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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara dalam mewujudkan pelayanan prima dalam kesejahteraan 

masyarakat harus memenuhi empat kriteria seperti yang dikemukakan Luthfi J. 

Kurniawan “Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara sejahtera 

manakala telah memenuhi empat pilar utama, yaitu kewarganegaraan sosial, 

demokrasi secara menyeluruh, sistem perindustrian yang modern, hak atas 

pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masyarakat modern”.1 

Dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka negara atau 

pemerintah harus menyediakan pelayanan publik yang dapat mengakomodir 

kebutuhan masyarakat secara umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan 

didirikan negara Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mecerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna 

negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu 

sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan 

publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil 

setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan 

administratif.2 Pelayanan publik yang baik akan berpengaruh pada ekonomi 

                                                             
1 Luthfi J. Kurniawan, Wajah Buram Pelayan Publik, Malang Corruption Watch (MCW) 

Malang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Jakarta, 2007, hlm.39 
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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nasional karena kemudahan dalam perizinan dapat mempengaruhi investor baik 

asing maupun bukan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia. 

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 

1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri.3 Sekarang Pengaturan tentang kegiatan 

penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan 

bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian 

hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah 

asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam 

bidang penanaman modal. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian 

hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di 

Indonesia. Konsistensi peraturan ini ditunjukkan dengan adanya peraturan yang 

tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dan 

dapat dijadikan pedoman untuk jangka waktu yang cukup.4 Kegiatan 

penanaman modal ini disebut juga investasi. Pada prinsipnya, hukum investasi 

merupakan kaidah hukum yang mengkaji tentang penanaman investasi, baik itu 

investasi domestik maupun investasi asing.5 Penanaman modal merupakan 

langkah awal untuk melakukan pembangunan, baik Penanaman Modal Dalam 

                                                             
3 H.Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2012, hlm.1 
4 Dikutip dari https://ardana45.wordpress.com/2013/05/14/peranan-investasi-dalam-

pembangunan-ekonomi-di-indonesia-olehi-ketut/ diakses pada 7 November 2018 
5 Ibid, hlm.26 
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Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting 

dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, 

tiap negara berlomba dalam memperbaiki sistem kemudahan berinvestasinya 

agar dapat menarik calon-calon investor agar mau berinvestasi di negaranya. 

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah 

hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis 

merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, di mana kaidah 

hukum itu terdapat di dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan 

doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah 

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, 

masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang 

tidak tertulis.6 

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara 

investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi 

dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing 

merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor 

domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang 

usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk 

berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus 

dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan 

                                                             
6 H.Salim dan Budi Sutrisno, Ibid, hlm.11 
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negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang 

menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.7 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur hukum investasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Adanya kaidah hukum; 

2) Adanya subjek, di mana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan 

negara penerima investasi; 

3) Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi; 

4) Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan 

5) Negara. 

Secara internasional, calon investor harus jeli dalam menentukan 

negara mana yang akan dijadikan tempat berinvestasi. Banyak indikator yang 

dijadikan dasar pertimbangan untuk menilai apakah negara tersebut layak atau 

tidak dijadikan tempat berinvestasi. Untuk mempermudah penilaian mengenai 

kelayakan suatu negara dalam dijadikan tempat berinvestasi, World Bank 

Group melalui International Finance Corporation (IFC) mengeluarkan survey 

tahunan yang disebut Ease of Doing Business (EoDB). EoDB merupakan salah 

satu standart yang diakui dunia internasional sebagai acuan para investor untuk 

melakukan usaha atau berinvestasi di suatu negara. Peringkat yang dikeluarkan 

satu tahun sekali oleh World Bank Group ini dinilai berdasarkan sepuluh 

                                                             
7 Ibid. hlm.11 
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indikator penilaian dari hasil survey di masing-masing negara terkait, termasuk 

diantaranya Pajak, dan Perdagangan Lintas Negara.8 

Peringkat Indonesia sejak tahun 2004 berada di atas 100 dari sekitar 

180 negara yang disurvei. Dari data tahun 2011-2013, peringkat Indonesia 

berada di posisi 122, 126, dan 128. Posisi ini merupakan posisi yang lebih 

buruk dibandingkan Rwanda, Namibia, Serbia, Zambia, Kenya, dan Uganda 

yang masing-masing menempati peringkat 66, 67, 88, 90, 95, dan 112. 

