
PENERBANGAN:
 Revisi PP No 40 Th 2012 ttg Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara;

Materi RPP Baru :
1. kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
2. angkutan udara;
3. bandar udara; dan
4. navigasi penerbangan.

KEMUDAHAN DALAM UU CIPTA KERJA
• penyederhanaan pengaturan pengajuan perizinan berusaha
• penghapusan surat pesetujuan kegiatan rancang bangun
• penyederhanaan pengaturan Rancang Bangun pesawat udara
• Kewajiban kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara Badan

Usaha Angkutan Udara yang direlaksasi
• Penghapusan izin Pelayanan LCC, dan pengaturan pelayanan cukup

memenuhi ketentuan standar pelayanan penumpang
• Penghapusan Izin Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara
• Penyederhaan ketentuan personel bandar udara yang wajib

memiliki lisensi
• Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara
• Penyederhanaan pengaturan sertifikat/register bandar udara

(dokumen Aerodrome Manual, AEP, SMS dan dokumen lain yang
sebelumnya menjadi persyaratan tersendiri, akan dijadikan 1
dalam evaluasi penerbitan Sertifikat/Register bandar udara)

• Fasilitas bandar udara tidak perlu disertifikasi kelaikan oleh
Menteri, tetapi cukup harus memenuhi standar yang ditetapak

• Penyederhanaan ketentuan terkait dengan sertifikat pelayanan
navigasi penerbangan, dan lisensi personel navigasi penerbangan

MUATAN POKOK 
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA SEKTOR 
TRANSPORTASI

LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN:
1. PP No 32 Th 2011 ttg Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
2. PP No 55 Th 2012 ttg Kendaraan;
3. PP No 79 Th 2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. PP No 74 Th 2014 ttg Angkutan Jalan;

- Kriteria bangunan wajib analisis dampak lalu lintas disesuaikan dengan AMDAL
atau UKL-UPL dan mekanisme pemberian persetujuan analisis dampak lalu
lintas yang terintegrasi dengan AMDAL atau UKL-UPL;

- Penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas berdasarkan pada kriteria
kegiatan bangkitan lalu lintas (rendah, sedang, dan tinggi);

- Dibukanya kesempatan untuk dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD,
BUMDes, swasta dan Usaha Mikro dan Kecil dalam penyelenggaraan:
a. pengujian tipe dan pengujian berkala kendaraan bermotor,
b. terminal penumpang (perencanaan dan pelaksanaan, serta penyediaan dan

pemeliharaan fasilitas terminal), dan
c. fasilitas penimbangan kendaraan bermotor/jembatan timbang

(pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, serta
pemanfaatan);

- Bentuk kerjasama berupa KPBU, KSP, SEWA, BANGUN GUNA SERAH sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Dalam penyelenggaraan terminal penumpang harus menyediakan tempat
untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

- Dalam pemeliharaan fasilitas terminal penumpang wajib bekerjasama dengan
Usaha Mikro dan Kecil;

- Dalam penyelenggaraan pengujian berkala oleh agen tunggal pemegang merek
dan swasta hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku;

- Pemberian subsidi angkutan barang kepada perusahaan angkutan umum.

PERKERETAAPIAN:
PP No 6 Th 2017 ttg Perubahan atas PP No 56 Th 2009 ttg

Penyelenggaraan Perkeretaapian

 Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
1. Menghapus pensyaratan penetapan sebagai Badan Usaha

penyelenggara prasarana perkeretaapian;
2. Persyaratan Pembebasan lahan yang semula dipersyaratkan 10 % dari

total lahan yang dibutuhkan menjadi 5 % dari total lahan yang
dibutuhkan;

3. Persyaratan IMB dihapus dan disempurnakan menjadi memenuhi
ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang

 Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
1. Dilakukan penyederhanaan persyaratan dalam mengajukan izin

usaha yaitu dengan menghilangkan perjanjian kerja sama dengan
penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha
hanya sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian;

2. Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang sebelumnya
wajib memiliki rangkaian kereta api sesuai kebutuhan dan
menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian beserta
SDM, dirubah menjadi dapat memiliki atau menyewa atau bekerja
sama dengan pihak lain dalam menyediakan rangkaian kereta api
sesuai kebutuhan dan menyediakan fasilitas perawatan sarana
perkeretaapian beserta SDM-nya.

 Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
1. Persyaratan pembebasan lahan yang semula dipersyaratkan 10 % dari

total lahan yang dibutuhkan menjadi 5 % dari total lahan yang
dibutuhkan;

2. dilakukan penyederhanaan persyaratan pengajuan izin pembangunan
perkeretaapian khusus dengan menghapus “Surat izin lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan Rekomendasi
dari bupati/walikota yang wilayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta
api”;

3. Persyaratan IMB dihapus dan disempurnakan menjadi Memenuhi
ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang;

4. Penyelenggara Perkeretaapian khusus dapat memiliki atau menyewa
atau bekerja sama dengan pihak lain dalam menyediakan perawatan
sarana Perkeretaapian beserta SDM –nya.



