dalam permohonan untuk mendapatkan
Nomor Induk Berusaha [NIB] dan Izin usaha tersebut sebagai berikut:
Langkah 1 – 2 : untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha [NIB]
Langkah 3 – 5 : untuk mendapatkan Izin Usaha berdasarkan Nomor
Induk Berusaha [NIB]

a. Langkah 1

Klik “Lanjut” untuk ke langkah 2

b. Langkah 2
Untuk menambahkan, merubah dan menghapus data investasi [data
usaha] beserta penambahan data produk melalui icon-icon pada
gambar berikut :

Menambah,
mengubah dan
menghapus data
investasi
Menambah,
mengubah dan
menghapus data
produk / jasa

Berikut tampilan Form Data Investasi [Data Usaha]
-

Form Penambahan Bidang Usaha

-

Form Perubahan Data Investasi

-

Hapus
Pilih data usaha kemudian klik icon Hapus

Berikut tampilan Form Data Produk / Jasa

Isikan data aktifitas kepabeanan jika usaha atau kegiatan terkait dengan
kegiatan impor

Sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha [NIB]
silahkan beri tanda cekslist pada keterangan Disclaimer

Pada saat memilih lanjut maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut

Jika dipilih OK maka permohonan Nomor Induk Berusaha [NIB] akan
dikirimkan.

Selanjutnya Administrator OSS akan mengirimkan email perihal
Pemberitahuan Penerbitan Nomor Induk Berusaha [NIB]

Penasaran dengan Langkah 3 sampai dengan Langkah 5 dimana Izin
Usaha diterbitkan beserta dokumen tambahan ???

