
“MEKANISME PERUBAHAN USERNAME, PENCABUTAN NIB
DAN HAPUS KEGIATAN USAHA”



PERUBAHAN USERNAME DAN PENGIRIMAN KEMBALI EMAIL
VERIFIKASI/ PASSWORD
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Perubahan username dan pengiriman kembali email verifikasi/
password dilakukan melalui surat permohonan.

(catatan: password dapat ditunjukkan langsung apabila pemilik akun
datang langsung dengan mencocokkan identitas yang bersangkutan).



PENCABUTAN NIB
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- Pencabutan NIB hanya dapat dilakukan dengan alasan:

a. terjadi kesalahan misalnya penerbitan NIB Badan Hukum/Non-Badan
Hukum pada menu permohonan berusaha ‘perseorangan’;

b. pencabutan NIB non perseorangan dikarenakan kesalahan pemilihan jenis
usaha/badan pada saat perekaman data (contoh: seharusnya memilih jenis
pelaku usaha PT tetapi memilih jenis pelaku usaha lain);

c. pencabutan NIB perseorangan dikarenakan telah terbit lebih dari satu NIB
pada OSS 1.0;

d. pencabutan NIB baru yang dibuat oleh pelaku usaha dikarenakan data
perusahaan dari OSS 1.0 belum termigrasi ke OSS 1.1 pada saat awal
launching.

- Pencabutan NIB dilakukan berdasarkan surat permohonan



HAPUS KEGIATAN USAHA/KBLI PADA NIB
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STATUS
PERMOHONAN STATUS IZIN USAHA AKSI

BARU

Belum sampai step 8 pada
permohonan izin usaha

Hapus Kegiatan Usaha dapat dilakukan
sendiri oleh pelaku usaha

Sudah selesai sampai step 8 izin
usaha (IU belum efektif)

Surat permohonan hapus kegiatan
usaha

Sudah selesai sampai step 8 izin
usaha (IU efektif)

Ajukan PENCABUTAN Izin Usaha
melalui menu PENCABUTAN NON
LIKUIDASI pada akun pelaku usaha

HASIL MIGRASI
(LAMA)

Belum sampai step 8 pada
permohonan izin usaha (IU hasil

migrasi belum efektif)

Surat permohonan hapus kegiatan
usaha

Belum sampai step 8 pada
permohonan izin usaha (IU hasil

migrasi sudah efektif)

Selesaikan dulu sampai step 8 Izin
Usaha , lalu ajukan PENCABUTAN Izin

Usaha melalui menu PENCABUTAN
NON LIKUIDASI pada akun pelaku

usaha

Sudah selesai sampai step 8 izin
usaha (IU belum efektif)

Surat permohonan hapus kegiatan
usaha

Sudah selesai sampai step 8 izin
usaha (IU efektif)

Ajukan PENCABUTAN Izin Usaha
melalui menu PENCABUTAN NON
LIKUIDASI pada akun pelaku usaha

Catatan: bila fitur PEMBATALAN dalam sistem OSS telah tersedia maka permohonan rollback akan dihentikan karena
dapat dilakukan melalui fitur PEMBATALAN.



Persyaratan administrasi surat perubahan data (Perubahan Username /
Pencabutan NIB / Hapus Kegiatan Usaha)
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1. Surat permohonan (format surat terlampir pada laman oss.go.id);
2. Nama/data yang tercantum/diisikan pada surat perubahan data adalah

pemilik akun OSS;
3. Surat kuasa pengurusan;
4. KTP/Paspor pemberi dan penerima kuasa;
5. Kuasa dapat diberikan kepada:

a. Karyawan perusahaan (lampirkan salinan ID karyawan/ surat
pengangkatan/ surat keterangan karyawan);

b. Notaris/karyawan notaris (lampirkan salinan surat pengangkatan
notaris/ surat penugasan karyawan notaris);

c. Konsultan bisnis/manajemen/hukum (lampirkan salinan ID
karyawan/ surat pengangkatan/ surat keterangan karyawan).