REVISI PP 20/2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
 Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat

menjadi agen bagi kapal miliknya sendiri.

 Selain badan usaha bongkar muat, kegiatan bongkar

muat barang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan

pada terminal yang fasilitas pelayanan pelabuhannya

telah ditingkatkan.

RPP NSPK PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO DAN TATA CARA 
PENGAWASAN

Sektor Pelayaran:
Tabel KBLI dan Tingkat Risiko

Usaha

Tabel Persyaratan dan Kewajiban

Perizinan Berusaha (Pokok & 

Penunjang)

Tabel Standar Usaha

Tabel Standar Produk/Jasa

Transportasi Laut

REVISI PP 61/2009 TENTANG KEPELABUHANAN

REVISI PP 51 TAHUN 2002 TENTANG PERKAPALAN

REVISI PP 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN

P  E  L  A  Y  A  R  A  N

RPP CIPTA 
KERJA 

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja maka diperlukan pengaturan, perubahan dan penyempurnaan
berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pelayaran guna mendorong terciptanya
percepatan peningkatan investasi, kemudahan perizinan berusaha dan percepatan Proyek
Strategis Nasional

MUATAN BARU – SURAT, DOKUMEN DAN WARTA KAPAL SERTA VERIFIKASI MANAJEMEN 

KEAMANAN PELABUHAN

NSPK 
PERIZINAN 
BERUSAHA

 Selain badan usaha khusus Usaha Jasa Terkait, Kegiatan Jasa

Terkait dengan angkutan di perairan juga dapat dilakukan oleh

Perusahaan Angkutan Laut Nasional untuk kepentingan sendiri.

 Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan

angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan

laut nasional sebagai agen umum.

 Pembangunan/Pengembangan/Pengoperasian Pelabuhan

laut dilaksanakan oleh: (1) Badan Usaha Pelabuhan, (2)

instansi Pemerintah Pusat; atau (3) instansi Pemerintah

Daerah.

 Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan

Bongkar Muat pada terminal yang fasilitas pelayanan

pelabuhannya telah ditingkatkan (dedicated terminal)

 Terminal Khusus diberikan, apabila:

a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan

pokoknya; atau

b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional

akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin

keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun

dan mengoperasikan terminal khusus.

 pengukuran kapal penangkap ikan dapat dilakukan oleh 

Petugas KKP berdasarkan kompetensi, standar, dan 

prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

 Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan dan pengujian serta

penilikan keselamatan kapal dapat dilakukan secara

virtual.

 Pengujian terhadap komponen kapal dilakukan terhadap komponen

kapal yang akan diproduksi dan digunakan di atas kapal

 Pembebasan BWM dapat disetujui dengan melaksanakan penilaian

resiko (risk assesment)

 Setiap kapal wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan

low sulfur maksimal 0,5 % m/m

 Badan usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan,

pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran yang

menuju ke terminal khusus atau terminal untuk

kepentingan sendiri yang dikelola oleh badan usaha.

 Pemanfaatan tanah hasil pekerjaan reklamasi yang

dilakukan Badan Usaha Pelabuhan yang belum

mendapatkan konsesi dikenakan tarif sewa tanah.

 Dalam hal kerangka kapal dan/atau muatannya mengganggu

keselamatan berlayar berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian data,

Syahbandar menetapkan tingkat gangguan keselamatan berlayar

berdasarkan Risk Assessment.

 Posisi kerangka kapal yang belum dipasang Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran, belum diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita

pelaut Indonesia dan stasiun radio pantai sehingga mengakibatkan

terjadinya kecelakaan kapal, pemilik kapal atau operator kapal wajib

membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan dan

kerugian pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

 Surat dan dokumen sebagaimana dapat disampaikan oleh

Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda secara elektronik

sebelum kapal tiba di Pelabuhan untuk dilakukan

pemeriksaan.

 Dalam kondisi tertentu, Verifikasi yang dilakukan terhadap Kapal

dan Fasilitas Pelabuhan untuk penerbitan atau pengesahan ISSC

dan SoCPF dapat dilaksanakan secara virtual.

 Guna kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan Usaha Jasa Terkait : (1) B/M barang; (2) JPT; (3)

Angkutan Perairan Pelabuhan; (4) Penyewaan Peralatan Angla atau Jasa Terkait; (5) Tally Mandiri; (6) Depo Peti Kemas; (7)

Pengelolaan Kapal; (8) Ship Broker; (9) Keagenan Kapal; (10) Perawatan dan Perbaikan Kapal; (10) Keagenan Awak Kapal


