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DAN PERUMAHAN RAKYAT

Arahan Presiden
Pengarusutamaan UMKM
Meningkatkan jumlah produk-produk

RPP TENTANG
PERATURAN
PELAKSANAAN
UU NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA DI SEKTOR
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
“PARTISIPASI UMKM
PADA TEMPAT ISTIRAHAT
DAN PELAYANAN
JALAN TOL”

UMKM yang mengisi sentra-sentra
ekonomi di kawasan infrastruktur yang
telah dibangun, meningkatkan
kepesertaan produk-produk UMKM pada
ruang usaha Tempat Istirahat dan Pelayanan
(TIP) di jalan tol

Peningkatan
Ekonomi Lokal

Diatur dalam UU
Cipta Kerja dan
peraturan
pelaksanaannya

DAMPAK
POSITIF
PERUBAHAN
1. Peningkatan kepesertaan
UMKM pada tempat
istirahat dan
pelayanan jalan tol
diharapkan dapat
meningkatkan ekonomi lokal.

2. Adanya komitmen bahwa badan usaha
harus mengalokasikan lahan paling sedikit
30 % dari total luas lahan area komersial
untuk UMKM, baik untuk jalan tol yang telah
beroperasi maupun untuk jalan tol yang
masih dalam tahap perencanaan dan
konstruksi.
3. Penanaman dan pemeliharaan tanaman
di tempat istirahat dan pelayanan dapat
dilakukan oleh UMKM.
4. Memberikan kemudahan usaha dan
keringanan bagi UMKM melalui pola
kemitraan dan surat keterangan sebagai
UMKM dari instansi yang berwenang.
5. Untuk memudahkan aksesibilitas, tempat
istirahat dan pelayanan dengan
pengembangan UMKM dapat diberikan
akses terbatas ke luar jalan tol, khusus
untuk perpindahan orang dan
barang (logistik).

PASAL UU CIPTA KERJA
PASAL 103 & 104 UU CIPTA KERJA
PASAL 103
Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 53A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A
1. Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan
Tempat Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan
pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat
promosi dan pengembangan Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
2. Pengusahaan tempat promosi & pengembangan
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah,
Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas
lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol
yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol
yang masih dalam tahap perencanaan dan
konstruksi.
3. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui
pola kemitraan.
4. Penanaman dan pemeliharaan tanaman
di Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, UU 38/2004 tentang Jalan tidak mengatur
mengenai penyediaan UMKM di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

PASAL 104
1. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro
dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah dan/atau badan usaha swasta wajib
mengalokasikan penyediaan tempat promosi,
tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha
Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang
mencakup:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Terminal;
Bandar Udara;
Pelabuhan;
Stasiun Kereta Api;
Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol;
Infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Alokasi penyediaan tempat promosi dan
pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada
infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi
yang strategis pada infrastruktur publik yang
bersangkutan.
3. Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi
dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada
infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran
alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

RPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA DI SEKTOR PUPR
Untuk melaksanakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 103 & 104, Kementerian PUPR juga sedang
menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai turunan UU Cipta Kerja.
Untuk sektor jalan tol, disusun ketentuan
mengenai penyediaan UMKM di tempat istirahat
dan pelayanan pada perubahan PP 15/2005
tentang Jalan Tol, yang dicantumkan pada RPP
tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor PUPR
Pasal 548.
RPP yang disusun Kementerian PUPR ini terkait
dengan RPP tentang Kemudahan, Perlindungan,
dan Pemberdayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah yang disusun Kementerian
Koperasi & UKM.

RPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA DI SEKTOR PUPR
Beberapa ketentuan dalam PP 15/2005 tentang
Jalan Tol diubah sebagai berikut:

RUMUSAN PASAL 548 RPP
PERUBAHAN
PASAL 7
Ketentuan pasal 7 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4) Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses
apapun dari luar jalan tol, kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan
pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar jalan tol.
Di antara pasal 7 ayat (4) dan (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4a) Tempat istirahat dan pelayanan dapat dikembangkan dengan menambah
fasilitas penunjang lainnya berupa:
• penambahan area promosi produk tertentu dan daerah serta promosi Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
• penambahan area lokasi perpindahan untuk orang dan barang (logistik);
dan/atau
• pengembangan untuk destinasi wisata dan kawasan industri.
Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 7A
(1) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan dengan
mengakomodasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui
pola kemitraan.
(2) Untuk mengakomodasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha di bidang jalan tol harus
mengalokasikan lahan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas
lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah,
baik untuk jalan tol yang telah beroperasi maupun untuk jalan tol yang masih
dalam tahap perencanaan dan konstruksi.
(3) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(4) Setiap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
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