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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
 

Aplikasi Izin Usaha Pertanian Online (IUP) merupakan aplikasi terintegrasi dengan OSS (One Single 

Submission) dalam rangka memenuhi komitmen izin usaha pertanian. Komitmen izin usaha pertanian 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam rangka mendapatkan izin usaha yang 

berlaku efektif pada OSS. 

1.1. CARA MENDAPATKAN AKUN 
Pelaku usaha wajib mendaftar badan usahanya melalui aplikasi OSS terlebih dahulu. Setelah terdaftar, 

pelaku usaha akan mendapatkan NIB (Nomor induk berusaha). Kemudian Klik menu “Daftar Sekarang” 

atau melalui tautan “ www.izinusaha.pertanian.go.id/permohonan/pendaftaran ”. 

- Isi NIB sesuai NIB yang terdaftar di OSS 

- Isi Email sesuai email perusahaan yang terdaftar di OSS 

- Klik “Daftar” 

- Apabila berhasil, maka anda akan mendapatkan notifikasi email untuk menunggu akun ada dirposes 

dan  dikirimkan via email oleh PVTPP. 

 

Apabila terdapat pesan GAGAL 

- Pastikan NIB anda sesuai 

- Pastikan email anda sesuai email yg terdaftar di OSS 

- Apabila muncul notifikasi “NIB Tidak Ditemukan” silahkan menghubungi Support PVTPP 

Kementrian Pertanian 

1.2. LOGIN 
Akses alamat website aplikasi (sementara) “ www.izinusaha.pertanian.go.id” . Isi username (NIB) dan 

password sesuai akun yang dikirimkan via email oleh system. 
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1.3. HALAMAN APLIKASI 
Halaman aplikasi dibagi menjadi 4 menu utama, yaitu : 

 
1. Ajukan Pemenuhan Komitmen 

Halaman ini merupakan form pengajuan pemenuhan komitmen izin usaha pertanian. 

2. Proses Pemenuhan Komitmen. 

Halaman ini berisi seluruh pengajuan yang sedang diproses baik oleh pelaku usaha maupun sedang 

diverifikasi oleh verifikator. 

3. Komitmen Usaha Terpenuhi 

Halaman ini berisi data pengajuan yang telah diverifikasi dan diterima pemenuhan komitmennya. 

4. Profil Perusahaan 

Merupakan informasi profil pelaku usaha yang datanya diambil dari database OSS 
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1. Pilih kategori izin usaha. Kategori hanya menampilkan kategori izin usaha sesuai izin usaha yang 

diajukan melalui OSS 

2. Pilih Sub Kategori izin usaha 

3. Klik Lanjutkan 
 

 
4. Upload file kelengkapan berkas pemenuhan komitmen sesuai deskripsi. File wajib menggunakan 

format PDF 

5. Isi data tambahan 

6. Pastikan semua data terisi sesuai kebutuhan, kemudian klik AJUKAN KOMITMEN 

 
 
 

BAB 2 PROSES PEMENUHAN KOMITMEN USAHA 
 

2.1. PENGAJUAN PEMENUHAN KOMITMEN 
Pilih tab “Ajukan Pemenuhan Komitmen, kemudian ikut langkah berikut : 
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7. Berikut merupakan tampilan progress pemenuhan komitmen jika proses pengajuan berhasil dibuat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Silahkan mengecek secara berkala terkait proses pengajuan pemenuhan komitmen izin usaha. 

9. Khusus pemenuhan komitmen, proses selanjutnya adalah pembayaran PNPB. Silahkan cek aplikasi 

secara berkala untuk memastikan kode billing / kode pembayaran telah terbit. Lakukan pembayaran 

dan konfirmasi melalui bagian keuangan. 

10. Apabila komitmen anda berhasil dipenuhi dan terverifikasi, maka anda akan mendapatkan email 

notifikasi dan juga dapat melakukan pengecekan melalu tab “Komitmen Usaha Terpenuhi”. 

Silahkan mencetak SK secara mandiri. Sistem secara otomatis memberikan notifikasi juga ke 

system OSS bahwa komitmen usaha terlah terpenuhi. 

 
11. Anda juga dapat memantau proses pemenuhan komitmen izin usaha melalui aplikasi OSS. 


