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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang menganalisa mengenai 

kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam penetapan kawasan 

Special Economic Zone di wilayah Batam Bintan dan Karimun. Secara geografis 

wilayah Batam, Bintan dan Karimun sangat dekat dengan Singapura yang 

memiliki perekonomian yang sangat maju, oleh karena itu pemerintah Indonesia 

menyepakati kerjasama kawasan spesial ekonomi dengan Singapura yang 

bertujuan untuk memajukan perekonomian wilayah perbatasan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 

Lokasi penelitian berada di wilayah Batam, Bintan dan Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau. Penulis mengumpulkan data-data penelitian dari beberapa 

buku, ensiklopedia, jurnal, media massa beberapa situs media internet lainnya. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah Indonesia 

dan Singapura dalam penetapan kawasan Special Economic Zone di wilayah 

Batam Bintan dan Karimun karena didorong untuk mengembangkan 

perekonomian di wilayah Batam, Bintan dan Karimun seiring dengan 

perekonomian Singapura. Hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura 

dalam penetapan kawasan spesial ekonomi dengan Singapura adalah transfer 

teknologi antara Singapura dan Indonesia, bidang perdagangan berupa 

peningkatan angka perdagangan Indonesia dan Singapura sehingga juga 

berdampak pada peningkatan angka perekonomian masyarakat diwilayah 

perbatasan, bidang investasi berupa peningkatan nilai investasi Singapura ke 

Indonesia dengan jumlah  34,2% dari total seluruh investasi PMA di Indonesia. 
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Menurut UU No.44 tahun 2007 dalam rangka mempercepat pembangunan 

ekonomi nasional perlu adanya peningkatan penanamanmodal yang antara lain 

dengan adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk 

menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan 

daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang 

bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.  Salah satu bentuk 

kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang dikembangkan pemerintah adalah 

kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau special economic zone.  

Pulau Batam dibangun berdasarkan Inpres No.74 tahun 1971, dimana 

Batam dan sekitarnya dibangun berdasarkan visi bahwa Singapura dalam kurun 

waktu tertentu akan bersifat selektif sehingga Indonesia harus siap menerima 

limpahan industri barang dan jasa.
1
 Visi ini menjadi kenyataan. Namun Batam 

dan sekitarnya sendiri kurang berkembang, padahal Batam sudah memiliki 

pelabuhan udara dan laut yang memadai. Disamping itu beberapa jembatan 

dibangun untuk menghubungkan Batam dengan pulau-pulau yang berdekatan. 

Tenaga kerja juga sudah tersedia dalam jumlah yang banyak. Adapun kesulitan 

investasi di Batam dan sekitarnya antara lain disebabkan oleh peraturan 

perpajakan, pertanahan, dan perizinan investasi yang tidak kondusif.  

Persoalan yang terjadi di Batam salah satunya disebabkan oleh pemerintah 

yang tidak tegas mengimplementasikan visi untuk menjadikan Batam dan 

sekitarnya sebagai daerah yang kondusif untuk investasi. Pembentukan kawasan 

ekonomi khusus kemudian dipandang sebagai salah satu solusi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, Singapura sudah mendirikan kawasan 

ekonomi khusus di Cina, India, dan Vietnam. Oleh karena itu kredibilitas 

Singapura dalammengembangkan kawasan ekonomi khusus dipandang cukup 

baik. 

Kawasan ekonomi khusus merupakan suatu kerangka kerjasama 

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah 

untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun.
2
 Bentuk kerjasama tersebut telah 

dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada 

tanggal 25 Juni  2006 Presiden RI  –Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana 

Menteri Singapura  – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU  

(Memorandum of Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah BBK.
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Persetujuan SEZ tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian  – 

Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura  – Lim Hing 

Kiang yang berlangsung di Nongsa Point Marina Batam. Untuk merealisasikan 

kesepakatan kerjasama tersebut, maka dibentuk tim perumus  Joint Steering 

Committeeyang diketuai Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri 

Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan kawasan ekonomi 

khusus itu sendiri dilakukan oleh  Joint Working Committee yang diketuai 

Menteri Perdagangan RI  – Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan 

Ekonomi Singapura Mr. Lim Siong Guan. Dalam tenggat waktu 4 (empat) bulan 

tim tersebut harus sudah meng inventarisir masalah yang dihadapi para pengusaha 
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dari 2 (dua) negara dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI dan PM 

