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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Keadaan alam, flora, dan fauna yang negara kita miliki adalah karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, beserta seluruh peninggalan sejarah, purbakala, seni dan 

budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal 

pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat 

penting di Indonesia. Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta 

mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
2
 

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, pendapatan devisa negara 

kita dari sektor pariwisata pada tahun 2015 mencapai US$ 12,23 miliar atau setara 

dengan Rp 169 triliun. Jumlah tersebut berada di posisi ke empat sebagai 

penyumbang devisa terbesar pada tahun 2015. Posisi tersebut di bawah sektor 

migas, batubara dan kelapa sawit.
3
 Kemudian pada tahun 2019, pendapatan devisa 

dari pariwisata ditargetkan untuk mencapai US$ 20 miliar dan menjadi yang 

terbesar melebihi pendapatan dari hasil ekspor kelapa sawit dan migas. Maka 

untuk negara kita mencapai target tersebut, pemerintah telah menargetkan 20 juta 
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kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Sebagai informasi, jumlah 

wisatawan mancanegara yang datang ke tanah air pada tahun 2017 mencapai 14,1 

juta kunjungan. Kemudian pada periode Januari-Juli 2018 kunjungan wisatawan 

mencapai 9,06 juta, kunjungan ini meningkat 12,92% dibanding periode yang 

sama pada tahun sebelumnya. 
4
 

Perkembangan dunia Pariwisata dalam negeri kita tentunya harus 

dibarengi dengan kemudahan dalam mendapatkan perijinan berusaha bagi usaha-

usaha yang bergerak di sektor pariwisata. Pelayanan perijinan untuk sektor 

pariwisata yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat saat ini terus 

mengalami pembaruan baik dari pola, bentuk maupun format pelayanan 

perijinannya. Berbagai inovasi telah diciptakan dan dikembangkan oleh 

pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan perijinan yang modern dan 

terbaru yakni melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 

sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 

Submission (OSS).  

Jika kita melihat realitas yang pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, 

kualitas pelayanan perijinan di sektor pariwisata masih diwarnai dengan 

permasalahan pelayanan yang sulit diakses untuk semua kalangan masyarakat. 

Mulai dari prosedur pengurusan perijinan yang panjang dan membutuhkan waktu 

yang lama, ketidakmerataan pelayanan, biaya yang tidak menentu, serta adanya 

pungutan liar yang terjadi di lapangan, tentu semuanya ini adalah hambatan-
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hambatan yang dialami para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha 

pariwisatanya.  

Beberapa masalah lain yang sering menjadi keluhan pelaku usaha terkait 

pelayanan publik oleh aparat, di antaranya dapat disebutkan : 

1. Petugas yang mencari berbagai alasan seperti kekurangan dokumen-dokumen 

pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan alasan-alasan lain yang 

sejenis 

2. Proses perijinan diperlambat dengan menggunakan alasan sedang diproses 

3. Petugas yang sulit dihubungi dengan alasan sedang sibuk atau di luar kantor 

Berdasarkan uraian masalah-masalah perijinan di atas dapat dikatakan 

bahwa prosedur perizinan di masyarakat kita penuh dengan nuansa birokratisnya. 

Banyak waktu, energi dan biaya yang harus disia-siakan hanya untuk mengurus 

berbagai perizinan. Waktu menunggu yang lama, banyaknya pintu-pintu 

pelayanan yang harus dilalui, gaya pelayanan petugas yang diskriminatif dan tidak 

memprioritaskan pelanggan, ditambah dengan adanya oknum petugas yang 

menjadi calo atau pembebanan biaya untuk pengurusan hal-hal tertentu, semuanya 

ini terasa amat menghambat produktivitas pelaku usaha dan masyarakat untuk 

mengembangkan usahanya terutama dalam hal ini di sektor pariwisata. 

Peran pemerintah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam 

pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia 

pelayanan. Kepentingan pemerintah itu sendiri terhadap pelayanan perizinan dapat 

mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah termasuk diantaranya 
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kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta penerbitan izin menurut 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. 
5
 

Masyarakat berada pada posisi sebagai pihak yang selalu mendambakan 

pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan yang didambakan oleh 

masyarakat, harusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang 

cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran, atau untaian kata 

lain untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama, tertib dan tanpa pandang bulu 

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena 

sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, 

sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.
6
 

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan sebenarnya telah sering 

dilakukan lewat kegiatan orientasi manajemen kinerja pelayanan bagi para staf 

dinas atau unit kerja instansi terkait dalam bentuk pelatihan, diskusi, atau seminar. 

Namun, upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut tampaknya belum 

optimal. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik pun tidak berkurang 

karena masih belum mengedepankan kepentingan masyarakat penggunanya. 

