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Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), kami sampaikan sebagai
berikut:
1.

Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektor
yang tercantum dalam Pasal 85 dan 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
kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS.

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 dan Lampiran PP Nomor 24
Tahun 2018.

b.

Terhadap perizinan berusaha pada sektor diluar yang diatur dalam Pasal 85
dan Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan penyelesaian
perizinanannya di luar Sistem OSS (eksisting) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c.

Penyelesaian perizinan berusaha di luar sektor yang diatur dalam PP Nomor
24 Tahun 2018 termasuk juga perizinan lainnya yang. diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan perizinan tersebut. Seperti perizinan berusaha
pad a sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor
kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau
Persetujuan Impor, proses penyelesaiannya dilakukan diluar Sistem OSS
oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah bersangkutan.
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3.

4.

5.

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 denqan 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
barangfjasa yang telah
ditetapkan
Norma,
Standar,
Prosedur,
dan
Kriteria
(NSPK)
oleh
kementerian/lembaga
tanpa diperlukan adanya evaluasi atau persyaratan
khusus sebelumnya, maka Izin Komersial atau Operasional dapat berlaku
efektif dan kernenterian/lernbaqa
atau pemerintah
daerah melakukan
pengawasan atau pemenuhan standar dimaksud.

c.

Dalam hal komitmen Izin Komersial atau Operasional memerlukan evaluasi
atau pemenuhan persyaratan khusus yang harus dimiliki diawal, 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.

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:
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 permohonan perizinan
berusaha yang telah diajukan kepada pelaku usaha dan memberikan
informasi atau fasilitasi untuk melakukan penyelesaian perizinan berusaha
melalui Sistem OSS.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk dapat
menindaklanjuti pelaksanaan Sistem OSS dengan memperhatikan penjelasan
diatas.
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Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.

