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Tenaga Kerja UMKM REGULASI

MANFAAT

Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja

UMKM

4. DUKUNGAN UMKM 5. KEMUDAHAN BERUSAHA 6. RISET & INOVASI

11. PENGENAAN SANKSI9. INVESTASI PEMERINTAH PUSAT & PERCEPATAN PSN 10. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN7. PENGADAAN TANAH 8. KAWASAN EKONOMI

UU CIPTA KERJA

1. PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI 2. PERIZINAN BERUSAHA    3. KETENAGAKERJAAN

Dari 64,19 juta UMK-M,  

64,13 juta adalah UMK  

yang sebagian besar  

berada di sektor  

informal, sehingga  

perlu didorong untuk  

bertranformasi  

menjadi formal.

Permasalahan Perizinan  

yang Rumit dengan  

banyaknya regulasi pusat &  

daerah (hiper-regulasi)  
yang mengatur sektor,  

menyebabkan disharmoni,  

tumpang tindih, tidak  

operasional, dan sektoral.

Memudahkan Pembukaan Usaha Baru Mendukung Pemberantasan Korupsi

& MANFAAT
LATAR BELAKANG UU Cipta Kerja
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Insentif dan Fasilitas Bagi UMKM & Koperasi

UMK-M

• Memberikan kemudahan bagi UMK, dengan Perizinan Tunggal (cukup melaluipendaftaran).

• Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

• Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangkukepentingan.

• Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

• Penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaanUMKM.

• Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagiUMKM.

• Prioritas produk/jasa Koperasi dan UMK min. 40% dalam pengadaan barang dan jasaPemerintah.

• Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha minimal 30% untuk UMK pada infrastruktur publik  

(rest area jalan tol, bandara, terminal, stasiun, pelabuhan, dll).

• Pemerintah wajib melakukan pembinaan bagi UMKM.

Koperasi

• Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota;

• Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilakukan secara virtual/daring;

• Dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Pokok-Pokok Substansi (2)
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• Pendirian PT Perseorangan untuk UMK dapat dilakukan oleh satuorang.

• Penyederhanaan proses dan pengurangan biaya dalam pendirianPT.

Kemudahan Berusaha

• Percepatan proses dalam mendapatkan Paten.

• Penyederhanaan dan percepatan proses Pendaftaran Merek.

Kemudahan memperoleh Paten dan Merek

Percepatan & Kemudahan Sertifikasi Jaminan Produk Halal

Perseroan Terbatas (PT)
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1. Penetapan kehalalan Produk oleh MUI (termasuk MUI di provinsi dan MPU/Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh)
• dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal oleh MUI.
• Keputusan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
• Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja (sejak fatwa kehalalanProduk).

2. Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga  
keagamaan atau Yayasan Islam).

3. Sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenai biaya.
4. Untuk Pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (sesuai standar halal).
5. Pemerintah memberikan peran kepada Ormas Islam untuk menyiapkan Auditor Halal.

6. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal sudah ada penetapannya yaitu maksimal  

hanya 21 hari. Dibandingkan dengan UU sebelumnya yang batasan waktunya paling cepat 3 bulan

Pokok-Pokok Substansi (3)



URGENSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

1. Memanfaatkan potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan
menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini.

2. Menjawab tantangan terbesar untuk menyediakan lapangan kerja.

3. Penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan
regulasi yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja.

4. Sebagai instrument untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas birokrasi.

5. Mendorong peningkatan investasi, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja
baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan
Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh.

6. Jumlah UMK  (Mikro dan Kecil) = 64,13 Juta dari total UMK-M=64,19 Juta atau sebesar
99,98%, dengan jumlah tenaga kerja di sector informal sebesar 70,5 Juta (55,7%), 
sehingga untuk masuk kesektor formal perlu dipermudah mulai dari pendirian, 
perizinan, dan pembinaan serta kemudahan lainnya. 



KEBIJAKAN STRATEGIS 
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

• Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

• Ketenagakerjaan;

• Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;

• Kemudahan berusaha;

• Dukungan riset dan teknologi;

• Pengadaan lahan;

• Kawasan ekonomi;

• Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional;

• Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan

• Pengenaan sanksi.