Penilaian IFC ini menggunakan 10 (sepuluh) indikator, dan setiap indikator 

melibatkan tanggung jawab dari kementerian/lembaga terkait, antara lain 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC), unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan beberapa dinas 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.9 

Pada EoDB 2018, Indonesia berhasil naik peringkat di posisi 72, 

sedangkan pada EoDB 2017 Indonesia berada di posisi 91, dan pada EoDB 

2016 di posisi 106. Meningkatnya peringkat EoDB dalam dua tahun terakhir 

ini patut diapresiasi. Sesuai dengan Nawacita, pemerintah terus mendorong 

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien. Salah satu 

upayanya adalah melalui percepatan kemudahan berusaha. 

                                                             
8 Nufransa Wira Sakti, Mengerek Kemudahan Berbisnis, Media Keuangan:Transparansi 

Informasi Kebijakan Fiskal, Majalah Kementrian Keuangan Volume XIII No.128 Mei 2018, hlm.5 
9 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Pengawasan Instansi 

Pemerintah Bidang Perekonomian Direktorat Fiskal dan Investasi, Pedoman Pelaksanaan Kajian 
Ease of Doing Business di Indonesia Bagi Perwakilan BPKP, Mei 2014 
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Lebih lanjut, Indonesia juga telah berhasil mengalami perbaikan paling 

signifikan di ASEAN dalam kurun waktu 2017 dan 2018. Dengan naiknya 

peringkat Indonesia pada EoDB 2017 sebanyak 15 poin dan pada EoDB 2018 

sebanyak 19 poin, total Indonesia telah naik sebanyak 34 poin dalam kurun 

waktu dua tahun terakhir. Atas pencapaian ini, Indonesia masuk dalam kategori 

Top Reformer dalam EoDB 2017. Top Reformer adalah 10 negara terbaik di 

dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun 

terakhir.10 

Demi terus mendongkrak pembangunan eknomi melalui investasi, 

payung hukum untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia telah 

ditetapkan. Pada tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

telah mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk 

meningkatkan standar perlayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan 

terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan 

ini juga disusun untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan dan 

memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan 

terintegrasi atau Online Single Submission selanjutnya disebut OSS.11 Demi 

mempertegas langkah pemerintah dalam mempermudah izin berusaha bagi 

calon investor atau pelaku usaha yang ada di Indonesia baik asing maupun 

dalam negeri, maka pemerintah resmi meluncurkan sistem perizinan terpadu 

                                                             
10 Nufransa Wira Sakti, Ibid, hlm.16 
11 Ibid, hlm.17 
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Online Single Submission (OSS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian pada 9 Juli 2018.12 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 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/walikota kepada 

Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.13 Ada empat kriteria 

pelaku usaha yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan 

berusaha yaitu:14 

1) Berbentuk badan usaha maupun perorangan; 

2) Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; 

3) Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri 

sebelum operasionalisasi OSS; 

4) Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun 

terdapat komposisi modal asing. 

Dengan adanya OSS diharapkan Indonesia dapat mendongkrak 

peringkat Indoesia dalam EoDB sehingga nantinya akan menarik lebih banyak 

investor untuk berinvestasi dan turut memajukan pertumbuhan ekonomi di 

                                                             
12 Dikutip dari https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-

submission-akhirnya-diresmikan/full&view=ok diakses pada 8 November 2018 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektroni, Pasal 1 
14 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pedoman 

Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, hlm.2 

https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan/full&view=ok
https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan/full&view=ok
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Indonesia. Berbeda dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), OSS 

merupakan pengembangan dari PTSP yang masih memiliki sejumlah 

kelemahan, yaitu masih adanya perizinan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. 