Terlalu banyak regulasi yang mengatur tentang kewenangan perizinan 

menjadi salah satu tantangan. Ditambah lagi, belum diberlakukannya standar 
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layanan perizinan yang sama di seluruh daerah. Simplifikasi kebijakan dan 

regulasi terkait perizinan menjadi sasaran untuk penguatan upaya pencegahan 

korupsi di bidang ini. Tidak adanya sistem membuat praktik-praktik korupsi tidak 

dapat terawasi.  

Berangkat dari uraian permasalahan di atas dan untuk memberikan 

kepuasan kepada para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, maka 

pemerintah Pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diharapkan akan 

memperlancar perizinan untuk pengusaha, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa untuk 

realisasinya akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, pembentukan satuan 

tugas (satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam 

pelaksanaan berusaha. Selain itu, akan diterapkan sistem checklist pada KEK 

(kawasan ekonomi khusus), FTZ (free trade zone), kawasan industri, dan kawasan 

pariwisata. Akan diterapkannya perizinan dengan penggunaan data sharing. Tahap 

kedua, akan diadakan reformasi peraturan perizinan berusaha. Selain itu, akan 

diterapkan pula sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission). 

Adapun untuk seluruh proses PTSP (perizinan terpadu satu pintu) dengan single 

submission akan berada dalam satu gedung. Uji coba single submission ini telah 

dilakukan pertama kalinya pada tanggal 1 Januari 2018.
7
 

Inovasi pemerintah dalam mempermudah perijinan berusaha dengan 

dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai institusi yang khusus 
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bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat pada 

dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru. Tentunya dengan adanya 

terobosan-terobosan baru diharapkan agar hambatan perizinan bisa 

disederhanakan, direformasi dan memiliki standarisasi tertentu serta bagaimana 

perizinan tersebut bisa dipenuhi tapi tidak membebani para pelaku usaha.  

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 

tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online 

Single Submission (OSS). Dalam beberapa bulan kemudian pada tahun yang 

sama, muncul lagi Peraturan Menteri no 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. 

Peraturan inilah yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan OSS 

di sektor pariwisata dan mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha dan 

b. Sumber informasi perijinan berusaha sektor pariwisata 

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses 

penerbitan perijinan usaha di sektor pariwisata yang selama ini berbelit-belit. 

Setiap perizinan usaha pariwisata di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat pusat 

maupun derah, hanya melalui satu pintu saja yakni melalui OSS. Sistem ini 

menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit 

hingga satu jam. OSS ini dimaksudkan sebagai pelayanan perizinan berusaha yang 

diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha sektor pariwisata melalui 

sistem elektronik yang terintegrasi.  
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Tetapi di balik niatan baik pemerintah untuk memperbaiki proses perizinan 

pariwisata yang merata di seluruh Indonesia, terdapat potensi masalah seperti 

yang menyangkut kesiapan masing-masing daerah untuk melaksanakan OSS. 

Tentunya kesiapan tiap-tiap daerah dalam menjalankan OSS membutuhkan 

rentang waktu yang berbeda-beda dan kendala yang bermacam-macam. Dalam hal 

ini, pemerintah pusat harus memberikan rentang waktu yang cukup untuk 

melakukan revisi terhadap Perda dalam situasi peralihan. 

Disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa 

prinsip diantaranya: Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Hukum, Akurasi, 

Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan 

Akses, Kedisipilinan Kesopanan dan Keramahan, serta Kenyamanan. Semenjak 

model pelayanan terpadu mulai diterapkan, secara umum model ini dibentuk 

sebagai satu unit tersendiri dengan mengambil alih beban kerja pelayanan umum 

instansi sektoralnya, mulai dari pekerjaan administratif sampai dengan 

pemeriksaan substantif permohonan izin. 

Keberhasilan sistem OSS dalam pelayanan perizinan terpadu mampu 

dianalisis melalui beberapa indikator. Bicara tentang pelayanan tidak terlepas dari 

kualitas dan perlunya diperhatikan 5 (lima) prinsip untuk menyiapkan kualitas 

pelayanan, yaitu : 

1. Tangibles (Bukti Fisik), penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan 

komunikasi material. 

2. Reliability (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat dan memiliki ketergantungan. 
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3. Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive), dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. 

5. Emphaty (Kepedulian), perhatian perorangan pada pelanggan.
8
 

Perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang masuk 

ke dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam hukum dagang. Menurut 

Willem Molengraaft, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang 

dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan 

dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian 

perdagangan. Arti perusahaan menurut Ebert dan Griffin adalah sebuah organisasi 

yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan 

pengertian perusahaan menurut UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan Pasal 1 huruf b adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus 

menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Sebuah organisasi yang bertujuan menghasilkan laba dan dilakukan secara 

terus menerus di Negara Indonesia, maka organisasi tersebut disebut badan usaha. 

