IZIN PERTAMA / BARU

1.
2.
3.
4.
5.

Surat permohonan
Fotokopi Izin Usaha Angkutan
Fotokopi STNK sesuai domisili perusahaan
Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku
Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang
izin trayek.
6. Persyaratan Administratif :
a. Menguasai penyimpanan fasilitas/ pool yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan
bangunan
b. Surat keterangan mengenai kepemilikan atau perusahaan bekerjasama dengan pihak
lain
yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan sehingga dapat merawat
kendaraannya
c. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan Sumber Daya Manusia
d. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksankan
dan
standar pelayanan yang terjangkau
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan pada trayek yang dimohon masih
memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Surat Permohonan
Fotokopi buku uji yang masih berlaku
Fotokopi izin trayek yang masih berlaku
Laporan operasional perusahaan
Laporan data kendaraan sesuai izin trayek
Fotokopi STNK yang masih berlaku
Fotokopi KP yang masih berlaku

PERLUASAN IZIN

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi izin usaha angkutan
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang
izin trayek
4. Fotokopi STNK yang masih berlaku
5. Fotokopi buku uji yang masih berlaku
6. Persyaratan Administratif :
a. Menguasai penyimpanan fasilitas/pool yang dibuktikan dengan gambar lokasi &
bangunan
b. Keterangan mengenai kepemilikan atau perusahaan bekerjasama dengan pihak lain
yang mampu menyediakan
fasilitas pemeliharaan kendaraan sehingga dapat merawat kendaraannya
c. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan Sumber Daya Manusia ( SDA
)
d. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan
dan standar pelayanan yang diterapkan
7. Pertimbangan teknis dari DISHUB : pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan
untuk penambahan jumlah kendaraan yang didasarkan pada :

a. Survey faktor muatan pada trayek
b. Evaluasi laporan realisasi angkutan dari perusahaan angkutan dan kepala terminal
c. Batas faktor muatan rata-rata ( Dinamis ) > 70%
d. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
angkutan
yang terbaik

