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Kontroversi yang ditimbulkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

masih terjadi. Beberapa isu yang menimbulkan kontroversi adalah mengenai pertanahan, 

ketenagakerjaan, dan juga UMKM. Selain itu, ada salah satu unpopular issue, yakni terkait 

perizinan. Perubahan mendasar perizinan yang dicanangkan melalui Undang-undang ini 

adalah perombakan paradigma perizinan di Indonesia, utamanya perizinan berusaha. 

Perubahan tersebut dari model berbasis izin biasa (license approach) menjadi perizinan 

berbasis risiko (risk-based licensing). Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha 

di Indonesia.  

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai aturan turunan pelaksanaan 

UU Cipta Kerja di sektor penanaman modal. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis 

risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui 

pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Aturan ini 

menjelaskan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 

memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, risiko adalah potensi 

terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat 

bahaya. Sedangkan, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

Kegiatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan penyempurnaan yang terus 

dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk 

perbaikan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun 

lingkungan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan 

sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik versi sebelumnya yaitu OSS v.1.1 

dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Konsep yang 

dikembangkan dalam OSS RBA yaitu pelayanan perizinan terintegrasi antara pemerintah 

pusat dan daerah secara online serta membagi tingkat perizinan menjadi empat level antara 

lain rendah, menengah menengah, menengah tinggi dan tinggi. Berikut disajikan perbedaan 

OSS ver 1.1 dengan OSS RBA. 

Perbedaan OSS ver. 1.1 dan OSS RBA 

Komponen OSS 1.1 OSS-RBA 

Dasar Hukum PP Nomor 24 Tahun 2018 PP Nomor 5 Tahun 2021 

Skala Usaha - Mikro 
- Kecil 
- Menengah 
- Besar 

- Risiko Rendah 
- Risiko Menengah Rendah 
- Risiko Menengah Tinggi 
- Risiko Tinggi 

Mekanisme Sistem elektronik, namun 
pemenuhan komitmen belum 
sepenuhnya elektronik 

Sistem elektronik untuk 
keseluruhan proses perizinan 
berusaha 

Produk Perizinan - NIB 
- Izin Usaha 
- Izin komersial/Operasional 

- Risiko Rendah: NIB 
- Risiko Menengah: NIB + 

Sertifikat Standar Usaha 
- Risiko Tinggi: NIB + Izin dan 

apabila diperlukan Sertifikat 
Standar Produk 

Risk Based - Belum berbasis risiko 
- Semua kegiatan usaha 

diperlakukan sama 

- Kegiatan usaha diperhitungkan 
tingkat risikonya 

- Setiap tingkat risiko memiliki 
ketentuan standar atau 
perizinan masing -  masing 



Tata ruang - Nomenklatur Izin Lokasi 
- NIB terbit sebelum Izin 

Lokasi 
- Dapat terbit Izin Lokasi 

dengan komitmen 

- Nomenklatur KKKPR 
(Konfirmasi Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan  
Ruang)/PKKPR (Persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang) 

- Permohonan NIB dapat 
dilakukan setelah KKPR-nya 
selesai. 

- KKPR yang terbit sudah final 
(tidak ada KKPR dengan 
komitmen) 

UMKM - Perizinan bagi UKM terbit 
otomatis (IUMK)  NIB bagi 
UKM belum termasuk SNI 
dan JPH   

- Sudah ada jalur khusus 
bagi UKM 

- UKM hanya untuk 
perseorangan 

- NIB bagi UKM dengan risiko 
rendah merupakan perizinan 
tunggal NIB sudah termasuk 
SNI dan JPH 

- Klasifikasi mikro kecil dapat 
juga diperoleh oleh non 
perseorangan 

Insentif / Fasilitas - Tax Holiday, Tax 
Allowance, Investment 
Allowance, Vokasi,  
Masterlist 

- Belum ada skema khusus 
bagi pengelola ataupun 
perusahaan  dalam KEK 

- Tax Holiday, Tax Allowance, 
Investment Allowance, Vokasi, 
Litbang dan Masterlist 

