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ARMA Update 16 Oktober 2020  
(Versi Bahasa Indonesia) 

 
 

Omnibus Law (Volume 2) 
 

Konsep Baru Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
 
 
Gambaran Umum 
 
Pada ARMA Update Volume 1 sebelumnya kami sudah memberikan gambaran singkat tentang perizinan 
berusaha berbasis risiko dan Omnibus Law secara umum serta dampaknya bagi bisnis di Indonesia. Pada 
Volume 2 kali ini, kami akan membahas mengenai perizinan yang merupakan salah satu tujuan utama 
dibentuknya Omnibus Law, yaitu untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha dengan 
maksud meningkatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. 
 
Omnibus Law memperkenalkan suatu konsep baru dalam perizinan usaha terhadap pelaku usaha, 
dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha pada dasarnya merupakan 
legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya, 
sehingga nantinya segala kegiatan usaha akan dilihat dari tingkat risiko yang ada sebagai pertimbangan 
dalam pemberian perizinan berusaha, yang akan diuraikan lebih lanjut berikut ini. 
 
 
Apa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko? 
 
Saat ini perizinan berusaha pada umumnya diterbitkan lembaga perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik (online single submission) untuk dan atas nama menteri yang relevan, pimpinan Lembaga, 
gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha ("Lembaga OSS").1 Lembaga OSS adalah lembaga 
pemerintah non kementerian, dalam hal ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).2  
 
Perizinan berusaha berbasis risiko adalah pemberian perizinan berusaha kepada pelaku usaha baik orang 
perseorangan atau non-perseorangan oleh pemerintah dan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah 
berdasarkan tingkat risiko usaha atau kegiatan ("Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"). Tingkat risiko 
adalah potensi terjadinya suatu bahaya yang penilaiannya dilakukan terhadap aspek kesehatan, 
keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya sesuai dengan sifat 
kegiatan usaha.  
 
Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan: 
a. jenis kegiatan usaha; 
b. kriteria kegiatan usaha; 
c. lokasi kegiatan usaha;  
d. keterbatasan sumber daya; dan/atau 
e. risiko volatilitas. 

 
Yang di mana, penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi:  
a. hampir tidak mungkin terjadi; 
b. kemungkinan kecil terjadi;  
c. kemungkinan terjadi; atau  
d. hampir pasti terjadi. 
  

 
1 Pasal 1 Angka 2 Perka BKPM 1/2020 
2 Pasal 1 Angka 4 Perka BKPM 1/2020 

https://arma-law.com/news-event/newsflash/omnibus-law-vol-1-general-overview-how-it-would-affect-your-business-in-indonesia/
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Apa saja Kategori Kegiatan Usaha Berbasis Risiko? 
 
Pada dasarnya, terdapat pengelompokan kegiatan usaha ke dalam beberapa kategori risiko. Berdasarkan 
penilaian tingkat bahaya serta potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan 
usaha ditetapkan menjadi: 
 
a. kegiatan usaha berisiko rendah; 
b. kegiatan usaha berisiko menengah dan menengah tinggi; atau 
c. kegiatan usaha berisiko tinggi. 

 
Pengelompokan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, maupun tinggi akan 
menentukan perlakuan di dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berikut selengkapnya: 
 
 Risiko Rendah  
 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha berisiko rendah hanya berupa pemberian 
Nomor Induk Berusaha (“NIB”), yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB 
merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai 
identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.3 Dalam pendaftaran NIB, pelaku 
usaha perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

 
a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); 
b. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 

persyaratan; dan 
c. komitmen yang harus dipenuhi. 

 
Penerbitan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui 
situs resmi Lembaga OSS dan pengisian data secara lengkap. 

 
 Risiko Menengah dan Menengah Tinggi 
 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi: 
 

1. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan  
2. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. 
 
Contoh kegiatan usaha berisiko menengah rendah antara lain wisata agro dan jasa manajemen hotel. 
Sedangkan contoh kegiatan usaha berisiko menengah tinggi antara lain industri mesin pendingin 
dan industri konstruksi berat siap pasang dari bahan untuk bangunan. Perizinan berusaha untuk 
kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa: 

 
a. pemberian NIB; dan 
b. pernyataan pelaku usaha yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya. 

 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa: 

 
a. pemberian NIB; dan 
b. kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan 

usahanya. 
  

 
3 Pasal 1 angka (13) Perka BKPM 1/2020. 
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 Risiko Tinggi 
 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian: 
 
a. pemberian NIB; dan 
b. persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh 

pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 
 
 
Bagaimana Dengan Mekanisme Teknis Penentuan Risiko? 
 
Omnibus Law saat ini hanya mengatur kriteria/persyaratan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
secara umum. Penentuan terkait kriteria atau persyaratan lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta tata cara pengawasan akan dibuat dalam peraturan pelaksana, 
baik Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yang mana Pemerintah berkomitmen akan 
menerbitkannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Omnibus Law diundangkan. 
 
Pada saat Omnibus Law mulai berlaku, maka perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih 
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha tersebut, dan untuk perizinan berusaha 
dan/atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya Omnibus Law dapat berlaku sesuai dengan 
ketentuan dalam Omnibus Law. Sementara itu, perizinan berusaha yang sedang dalam proses 
permohonan, akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Omnibus Law. 
 
Omnibus Law mengubah peraturan yang ada mengenai sektor tertentu seperti: perencanaan khusus, 
peraturan zonasi, pengadaan tanah, rezim hukum lingkungan, investasi pemerintah & kemudahan proyek 
strategis nasional, perpajakan, ketenagakerjaan, usaha mikro kecil dan menengah koperasi, serta sektor 
teknis lainnya. Pada prinsipnya, Omnibus Law memusatkan perizinan serta upaya konsolidasi agar proses 
perizinan menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing 
Business) di Indonesia.  
 
 
Mohon hubungi Dewi Sekar Arum (dewi.arum@arma-law.com), Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-
law.com), Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com), atau Merari Sabati (merari.sabati@arma-
law.com) untuk informasi lebih lanjut. 
 

Disclaimer: 
 

Even though the House of Representative has passed the Omnibus Law on 5 October 2020, we have not received the final text of the 
Omnibus Law. We prepared this ARMA Update based on the draft Omnibus Law that received from various sources and we 
assume that the draft that we have received reflects the final version of the Omnibus Law. ARMA Law is waiting for the official 

document of Omnibus Law; therefore, this ARMA Update is subject to such amendment and will be updated accordingly. 
 

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as 
legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal 

advice with regard to this ARMA Update. 
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