Sedangkan dalam sistem OSS, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat 

hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.15  

Dalam pelaksanaannya, portal OSS akan dioperasikan dan dikelola oleh 

apa yang disebut lembaga OSS. Namun untuk sementara, portal OSS akan 

dipelopori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 

BKPM. Kedepannya, portal OSS akan dijalankan oleh lembaga OSS. Aplikasi 

yang sedang berlangsung dengan BKPM akan diproses oleh portal OSS 

sebagai hasil dari penerbitan PP No.24/2018, BKPM telah menangguhkan 

semua pemrosesan dan penerbitan izin dari lisensi per 29 Juni 2018 dan 

menyatakan bahwa aplikasi tersebut akan diproses oleh portal OSS. Namun 

masih harus dilihat apakah pelamar perlu mengirim ulang aplikasi mereka 

melalui portal OSS atau mereka dianggap hanya perlu mengajukan dan 

membuat akun di portal OSS dan menunggu umpan balik dari lembaga OSS. 

Meskipun sebagian besar ketentuan dalam PP No.24/2018 terkait 

dengan memulai bisnis, ada beberapa ketentuan menyangkut bisnis yang sudah 

ada, baik PMDN maupun PMA. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

mengenai Pasal 104 PP No.24/2018 ini yaitu:16 

                                                             
15 Dikutip dari https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/ini-beda-proses-izin-single-

submission-dan-layanan-satu-pintu/ diakses pada 8 November 2018 
16 Assegaf Hamzah & Partners, Rajah & Tann Asia: Lawyers Who Know Asia, July 2018 
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1) Bisnis yang sudah memegang lisensi investasi dari BKPM harus 

mengajukan permohonan izin usaha dan/atau lisensi operasi komersial 

melalui portal OSS; 

2) Bisnis yang sudah memegang llisensi bisnis dari BKPM dan/atau lembaga 

pemerintah lainnya dan ingin memperluas bisnis atau investasinya harus 

mengajukan permohonan untuk semua lisensi, persetujuan, atau izin yang 

diperlukan melalui portal OSS; 

3) Semua bisnis yang ada harus membuat akun di portal OSS dan mengajukan 

permohonan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan nomor 

identifikasi unik. 

Dalam mengakses sistem OSS, para investor atau pelaku usaha cukup 

membawa akta pendirian perusahaan dari notaris yang sudah disahkan ke 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) ataupun kementerian/lembaga terkait yang sudah 

memiliki PTSP. Permohonan nantinya akan dipandu petugas PTSP untuk 

mengisi data elemen dari akta notaris dan kolom administratif. 

Setelah semua data selesai dimasukkan, sitem akan mengkonfirmasi 

data tersebut. Sistem terhubung dengan basis data Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum untuk pengesahan badan usaha. Jika dalam bentuk 

badan usaha perseorangan, sistem akan terintegrasi dengan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dan mengonfirmasi identitas pemohon dan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan muncul Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS 

Ketenagakerjaan dan kesehatan, izin lokasi, fasilitas fiskal, dan Rencana 
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Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sudah tersedia dalam cloud 

data sehingga tidak perlu diinput lagi. Setelah tahap pendaftaran tersebut 

selesai maka sistem akan meminta investor untuk komitmen. Setelah semua 

komitmen terpenuhi maka akan keluar Izin Usaha Sektoral dan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP).17 

Terkait penjelasan diatas, maka terdapat peran notaris dalam sistem 

OSS. Berdasarkan Pedoman Perizinan Berusaha OSS, notaris dapat melakukan 

pengurusan proses perizinan. Namun data yang diisikan kedalam form 

registrasi adalah data penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Selain itu 

notaris juga dibutuhkan dalam pengubahan atau pembaruan data perusahaan 

karena yang tercantum pada anggaran dasar. Notaris membuat Akta Perubahan 

anggaran dasar perusahaan dan menyampaikan ke AHU untuk mendapatkan 

persetujuan dan terhubung ke OSS.18 Dengan adanya perubahan yang 

dilakukan melalui AHU, OSS akan memeriksa kembali kesesuaian dengan 

pemenuhan ketentuan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). Apabila tidak 

memenuhi ketentuan DNI, maka sistem OSS akan memberikan notifikasi dan 

NIB akan dibekukan hingga pelaku usaha melakukan perubahan kembai sesuai 

dengan aturan DNI. Proses perubahan yang perlu dilakukan dilaksanakan di 

luar sistem OSS, yaitu pada sistem AHU melalui notaris. 