- Sudah ada skema khusus bagi 
pengelola dan perusahaan 
dalam KEK 

Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman 
Modal (LKPM) 

1. Pengawasan rutin: 
a) Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal 
(LKPM) 

b) Inspeksi Lapangan 
2. Pengawasan insidental: 

Inspeksi Lapangan 

Sumber : Hasil Analisa, 2021 

Dalam pelaksanaannya, sistem OSS RBA terdapat polemik yang terus menjadi perhatian 

sejumlah kalangan. Di sisi Pemerintah Daerah sebagai implementator PP Nomor 5/2021 dan 

PP Nomor 6/2021 juga mengalami berbagai kendala. Beberapa permasalahan dalam 

pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) yang telah diidentifikasi oleh 

Pemerintah Daerah, antara lain: 

a. Pemerintah Daerah akan menghadapi permasalahan terkait penyelarasan peraturan 

perundangan terkait pelayanan perizinan berusaha di daerah karena terbatasnya waktu 

yang diberikan kepada daerah untuk menyesuaikan dengan PP Nomor  5 tahun 2021 dan 

PP Nomor 6 tahun 2021; 

b. Belum adanya kejelasan mengenai alur pengajuan persyaratan dasar perizinan berusaha 

baik itu untuk syarat kesesuaian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, maupun 

bangunan gedung. Hal ini terutama terkait integrasi sistem aplikasi perizinan sektoral 

dengan sistem OSS RBA; 

c. Masih kurangnya pemahaman calon pemohon terhadap fitur dan jenis-jenis perizinan 

yang termasuk dalam PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha); 

d. Dalam penerapannya di daerah, apabila terjadi kendala pada sistem OSS RBA yang 

berdampak pada kelancaran perizinan serta lamanya respon dari pengelola sistem OSS 

RBA untuk menangani permasalahan, akan memperlambat proses penerbitan perizinan 

berusaha; 

e. Migrasi data dari OSS ver 1.1 ke OSS RBA seringkali terkendala, sehingga menyulitkan 

pelaku usaha lama yang akan melaporkan LKPM; 

f. Masyarakat dan pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami sistem aplikasi 

OSS RBA sehingga kesulitan pelaku usaha, OPD teknis perizinan dan Unit Perizinan 

dalam memahami persyaratan dan jenis dokumen yang harus diunggah. 



Berdasarkan permasalahan tersebut dia atas, maka terdapat beberapa rekomendasi 

kebijakan dan saran yang dapat diberikan, yaitu: 

a. Pemerintah pusat memfasilitasi daerah dalam hal penyusunan penyesuaian 

Regulasi/Peraturan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja 

dan peraturan turunannya, melalui coaching clinic percepatan pembahasan peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah serta memfasilitasi perencanaan peraturan daerah 

diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan Keputusan 

DPRD dan penambahan perencanaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 

b. Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang 

usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, 

serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga sebagai 

pedoman dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang masih bersifat sangat 

umum termasuk informasi mengenai detail dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon 

agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha, pemroses izin dan 

pelaksana pengawasan atau dengan kata lain perlu adanya standarisasi yang berlaku 

sama di seluruh Indonesia; 

c. Peningkatan intensitas edukasi pada calon pemohon dan pemroses izin mengenai 

PBUMKU mengingat perizinan tersebut sangat dibutuhkan pelaku usaha untuk dapat 

melanjutkan ke tahap operasional dan/atau tahap komersial; 

d. Akses dan fitur akun OSS RBA untuk helpdesk di daerah perlu diperluas agar dapat 

membantu secara langsung permasalahan perizinan yang terjadi di daerah dalam rangka 

mempercepat waktu layanan; 

e. Melakukan sosialisasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan proses bisnis 

penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, asosiasi usaha dan 

OPD teknis penyelenggara perizinan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara 

daring dan tatap muka, membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk 

layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan 

sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya 

dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 


