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TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI 
SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS)

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Bahwa dengan memperhatikan surat Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor S -186/SE S .M E K O N /07/2018 tanggal 18
Juli 2018 perihal Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Sistem OSS), bersama ini diminta kepada Pejabat Eselon I,
Eselon II dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, untuk:

a. segera menindaklanjuti ketentuan pendelegasian sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
Pelayanan;

b. berperan aktif untuk m enyukseskan pelaksanaan perizinan berusaha 
di bidang transportasi secara elektronik dengan memperhatikan hal- 
hal sebagai berikut:

1) Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha 
pada sektor yang tercantum dalam Pasal 85 dan lampiran PP 
Nomor 24 Tahun 2018. Penyelesaian perizinan berusaha melalui 
sistem OSS dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian 
perizinan, baik untuk izin usaha ataupun izin operasional atau 
komersial sesuai sektornya. Penyelesaian komitmen perizinan 
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewen angannya, namun tetap diintegrasikan 
dengan sistem OSS.
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2) Pelaksanaan perizinan berusaha di luar sektor yang diatur dalam 
PP Nomor 24 Tahun 2018:

a) sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan 
berusaha pada sektor yang tercantum dalam Pasal 85 dan 
lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018;

b) terhadap perizinan berusaha pada sektor di luar yang 
diatur dalam Pasal 85 dan lampiran PP Nomor 24 Tahun 
2018 dilakukan penyelesaian perizinan di luar sistem OSS 
(eksisting) sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pelaksanaan Izin Komersial atau Operasional:

a) ketentuan Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur 
bahwa Lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau 
operasional berdasarkan komitmen pelaku usaha untuk 
memenuhi standar sertifikat dan /atau  lisensi dan/atau  
pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk 
dan /atau  jasa yang dikomersialkan melalui sistem OSS;

b) dalam hal komitmen izin komersial atau operasional
hanya mensyaratkan pemenuhan standar atau berupa 
pendaftaran barang/jasa yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian/Lembaga tanpa diperlukan adanya evaluasi 
atau persyaratan khusus sebelumnya, maka izin 
komersial atau operasional dapat berlaku efektif dan 
Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan atau 
pemenuhan standar dimaksud;

c) dalam hal komitmen izin komersial atau operasional
memerlukan evaluasi atau pemenuhan persyaratan 
khusus yang harus dimiliki di awal, seperti sertifikat 
dan /atau  lisensi, maka pelaku usaha yang telah 
mendapatkan izin komersial atau operasional dari Lembaga 
OSS tetap perlu menyelesaikan atau mendapatkan 
sertifikat dan /atau  lisensi yang diterbitkan oleh 
Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya dan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah 
Daerah tetap memberikan pelayanan atas penerbitan 
sertifikat dan /atau  lisensi dimaksud. Kementerian/Lembaga 
atau Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan perizinan 
berusaha tersebut, menyampaikan kepada sistem OSS 
dan kepada pelaku usaha. Dengan telah disampaikannya 
perizinan berusaha tersebut, maka komitmen Izin Komersial 
atau Operasional telah terpenuhi dan berlaku efektif.

4) Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha 
kepada Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah sebelum 
berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan belum diterbitkan 
perizinan berusahanya, diselesaikan sebagai berikut:
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a) dalam hal perizinan berusaha tidak termasuk dalam sektor 
perizinan berusaha sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 
85 dan lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018, penyelesaiannya 
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atau pemerintah 
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(proses eksisting) dan tidak dilakukan melalui sistem OSS;

b) dalam hal perizinan berusaha termasuk dalam sektor yang 
diatur dalam Pasal 85 dan lampiran PP Nomor 24 Tahun 
2018 penyelesaiannya dilakukan melalui sistem OSS dan 
untuk itu Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah 
mengembalikan seluruh dokumen perm ohonann izin 
berusaha yang telah diajukan kepada pelaku usaha dan 
memberikan informasi atau fasilitas untuk melakukan 
penyelesaian perizinan berusaha melalui sistem OSS.

c. melakukan upaya yang efektif dalam pelaksanaan pengawasan 
terhadap penyelenggara pelayanan perizinan berusaha di bidang 
transportasi

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di 
Pada Tanggal

: J A K A R T A
: 30 Juli  2018
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