Sangat disarankan bagi pelaku usaha dan notaris untuk memperhatikan 

pemenuhan ketentuan DNI saat melakukan perubahan data perusahaan, 

                                                             
17 Dikutip dari https://dunianotaris.com/online-single-submission-oss-perizinan-usaha-

lebih-cepat.php diakses pada 14 November 2018 
18 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pedoman 

Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, Versi 1.5, Juli 2018, hlm.16 

https://dunianotaris.com/online-single-submission-oss-perizinan-usaha-lebih-cepat.php
https://dunianotaris.com/online-single-submission-oss-perizinan-usaha-lebih-cepat.php


11 

 

terutama yang menyebabkan perubahan anggaran dasar. Notaris diharapkan 

dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan DNI ini. maka 

dari itu pemahaman notaris mengenai OSS dan khususnya DNI sangat 

diperlukan. 

Mengingat bahwa masih baru dan minimnya bahan hukum mengenai 

OSS, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam 

mengenai kaitan EoDB terhadap OSS dan peran notaris dalam sistem OSS. 

Oleh penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam bentuk tesis yang 

berjudul PERAN NOTARIS DALAM PENANAMAN MODAL DENGAN 

BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SEBAGAI 

IMPLEMENTASI KEMUDAHAN DALAM BERUSAHA (EASE OF 

DOING BUSINESS). 

B. Rumusan Masalah 

1) Untuk mengetahui implikasi pemberlakuan sistem Online Single Submission 

(OSS) terhadap Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business 

(EoDB)? 

2) Untuk mengetahui peran Notaris dalam penanaman modal dan kaitannya 

dengan diberlakukannya sistem OSS? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar 

penelitian tersebut memiliki arah dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian 
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pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis. 

Adapaun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1) Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari pemberlakuan sistem Online 

Single Submission  terhadap ketentuan Ease of Doing Business di Indonesia. 

2) Untuk mengetahui bagaimana peran notaris terhadap pengurusan perizinan 

berusaha dalam penerapan sistem Online Single Submission. 

3) Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian 

akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat 

dari penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan masukan 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum 

kenotariatan. 

b. Memberikan masukan terkait dengan hukum yang berkaitan tentang 

Online Single Submission. 

2) Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan dan membentuk pola pikit penulis serta mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah kinerja para notaris 

dan calon notaris serta pemahaman dalam pengurusan izin melalui sistem 

Online Single Submission. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam tesis ini akan diuraikan secara sistematis dan 

mengarah pada tujuan pokok permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu 

dalam penyusunan tesis ini penulis membaginya dalam 5 (lima) BAB dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Di dalam BAB 1 ini penulis menguraikan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTAL 

Di dalam BAB 2 ini akan dibahas mengenai dasar hukum 

serta landasan teori mengenai Ease of Doing Business, 

Online Single Submission, Perseroan Terbatas, dan Notaris. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Dalam BAB 3 ini akan dijelaskan mengenai metode 

penelitian, tipe penelitian, sifat penelitian, data-data yang 

digunakan, pengumpulan data, analisa data, dan cara 
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penarikan kesimpullan yang penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian ini. 

BAB 4  ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

BAB 4 ini akan membahas secara lebih mendalam 

mengenai hubungan hukum antara Ease of Doing Business 

dengan sistem Online Single Submission dan kaitannya 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Notaris dalam 

menjalankan kewenangannya. 

BAB 5  PENUTUP 

BAB 5 ini akan memaparkan kesimpulan terhadap hasil 

analisis dari penelitian ini serta saran yang dapat 

direkomendasikan oleh penulis terhadap permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 