Singapura.
4
  

Terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kota Batam, 

Bintan dan Tanjung Balai Karimun, maka mulai tanggal 25 Juli 2006 

diberlakukan pelayanan One Stop Service (OSS) yang bertempat di Gedung 

Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin-izin dari 

Otorita Batam dan Dispenda. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: 

persetujuan perizinan PMA dan PMDN, perizinan fatua planologi, pengurusan 

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), pengurusan izin pematangan lahan 

dan rekomendasi TKA (Tenaga Kerja Asing). Sementara pelayanan perizinan dari 

Pemko Batam melibatkan pelayanan perizinan dari 9 dinas teknis dan 3 badan 

yang ada.  Didirikannya Kawasan Ekonomi Khusus antara lain bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan investasi, 

2. Menyerap tenaga kerja, 

3. Menerima devisa sebagai hasil peningkatan ekspor, 

4. Meningkatkan kualitas produk ekspor sehingga dapat berkompetisi 

dengan produk asing, 

5. Meningkatkan sumber daya lokal, pelayanan, serta modal guna 

meningkatkan ekspor, dan 

6. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui alih teknologi. 

 

Pelaksanaan kawasan ekonomi khusus, awalnya dirancang seperi 

pembentukan kawasan ekonomi khusus ang dilakukan oleh Cina dengan membagi 

wilaah ekonomi, perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu di wilaah Batam 

Bintan dan Karimun pelaksanaan kawasan ekonomi khusus juga dibagi dalam 

beberapa bentuk kawasan. Wilayah kawasan ekonomi khusus ini dibagi dalam 

beberapa bentuk, yaitu:
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1. Special Trade Zone (Zona Perdagangan Khusus) di Lagoi Bintan 

2. Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) di Lobam Batam 

3. Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus) di Bintan dan 

Karimun 

 

Kawasan wisata terpadu berupa Special Trade Zone (Zona Perdagangan 

Khusus) di sebuah kawasan wisata di daerah Bintan. Daerah berpotensi adalah 

Lagoi, pulau Mapur, pulau Buluh, Trikora di wilayah Bintan, di wilayah Batam 

seperti Nongsa, pulau Nipah, Waterfront City serta di wilayah Karimun seperti 

daerah Pelawan, pulau Buru, Tanjung Balai, pulau Sugibawah dan beberapa 

daerah dan pulau di Tanjung Pinang seperti pulau Senggarang, pulau Penyengat 

dan kota tua Tanjung Pinang. 

Selain itu, SIZ atau Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) 

kawasan industri di daerah Lobam Bintan, kawasan industri di Batam, serta 

beberapa pulau yang memungkinkan dijadikan sebagai daerah industri. Sebagai 

catatan industri logistik dan perkapalan termasuk penopang terbesar petumbuhan 
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ekonomi di Kepulauan Riau. Industri ini sudah dibangun di daerah Batam dan 

masih berpotensi besar untuk diperluas. 

SMZ atau Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus) adalah 

kawasan yang diberikan fasilitas khusus untuk mendukung kegiatan 

penambangan. Sebuah konsep baru yang dapat diterapkan di wilayah Bintan dan 

Karimun yang memiliki potensi besar dalam bidang penambangan. Apabila 

fasilitas ini dapat diterapkan maka akan berdampak positif bagi investor lokal 

yang mampu memilki kuasa pertambangan dan mengelolanya, karena salah satu 

tantangan dan hambatan bagi penambang lokal adalah tingginya harga alat-alat 

berat untuk penambangan yang juga dipengaruhi oleh adanya pengenaan pajak, 

sehingga hanya negara-negara maju yang dapat berinvestasi di pertambangan, 

padahal lokasi bahan tambangnya ada di wilayah Indonesia. 

Kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun adalah cara 

mengkategorikan wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus yang 

dimaksudkan untuk memudahkan penetapan aturan dan produk hukum dan 

memberikan pilihan yang beragam bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan 

potensi wilayah investasi dan core business. Jika pemerintah pusat telah 

memberikan fasilitas ini lengkap dengan produk hukumnya, maka sebenarnya 

pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan sesuai dengan keinginan 

untuk membangun daerah tersebut. Adapun regulasi yang bersifat mendasar dan 

perlu persetujuan pemerintah pusat atau konsultasi lembaga legislatif, maka hal 

tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan fasilitas Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk memajukan daerah dan masyarakat. 

