
FAQ 

 Pembaruan Data 

 Apa yang dimaksud dengan Pembaruan Data Perusahaan ? 

 Pembaruan Komponen Data Perusahaan adalah kegiatan mengubah komponen data 

perusahaan sebagaimana yang tercantum pada anggaran dasar. 

 Bagaimana langkah – langkah untuk memperbarui komponen data perusahaan ? 

 Jika pelaku usaha ingin melakukan perubahan anggaran dasar maka pelaku usaha 

perlu menyampaikan perubahan tersebut kepada Kementerian Kumham melalui AHU 

Online. Perubahan yang dilakukan ini dilakukan di luar sistem OSS. Proses perubahan 

ini dilakukan dengan difasilitasi oleh notaris. 

 Notaris membuat Akta Perubahan anggaran dasar perusahaan dan melaporkan ke AHU 

untuk mendapatkan persetujuan. 

 Perubahan yang telah dilakukan pada sistem AHU akan terkoneksi dengan sistem OSS. 

 Dengan ada perubahan yang dilakukan melalui AHU, OSS akan memeriksa kembali 

kesesuaian dengan pemenuhan ketentuan mengenai Daftar Negatif Investasi. Apabila 

tidak memenuhi ketentuan DNI maka sistem OSS akan memberikan notifikasi. Dengan 

tidak sesuainya persyaratan dengan ketentuan DNI, maka NIB  dibekukan hingga 

pelaku usaha melakukan perubahan kembali 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 untuk memperhatikan 

pemenuhan ketentuan DNI saat melakukan perubahan data perusahaan, terutama yang 

menyebabkan perubahan anggaran dasar. Notaris diharapkan dapat memfasilitasi 

pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan DNI ini. 

 Tentang Izin Operasional/Komersial 

 Apa yang dimaksud dengan Izin Operasional ? 

 Izin Operasional/Komersial adalah izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki 

tahapan komersial atau operasional. Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan 

OSS pada dasarnya merupakan komitmen atas pemenuhan berbagai izin/non-izin yang 

diperlukan pada tahapan komersial atau operasional, yaitu setelah pelaku usaha 

memperoleh izin usaha. 

 Bagaimana langkah – langkah untuk mendapatkan Izin Operasional/Komersial ? 

 Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin 

Operasional/Komersial dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan komitmen berupa 

kesanggupan untuk memenuhi: 

o standar, sertifikat, dan/atau lisensi; 

o pendaftaran barang/jasa; dan/atau 



o pendaftaran kepabeanan dan perpajakan, 

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha 

 Izin Operasional/Komersial diterbitkan otomatis setelah pernyataan komitmen diisi 

namun akan berlaku efektif setelah komitmen dipenuhi 

 Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan terhadap standar-standar atau persyaratan 

operasional/komersial, misalnya Cara Pembuatan Obat yang Baik, SNI dan sebagainya 

 Pelaku usaha mengunggah dokumen-dokumen bukti pemenuhan terhadap standar 

yang ditentukan 

 Pelaku usaha melengkapi atau memperbaiki dokumen (jika diminta oleh K/L/D) 

 Pelaku usaha menjalani pemeriksaan fisik bangunan dan fasilitas (jika disyaratkan) 

 Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian Izin 

Operasional/Komersial dinyatakan diterima atau ditolak 

 Apa bentuk dari Izin Operasional/Komersial ? 

 Bentuk izin komersial atau operasional ini antara lain: standar, sertifikat, izin 

ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor. lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa 

(izin/non-izin). 

 Berapa lama durasi waktu dari masing – masing bentuk Izin Operasional ? 

 Waktu pemeriksaan pemenuhan komitmen Izin Operasional/Komersial sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku: 

o GMP (CPOB, CPBBAOB, CPOTB, CDOB, CPAKB, CPKB, CPPOB) : 35 hari 

o Izin Edar (Obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan) : 35 hari 

o SNI (tipe 5) : 26 hari kerja 

o SNI (tipe 1) : 7 hari kerja 

o Pendaftaran Produk (NRP & NPB) : 3 hari kerja 

o Lisensi personel (dokter) : 7 hari kerja 

o Lisensi personel (apoteker) : 20 hari kerja 

o Lisensi personel (perawat) : 3 hari kerja 

 Tentang Izin Usaha 

 Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan Izin Usaha ? 

 Izin usaha otomatis diberikan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen 

penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan 

Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, atau persyaratan Izin Usaha lainnya (jika 



dipersyaratkan). Izin usaha berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi semua 

komitmen perizinan diatas. 

 Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah 

pemenuhan komitmen Izin lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat 

Laik Fungsi dan persyaratan izin usaha lainnya. 

 Apa yang dimaksud dengan Izin Lokasi ? 

 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. 

 Langkah-langkah untuk mendapatkan Izin Lokasi merujuk pada Pedoman Perizinan 

Berusaha. 

 Apa yang dimaksud dengan Izin Lingkungan ? 

 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. 

 Langkah-langkah untuk mendapatkan Izin Lingkungan merujuk pada Pedoman 

Perizinan Berusaha. 

 Apa yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan ? 

 Izin Mendirikan Bangunan 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. 

 Langkah-langkah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan merujuk pada 

Pedoman Perizinan Berusaha. 

 Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi ? 

 Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah daerah 

kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung yang menyatakan bahwa bangunan 

gedung telah layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya. 

 Langkah-langkah untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi merujuk pada Pedoman 

Perizinan Berusaha. 


