
BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI  

PERATURAN BUPATI BADUNG 

NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG 

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

(ONLINE SINGLE SUBMISSION) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang  :a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan 
penanaman modal dan berusaha di Kabupaten Badung, 
perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik, Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan
sistem Online Single Submission dalam rangka pemberian
perizinan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERIZINAN 

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE 
SINGLE SUBMISSION). 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Badung.

5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
Komitmen.

6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat
OSSadalah 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.

7. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga,
Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha

melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau operasional dengan memenuhi
persyaratan dan/atau Komitmen.
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8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin 
Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau 
operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau 
Komitmen. 

9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 
Komersial atau Operasional. 

10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 
11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk 
usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai 

izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah 
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 

12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

 
BAB II  

JENIS DAN PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA 
Bagian Kesatu 

Jenis Perizinan Berusaha 
 

Pasal 2 
 

(1) Jenis Perizinan berusaha terdiri atas: 

a. izin usaha; dan 
b. izin komersial atau operasional. 

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen. 
 

Bagian Kedua 
Pemohon Perizinan Berusaha 

 
Pasal 3 

 
(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri dari: 

a. pelaku usaha perseorangan; dan 

b. pelaku usaha non perseorangan. 
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(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk 

Indonesia yang cakap untuk bertindak dan 

melakukanperbuatan hukum. 
(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana 

dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri dari: 
a. perseroan terbatas; 

b. perusahaan umum; 
c. perusahaan umum daerah; 
d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; 
e. badan layanan umum; 
f.  lembaga penyiaran; 

g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; 
h. koperasi; 
i.  persekutuan komanditer (commanditairevennootschap); 
j.  persekutuan firma (venootschap onder firma); dan 

k. persekutuan perdata. 

 
     BAB III 

PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PEMENUHAN 
KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran Perizinan Berusaha 

 
Pasal 4 

 

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha 
dengan cara mengakses laman OSS. 

(2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha 

melakukan pendaftaran. 
(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk 13 

(tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan 

disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. 
(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 

Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

(5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal: 

a. pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan 

yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau 
b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan 

putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga 

sebagai: 
a. Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

tanda daftar perusahaan; 
b. Angka Pengenal Importir sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundangundangan di bidang 
perdagangan; dan 

c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan. 
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Bagian Kedua 

Penerbitan Perizinan Berusaha 

 
Pasal 5 

 
(1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah 

mendapatkan NIB. 
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 
a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana 

untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau 

b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk 

menjalankan usaha dan/atau kegiatan. 
(3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk 

menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: 

a. pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai 
prasarana; atau 

b. pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai 
prasarana. 

 
Pasal 6 

 
(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan 

Komitmen kepada: 

a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana 

untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf  
a; dan 

b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk 

menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah 

memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a. 
(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan 

Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan 

prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan 

tapi belum memiliki atau menguasai prasarana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, 
setelah Lembaga OSS menerbitkan: 

a. izin lokasi; 
b. izin lokasi perairan; 
c. izin lingkungan; dan/atau 
d. IMB, 
berdasarkan Komitmen. 

Pasal 7 

 

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional 
berlaku 

efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan 

melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 
Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha 

 

Pasal 8 
 

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan 

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 

(sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin 

Lokasi. 
(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS 

dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis 

pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi 
usaha dan/atau kegiatan. 

 
Pasal 9 

 

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan 

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) 
Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi. 

(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS 

dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan 

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sesuai 
kewenangannya. 

 
Pasal 10 

 

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan 

yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan 
melengkapi: 
a. UKL-UPL; atau 

b. dokumen Amdal 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan 
Bangunan, Pelaku Usahamelalui Lembaga OSS 
mengajukan penyelesaian IMBkepada menteri yang 

menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang 
bangunan gedung, Bupati sesuai kewenangannya paling 
lama30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS 
menerbitkanIMB. 

(2) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen 

Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga 

puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi. 
(3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi: 
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau 

tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 
b. data pemilik bangunan gedung; dan 
c. rencana teknis bangunan gedung. 
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BAB IV 

PENDANAAN, FASILITASI DAN INTEGRASI ONLINE SINGLE 

SUBMISSION 
Bagian Kesatu 

Pendanaan 
 

Pasal 12 
 

(1) Sistem OSS menjadi acuan utama (single reference) 
dalam 

pelaksanaan Perizinan Berusaha. 