Terselenggaranya kebijakan ini secara konsisten akan mempengaruhi aspek 

kehidupan masyarakat, maka daya saing serta produktivitas akan mengalami 

peningkatan. 

Struktur Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) 

sudah tepat sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan sistem, namun 

lembaga ini perlu dioptimalkan dengan cara meningkatkan profesionalisme, 

seperti memberikan aturan dan arahan yang tepat, pengawasan yang ketat, 

memiliki sejumlah pakar dan konsultan. Mampu berkoordinasi dengan semua 

dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan 

terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Penguasaan bahasa asing dan 

teknologi, proaktif, informatif, serta memastikan bahwa semua investor dapat 

memiliki rasa aman dalam berinvestasi. Bagi Badan Pengusahaan Kawasan, 

fungsi promosi dan pemasaran harus dijalankan dengan baik, maka sistem 

informasi yang akurat dan cepat menjadi senjata yang tepat untuk kemudahan 

investor mendapatkan informasi.
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Akan tetapi walaupun MOU sdh ditandatangani dan sudah ada kajian 

akademis tentang Batam, Bintan dan Karimun sebagai proyek percontohan 

kawasan ekonomi khusus, tetapi pelaksanaannya masih terhambat terutama belum 

jelasnya insentif yang akan diberikan kepada kawasan ekonomi khusus Batam, 

Bintan dan Karimun. Padahal pada saat penandatanganan MOU tersebut, Presiden 

sudah menjanjikan akan memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal kepada calon 

investor.  
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Adapun fasilitas yang akan dinikmati antara lain di sektor perpajakan, 

investor yang berinvestasi di kawasan ini akan memperoleh pembebasan pajak 

dalam jangka waktu minimal lima tahun dan diskon pajak untuk jenis industri 

tertentu, di sisi bea dan cukai, barang yang keluar masuk pelabuhan ke lokasi 

usaha atau sebaliknya akan dipermudah dengan pemeriksaan di lokasi usaha, serta 

di bidang izin investasi akan diberikan oleh badan pengusahaan kawasan dengan 

pola layanan satu atap di setiap lokasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

pemda untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, antara lain: 

1. Kesiapan aparatur di daerah dalam menyikapi masuknya investasi di 

daerah mereka. 

2. Kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan 

3. Kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan 

masuknya kegiatan investasi model Singapora dengan pola kerja 

seperti di Singapura. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai penetapan dan 

pelaksanaan kawasan special economic zone di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, 

maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Mengapa Pemerintah 

Indonesia menyepakati kerjasama dengan Singapura dalam penetapan 

kawasan special economic zone di wilayah Batam Bintan Karimun (BBK)?” 
Penelitian ini difokuskan kepada kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura 

dalam penetapan kawasan special economic zone di wilayah Batam Bintan 

Karimun (BBK). Pemilihan  kawasan special economic zone di Batam Bintan 

Karimun (BBK) sebagai objek penelitian didasarkan kepada beberapa hal. 

Pertama Batam Bintan Karimun adalah wilayah yang langsung berbatasan dengan 

Singapura dan Malaysia dan tentu saja diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan perekonomian Singapura dan Malaysia. 

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam 

menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat 

untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah 

pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan 

penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman 

peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian 

sekaligus menjadi frame bagi peneliti.  

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian 

politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk 

mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk 

mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan 

hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan 

menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan besifat 

zero sum game (konflik bukan bersifat harmonis).  

 

Menurut Thomas Mun  dalam bukunya mengemukakan bahwa: 

“The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasue is by 

foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to 

yearly than we consume of their in value...because that that part of the 



stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home 

ini treasure.”
7
   

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di 

dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (interdependence) 

antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting 

untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu 

hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional 

antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan 

internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, 

modal, teknologi informasi dan komunikasi. 

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara 

dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa 

dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu 

dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka 

membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang 

dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu 

negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama 

internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi 

masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan 

kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan 

kerjasama tersebut, tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan 

kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional 

dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, 

politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan 

keamanan.
8
  

Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya hubungan 

internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam 

masyarakat internasional. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk 

memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan 

kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat 

tercapai.  