ARAH PENGATURAN 
SUBSEKTOR LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

• Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

• Ketenagakerjaan;

• Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-

M;

• Kemudahan berusaha;

• Dukungan riset dan teknologi;



PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN 
KEGIATAN BERUSAHA

(Klaster Keternagakeraan dan Kemudahan Berusaha)

• Pasal 35, Pasal 43, Pasal 60, Pasal 99, Pasal 173, Pasal 179  persetujuan trayek, tata cara
penyelenggaraan fasilitas dan parkir, tata cara penyelenggaraan bengkel umum, Andalalin
terintegrasi dengan Amdal, Angkutan Umum (untuk orang dan barang), Angkutan orang tdk
dengan trayek diberikan berdasarkan Perizinan Berusaha melalui NSPK.

• Pasal 39, Pasal 40, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 170  Penyelenggaraan terminal, pembangunan dan
pengoperasian (perencanaan dan pelaksanaan) terminal, serta uji tipe, uji berkala, pengoperasian
dan perawatan atau penimbangan dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMDes, atau
pihak swasta. (efisiensi APBN/APBD, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi
SDM)

• Pasal 162, Pasal 165  menghapus rekomendasi, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

• Pasal 174 sd Pasal 178, Pasal 180 di atur di PP untuk flexibilitas mengikuti dinamika masyarakat
dan global yang semakin cepat.

• Pasal 185  subsidi angkutan (tarif kelas ekonomi) pada trayek atau lintas tertentu (daerah
terpencil, tertinggal, terluar, serta perbatasan) untuk kelancaran dan pemerataan distribusi
barang dan orang. 



KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, SERTA 
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMK-M

• Pasal 38

1.  Pemeliharaan terminal bekerja sama dengan UMK.

2.  Penyelenggara terminal wajib menyediakan tempat untuk kegiatan

UMK paling sedikit 30% dari fasilitas terminal.

Keterangan: 

Dalam rangka kemudahan dan pemberdayaan UMK dilakukan perubahan UU 
Jalan Tol (rest area), UU Penerbangan (Kebandarudaraan), UU Pelayaran
(Pelabuhan), dan UU Perkeretaapian (Stasiun) untuk menyediakan tempat
untuk kegiatan UMK paling sedikit 30% dari areanya.



DUKUNGAN RISET DAN TEKNOLOGI

Pasal 220

Rancang bangun kendaraan dan pengembangan riset dan rancang
bangun kendaraan bermotor harus mendapatkan pengesahan dari
Pemerintah Pusat.

Keterangan: Pasal ….. Undang-Undang Nomor 19 Tahun …. Tentang
Badan Usaha Milik Negara, memberikan penugasan kepada BUMN
untuk melakukan riset dan inovasi.



PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 
SUBSEKTOR

UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
• Pasal 19  pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan.

• Pasal 36  setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam
Perizinan Berusaha.

• Pasal 38  kerjasama dengan UMK dan penyediaan tempat untuk kegiatan UMK.

• Pasal 43  pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaran fasilitas dan parkir untuk umum.

• Pasal 50  uji type dan pelaksanaan uji type.

• Pasal 53  unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha.

• Pasal 60  persyaratan dan penyelenggaraan bengkel umum.

• Pasal 78  perizinan berusaha penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.

• Pasal 99  dokumen amdal dan andalalin yang terintegrasi.

• Pasal 165  angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh perizinan berusaha.

• Pasal 173  perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang wajib memenuhi perizinan berusaha.

• Pasal 179  tata cara dan persyaratan pemberian perizinan berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

• Pasal 185  pemberian subsidi angkutan pada trayek lintas tertentu.

• Pasal 199  tata cara pengenaan sanksi administratif.

• Pasal 220  pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor, pengembngan riset dan rancang bangun kendaraan bermotor.

• Pasal 222  pengesahan industry dan teknologi prasarana kendaraan bermotor.
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