(2) Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui 
sistem OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

(3) Pendanaan pelaksanaan berizinan berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup: 

a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistemOSS;  
b. jaringan sistem OSS; dan 
c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem 
OSS. 

 
Bagian Kedua 

Fasilitasi  
 

Pasal 13 

 
(1) DPMPTSP memberikan Fasilitasi Perizinan Berusaha 

kepada pelaku usaha berupa: 
a. pelayanan informasi  yang berkaitan dengan Perizinan 

Berusaha; 
b. pelayanan untuk pendaftaran OSS. 

(2) Pelayanan untuk pendaftaran OSS di DPMPTSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 
a. layanan mandiri; 

b. layanan berbantuan; dan 
c. layanan prioritas. 

(3) Layanan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a yaitu layanan berupa penyediaan sarana 
prasarana berupa komputer, printer, scanner dan 

jaringan internet yang dapat digunakan sendiri oleh 
pelaku usaha. 

(4) Layanan Berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b yaitu layanan berupa penyediaan sarana 

prasarana berupa komputer, printer, scanner dan 
jaringan internet yang dapat digunakan sendiri oleh 
pelaku usaha dengan didampingi oleh petugas yang telah 
memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian OSS. 

(5) Layanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c yaitu layanan pendaftaran usaha yang dilakukan 
oleh petugas kepada pemilik usaha yang langsung 
datang ke DPMPTSP. 

(6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dipungut biaya/gratis. 
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Bagian Kedua 
Integrasi Online Single Submission 

 

Pasal 14 
 

(1) OSS dapat diintegrasikan dengan sistem perizinan 
elektronik DPMPTSP yaitu Layanan Perizinan Online. 

(2) Penetapan kelayakan standarisasi integrasi OSS 
dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi yang 
meliputi proses penelaahan teknis dan operasi. 

(3) Kelayakan standarisasi integrasi OSS dituangkan dalam 
bentuk sertifikasi uji laik integrasi yang ditetapkan oleh 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

 
BAB V 

SATUAN TUGAS 

 
Pasal 15 

 
(1) Untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS perlu 

dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan 
Berusaha dengan Keputusan Bupati. 

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat 
berfungsi sebagai: 
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha 

merupakan kewenangan Bupati dandilakukan oleh 
Bupati bersangkutan;dan/atau 

b. pendukung (supporting) dalam hal perizinan 
yangmenjadi kewenangan daerah Kabupaten  

bersangkutan diperlukan oleh 

Menteri/KepalaLembaga dan/atau Gubernur yang 
berfungsi sebagai 
utama (leading) untuk menerbitkan 
PerizinanBerusaha. 

(3) Satuan Tugas yang berfungsi sebagai 

utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang 

diperlukan sebagai persyaratan dari 
perizinanberusaha yang menjadi kewenanganBupati; 

b. melakukan pengawalan, pemantauan, 
danpenyelesaian hambatan atas Perizinan 
Berusahayang menjadi kewenangan Bupati (end 
toend); 

c. melakukan peningkatan pelayanan seluruhPerizinan 
Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati (end to 
end); 

d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas 

hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang 

tidak ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga 

dan/atau Gubernur; dan 
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka 

percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha. 

(4) Satuan Tugas yang berfungsi sebagai pendukung 
(supporting), mempunyai tugas sebagai 

berikut: 
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a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan 

penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha 

yang menjadi kewenangan Bupati yang 

diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan 

Gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading); 
dan 

b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas 

Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, 

dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi 
sebagai utama (leading). 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 16 
 

(1) Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku 

Usahasebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan 
belumditerbitkan Perizinan Berusahanya, diproses 
melalui sistemOSS sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Izin usaha dan/atau izin komersial yang telah 
diperoleh dan  masih berlaku sesuai bidang usaha 
dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke 
sisitem OSS. 

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 17 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. 

 

 

 

 

 
 
Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal 7 Mei 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 
  

               TTD 
 
I WAYAN ADI ARNAWA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN  2019 NOMOR19 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 7 Mei 2019 

 
BUPATI BADUNG,    
 
 TTD 

I NYOMAN GIRI PRASTA 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

    KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

              TTD 

    Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

       NIP. 19710901 199803 1 009 

 