Ini bisa dalam bentuk CV, perusahaan, firma dan sebagainya. Ada perusahaan 

yang didaftarkan pada pemerintah dan ada pula yang tidak terdaftar. Jika terdaftar 

di pemerintahan, mereka artinya memiliki badan usaha yang resmi. 

Di Indonesia sendiri, ada 14 macam bentuk perusahaan antara lain: 
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 Commanditaire Vennootschap-limited partnership 

 Koperasi 

 Firma (FA) 

 Maatschap 

 Persekutuan Komanditer (Limited Partnership) 

 Penamaan Modal Asing 

 Penanaman Modal Dalam Negeri 

 Persekutuan Pedata 

 Perusahaan Umum 

 Perusahaan Jawatan 

 Perseroan Terbatas 

 Perseroan Terbuka (P.T. Tbk) 

 Usaha Dagang 

 Yayasan 

Pegawai atau pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yaitu 

notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 menyatakan bahwa : Notaris adalah 

pejabat umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 



 
 

10 
 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta Notaris adalah akta otentik 

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang no 30 tahun 2004. Untuk membuat akta 

otentik, Notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab terhadap 

akta-akta yang telah dibuatnya, yang mana akta tersebut menimbulkan 

pembuktian tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna terhadap 

para pihak. 

Adapun untuk Peranan Notaris dalam hal ini terutama di sektor Pariwisata 

tentu sangat penting karena Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang 

untuk membuat Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum dan sebagai 

Notaris wajib memiliki pengetahuan yang luas mengenai kegiatan usaha. Sebagai 

Notaris juga berwenang menjadi kuasa perseroan dan berdasarkan UU Perseroan 

terbatas mempunyai akses untuk mendaftarkan pengesahan pendirian ke sistem 

AHU Online yang secara otomatis datanya juga terhubung dengan sistem OSS. 

Selain itu Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dari percepatan 

kegiatan usaha yang mana saat ini pemerintah kita sedang giat-giatnya mendorong 

kegiatan usaha di Indonesia agar tumbuh dan berkembang dengan cepat.  

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submissin/OSS) ini masih sangat baru dan belum sempurna dan belum semua 

Notaris memiliki kemampuan secara tehnologi untuk menguasai sistem OSS 

maka timbul permasalahan bagaimana peranan dan tanggungjawab notaris dalam 
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menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini dan berbagai permasalahan yang 

terjadi akibat penerapan sistem OSS di sektor pariwisata. 

Maka Penulis mengambil judul penelitian ini agar dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penerapan dari Peraturan Menteri No 10 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di 

Sektor Pariwisata. Adapun Penulis menyadari betapa pentingnya penelitian agar 

didapatkan data dan informasi yang akurat dan tepat untuk mendukung karya 

hukum ini, sehingga Penulis dapat menganalisa , mencari jawaban dan 

menyimpulkan atas penelitian tersebut di atas dan diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan siapapun yang 

berminat pada topik penelitian yang Penulis buat. Adapun, Penulis menyadari jika 

penelitian ini tidak dilakukan maka informasi dalam karya hukum ini menjadi 

tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah 

pada kajian tentang Peranan Notaris Berkaitan dengan implementasi Peraturan 

Menteri No 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Sektor Pariwisata. Namun, sayangnya masih sedikit 

penelitian yang secara spesifik fokus pada penelitian ini. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang topik yang 

Penulis pilih ini. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis 

yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam Ilmu Kenotariatan, tidak 

hanya Notaris dan pembuat kebijakan, namun juga masyarakat sebagai konsumen 
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pada umumnya. Melalui kajian ini diharapkan para Notaris, pembuat kebijakan 

dan masyarakat pada umumnya memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa 

menambah wawasan tentang Sistem Perizinan Online Terintegrasi/Online Single 

Submission (OSS) di Sektor Pariwisata. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah implementasi dari Penerapan Peraturan Menteri No 10 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di 

Sektor Pariwisata? 

2. Bagaimanakah Peranan Notaris dalam menerapkan Sistem Perizinan Online 

Terintegrasi/Online Single Submission (OSS) di sektor pariwisata tersebut? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi dari Penerapan Peraturan Menteri No 10 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik di Sektor Pariwisata. 

2. Untuk mengetahui Peranan Notaris dalam menerapkan Sistem Perizinan 

Online Terintegrasi/Online Single Submission (OSS) di sektor pariwisata 

tersebut. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis. Dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang 

Peranan Notaris yang Berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri No 
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10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik di Sektor Pariwisata dan Peranan Notaris dalam menerapkan 

Sistem Perizinan Online Terintegrasi/Online Single Submission (OSS) di 

Sektor Pariwisata tersebut. 