Kerjasama internasional itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah 

wadah yang dinamakan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional 

merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin 

kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dougherty 

menjelaskan bahwa isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada 

sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat 

mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. 

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

kerjasama internasional: 
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1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional 

melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, 

ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan 

masyarakat sipil. 

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh 

kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, 

melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi 

internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai 

kepentingan yang berbeda dari negara- negara anggotanya, tetapi juga 

memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. 

 

Untuk mengkaji dampak penetapan kawasan special economic zone 

terhadap tingkat investasi dan ekonomi di kawasan Batam Bintan Karimun 

(BBK), maka penulis merujuk pada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti 

dan Mark V. Kauppi. Menurut Viotti dan Kaupi bahwa dikeluarkannya sebuah 

kebijakan atau keputusan sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendorong. Karena kepentingan saja tidak cukup untuk dapat menuntun didalam 

pembuatan suatu keputusan, tetapi hal ini didukung dengan adanya tujuan spesifik 

atau objektivitas. 

Viotti dan Kauppi menambahkan bahwa yang menjadi dasar pendorong 

dikeluarkannya objektivitas sebagai produk keputusan ada empat hal, yaitu: 

1. Capabilities (Kemampuan) 

Didalam pembentukan objektivitas kebijakan luar negeri, pembuatan 

keputusan melihat kepentingan nasional sebagai hal mendasar serta 

ancaman dan peluang yang mana hal tersebut berasal dari sistem 

internasional. Namun, beberapa bukti memperlihatkan adanya kemampuan 

dan kekuasaan dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan. 

 

2. Interest (kepentingan) 

Seperti yang diketahui, didalam suatu negara yang berbentuk demokrasi 

atau diktator, setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut biasanya 

didasarkan pada beberapa hal, pertama: status kedaulatan. Jika suatu 

negara membuka sebuah kebijakan luar negeri, hal tersebut dapat diraih 

dengan menggunakan kedaulatannya. Kedua, mempertahankan 

kesejahteraan dan kepentingan ekonomi negaranya. Kepentimgan ekonomi 

tidak hanya dilihat sebagai sumber yang penting bagi kekuatan dalam 

hubungan antar bangsa. Ketiga: pemeliharaan nilai-nilai penting yang ada 

dalam masyarakat. 

 

3. Opportunities (Peluang) 

Didalam pencapaian objektivitas sebuah negara, sistem global tidak hanya 

dilihat sebagai ancaman kepentingan nasional, tetapi juga menjadi peluang 

yang dapat mempengaruhi pembuatan objektivitas kebijakan luar negeri 

suatu negara. Ini dapat di lihat dari beberapa negara dalam ekspansi pasar 

dan investasi ekonomi. 

 

4. Threats (ancaman) 



Dalam pencapaian objektivitas nasionalnya, sistem global merupakan 

tekanan yang juga mempengaruhi dalam perumusan keputusan sebuah 

negara. Ancaman bisa dilihat sebagai ancaman secara terang-terangan 

kepada suatu negara atau hanya ancaman tidak langsung. 

 

Jika dijelaskan secara ringkas, peluang mempunyai peran yang dalam 

mencapai tujuan nasional sebuah negara yang spesifik. Sama halnya dengan 

ancaman, kedua hal ini berasal dari sistem global yang memiliki kontribusi pasti 

dalam pencapaian tujuan. Namun, untuk memanfaatkan peluang dan menangani 

ancaman, negara harus mengerahkan segala kemampuannya sebagai alat 

penyelesaian. Kemampuan yang dimiliki negara ini berguna untuk memanfaatkan 

power guna mendapatkan tujuan dan melindungi kepentingan mereka.  

 Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian 

objektivitas oleh suatu hegara, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

telah dijelaskan, yang dapat dilihat berdasarkan bagan dibawah ini: 

 

             Interest 

           

 

       Oppurtinites   Objectives             Threats 

 

 

Capabilities 

Bagan 1: Understanding state Behavior
9
 

Berdasarkan teori kebijakan menurut Viotti dan Kaupi maka untuk 

mencapai tujuan perekonomian Indonesia, maka pemerintah Indonesia melakukan 

kerjasama dengan Singapura dalam penetapan kawasan special economic zone di 

Batam Bintan Karimun (BBK) adalah dengan mempertimbangkan peluang dan 

kemampuan yang akan didapatkan oleh wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa 

perkembangan perekonomian yang cukup signifikan. 

Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Dalam implementasi pelaksanaan kerjasama kawasan Special Economic 

Zone, maka tidak semua daerah dapat menjadi kawasan Special Economic Zone. 

Ada beberapa persyaratan minimal agar sebuah daerah dapat menjadi Special 

Economic Zone, terutama yaitu bahwa kawasan tersebut haruslah memiliki sarana 

dan prasarana untuk akses bahan baku industri serta tersedianya sumber-sumber 

untuk berproduksi. Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu daerah 

agar bisa menjadi kawasan ekonomi khusus menurut IndoIrish.com antara lain, 

sebagai berikut:
10
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1. Proposal for SEZ must originate from the Regional Government itself, 

who must remain committed to the project, and agree to transfer authority 

of the Zone to a dedicated management. 

2. The Regional Government must assure consistency in fiscal and non-fiscal 

policies  

3. The proposed Zone is already a center of economic activity and 

designated an industrial area,  

4. The area is relatively well developed and is linked to other development 

areas  

5. Supporting infrastructure is in place, including roads, airport, sea port, 

power supply and power network, and water supply of a minimum of one 

liter/second per hectare. 

6. The industrial site must be a minimum of 10 hectares, and still 

expandable, 

7. Skilled manpower is available around the designated zone; 

8. The area offers significant economic impact, meaning that it has 

supporting industries surrounding it, such as in manufacturing, 

electronics, etc. The zone may also be potential center for logistics or 

transshipment; 

9. Its location is near to international seaport and airport  

10. Its location is close to markets for its products, and near to, or has easy 

access to raw materials required. 

11. Its development will not disturb nature conservation areas  

12. The area is bounded by clear borders, and its security can be monitored. 

  

Oleh karena itu, dalam skala regional Internasional KPBPB Batam, 

Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional 

yangmelayari selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Negara 

tetangga Singapura dan Malaysia (Johor Selatan). Sedangkan dalam skala regional 

antar provinsi, berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan dilewati jalur PELNI. 

KPBPB Batam, Bintan, Karimun secara geografis administratif berada di Provinsi 

Kepulauan Riau, dengan otonomi pemerintahan yang terlingkupi adalah Kota 

Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, namun 

tidak seluruh wilayah administrative tersebut ditetapkan sebagai KPBPB.  

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, 

Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) 

dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait 

dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan 

kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah 

Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian  ditindaklanjuti dengan 

adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui  Peraturan Pemerintah 

No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP 

No.48/2007 untuk KPBPB Karimun.  

Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun 

telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang 

Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk 

kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi 

komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspeksistem perkotaan 



nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, 

antara lain:  

1. Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional  (PKSN), dan Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis. 11 

2. Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan 

internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus 

investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan 

Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan 

infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat 

menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. 

3. Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, 

India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya).  

 

Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagaipotensi yang 

dapat dikembangkan. Masing-masing pulau di Kawasan Batam,Bintan dan 

Karimun mempunyai potensi yang unik. Potensi tersebut merupakan modal 

pengembangan kawasan tersebut. Potensi Pulau Batam misalnya, pulau ini 

merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya di Kawasan Batam, Bintan 

dan Karimun.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dipilihnya Batam, Bintan dan 

Karimun (BBK) sebagai pilot project tentunya dengan pertimbangan bahwa 

ketiga wilayah ini telah memenuhi kriteria tersebut di atas. Namun demikian, 

terdapat dimensi lain mengapa Batam, Bintan, dan Karimun dipilih sebagai 

proyek percontohan penerapan SEZ di Indonesia. Salah satu yang menjadi alasan 

logis adalah fakta geografis bahwa ketiga wilayah tersebut berhadapan langsung 

dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Singapura.  

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kebijakan Indonesia menyepakati kerjasama penetapan Batam, Bintan dan 

Karimun sebagai kawasan Special Economic Zone adalah adanya pegaruh besar 

bagi perkembangan beberapa aspek pembangunan di wilayah Indonesia terutama 

aspek transfer teknologi, aspek perdagangan dan aspek investasi modal asing. 