2. Secara Praktis. Dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan 

pada pihak-pihak yang bergelut dalam Ilmu Kenotariatan, tidak hanya Notaris 

dan pembuat kebijakan, namun juga masyarakat sebagai konsumen pada 

umumnya. Melalui kajian ini diharapkan para Notaris, pembuat kebijakan dan 

masyarakat pada umumnya memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa 

menambah wawasan tentang Sistem Perizinan Online Terintegrasi / Online 

Single Submission (OSS) di sektor pariwisata. Secara Akademis. Dapat 

memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang Peranan Notaris Berkaitan 

dengan implementasi Peraturan Menteri No 10 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor 

Pariwisata  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan memahaminya, maka dalam 

penulisan tesis ini Penulis menyusunnya secara sistematis dan berurutan, Adapun 

sistem penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan masing-masing Bab juga 

mempunyai sub-sub bab yang menjadi bagian dari pembahasan dari Bab tersebut.  

Adapun Sistematika Penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I Penulis mengemukakan tentang hal-hal yang sifatnya Pendahuluan, 

yaitu sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berisi latar belakang permasalahan mengapa Penulis menulis Penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berisi Rumusan Masalah mengenai pokok-pokok Permasalahan dari 

Penelitian ini 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berisi Tujuan dari Penulisan Penelitian ini 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berisi keterangan Manfaat dari Penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Ringkasan atau garis besar dari masing-masing Bab 

 

BAB II TINJAUAN UMUM PUSTAKA 

Pada Bab II ini Penulis mengemukakan tentang hal-hal yang sifatnya Tinjauan 

Umum Pustaka, yaitu sebagai berikut: 

2.1     Tinjauan Tentang Perizinan  

            2.1.1  Perizinan Berusaha 

            2.1.2  Aturan OSS / Online Single Submission 

            2.1.3  Prinsip Dasar OSS 

            2.1.4  Persyaratan Penggunaan Sistem OSS dan Tahapannya 

2.2  Definisi dari Pariwisata 

       2.2.1 Manfaat Kepariwisataan 

       2.2.2 Tujuan Kepariwisataan 
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      2.2.3 Syarat Pengembangan Industri Kepariwisataan 

      2.2.4 Usaha Pariwisata 

2.3 Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata 

      2.3.1 Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP Pariwisata 

      2.3.2 Komitmen Pelaku Usaha Pariwisata 

      2.3.3 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Jakarta 

2.4 Pajak Daerah 

2.5 Era Digitalisasi 

2.6 Tinjauan Tentang Badan Usaha 

      2.6.1 Badan Usaha Berbentuk Hukum 

2.7 Peran Kemenkumham dalam OSS 

2.8 Perbedaan antara sistem OSS, AHU Online dan Sisminbakum 

2.9 Tinjauan Umum Notaris 

      2.9.1 Dasar Hukum Notaris 

      2.9.2 Tinjauan Umum Akta Notaris 

      2.9.3 Kewenangan, Larangan dan Sanksi Bagi Notaris 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini Penulis mengemukakan tentang hal-hal yang Penulis pakai untuk 

Metode Penelitian Penulis, yaitu sebagai berikut: 

3.1 Jenis Penelitian 

3.2 Metode Penelitian 

3.3 Jenis dan Sumber Data 
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3.4 Teknik Penilitian 

3.5 Metode Analisis Data 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada Bab IV ini Penulis mengemukakan tentang Pembahasan dari Pokok 

Permasalahan, yaitu sebagai berikut: 

 

4.1 Implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang  

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor 

Pariwisata 

   4.1.1 Kemudahan Berusaha di Sektor Pariwisata 

     4.1.1.1 Perizinan Berusaha Sebelum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor  

                 10 Tahun 2018 

     4.1.1.2 Perizinan Berusaha Setelah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor  

                10 Tahu n 2018 

      4.1.1.3 Terintegrasinya Sistem AHU Online, Dirjen Pajak dan OSS 

      4.1.1.4 Kemudahan Berusaha Setelah Berlakunya Peraturan Menteri  

                 Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 

      4.1.2 Tantangan dalam Implementasi 

4.2 Peranan Notaris dalam Penerapan Sistem OSS di Sektor Pariwisata 

      4.2.1 Peran Notaris dalam Membuat Akte Pendirian PT 

      4.2.1.1   Pendirian PT PMDN  dengan Pemberlakuan OSS 

      4.2.1.2   Pendirian PT PMA dengan Pemberlakuan OSS 

       4.2.2 Peran Notaris dalam Membuat Akte Perubahan PT 
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       4.2.3 Tantangan Bagi Notaris 

                4.2.3.1 Daftar Investasi Negatif di Sektor Pariwisata 

                4.2.3.2 Informasi KBLI sebelum Tahun 2017 dan Tahun 2017 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini Penulis mengemukakan tentang Kesimpulan dan Saran dari 

Penulis mengenai hasil Penelitian Tesis yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

  