Beberapa pengaruh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Transfer teknologi  

Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sangat berpotensi menjadi pintu gerbang 

masuknya teknologi dari Singapura dan dari negara-negara industri yang secara 

intens menggunakan pelabuhan-pelabuhan Singapura. Asumsi tersebut 

berlandaskan pada dua alasan, yaitu: Pertama, jarak Singapura dengan BBK 

sangat dekat dan pada saat yang sama BBK dapat memberikan apa yang 

dibutuhkan oleh Singapura, yaitu area industri yang luas dan buruh yang murah. 

Singapura yang luas wilayahnya hanya 685 km2 dan dihuni kurang dari 4.5 juta 

penduduk akan sangat mungkin memindahkan industrinya sekaligus mentransfer 

teknologinya ke BBK;
12
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Sekedar pembanding, Pulau Bintan saja luas wilayahnya mencapai 1.140 km2 

(hampir dua kali lipat wilayah Singapura) dengan GDP perkapita kurang lebih 

seperduapuluh-nya Singapura, dan; Kedua, dipandang dari sisi karakter 

perekonomian, antara Singapura dan Batam khususnya, tidaklah terlalu berbeda. 

Sejak diproklamirkan sebagai zona ekonomi tiga puluh tahun yang lalu, Batam 

menggunakan sistem ekonomi pasar seperti halnya Singapura, sehingga secara 

psikologis Singapura relative akan lebih mudah merelokasikan industrinya ke 

wilayah tersebut.  

 

2. Perdagangan  

Pengaruh penetapan kawasan Special Economic Zone di wilayah Batam, Bintan 

dan Karimun salah satunya adalah perkembangan laju bidang perdagangan. 

Singapura merupakan partner dagang yang penting bagi Indonesia, yang salah 

satu pintu utamanya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Total perdagangan RI - 

Singapura: ¾  Nilai ekspor Indonesia ke Singapura (statistik tahun 2004), ¾  Pada 

tahun 2003 sebesar sebesar US$ 5,34 milyar, turun sebesar 0,49% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2002 yaitu sebesar US$ 5,36 

milyar. ¾  Nilai impor Indonesia dari Singapura pada tahun 2002 sebesar sebesar 

US$ 4,09 milyar, naik sebesar 12,47% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama pada tahun 2002 yaitu sebesar US$ 3,14 milyar. ¾   

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Singapura adalah oil & non gas, 

coal, copper, tobacco, electrical machinery, textile, telecomunication equipment, 

paper, carboxyled acids, fabrics, woven, fish, fertilizers, ships, boats, cocoa, 

morotcycles, pumps & compressors, fans & blowers, iron. Selain  itu, ¾  

Komoditi impor utama Indonesia dari Singapura adalah oil & gas,ships, boats, 

hydrocarbon, alcohols, plastics, contractor plants, essensial oils, perfume, tubes, 

popes, pulp & paper, motor vehicle, automatic data processing machines, rubber 

tyre, pumps & compressor, soap, aircraft, alumunium, tele-comunication.  

Namun demikian, total nilai perdagangan Indonesia-Singapura menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 nilainya mencapai 514.milyar 

US $ atau kurang lebih 11% dari total nilai perdagangan Singapura di Asia secara 

keseluruhan.  

 

3. Investasi  

Secara sederhana, terdapat dua manfaat penting investasi dari penetapan kawasan 

Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan Special Economic Zone, yaitu: 

Pertama, sebagai penggerak perekonomian nasional. Untuk menggerakkan 

perekonomian diperlukan capitalyang pembiayaannya dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, misalnya pendapatan pemerintah, investasi,tabungan, atau 

dengan privatisasi aset-aset negara. Namun di antara sumber-sumber tersebut, 

yang paling mudah, praktis, dan efektif adalah investasi, karena disamping 

sifatnya yang langsung, sumber-sumber pembiayaan lain di Indonesia masih 

cukup sulit diandalkan,. 

Manfaat kedua adalah investasi berperan sebagai sarana untuk memfasilitasi 

terjadinya transfer kemampuan dan teknologi yang biasanya menyertai investasi. 

Keuntungan kedua ini memang tidak cukup mendesak bagi BBK karena 

sesungguhnya transfer tersebut telah dan sedang berlangsung. Namun dalam 

jangka menengah dan panjang, penguasaan BBK atas teknologi khususnya 



teknologi produksi akan sangat vital terlebih dengan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi yang luar biasa cepat selama dua dekade terakhir.  

Sekedar gambaran, nilai investasi Singapura di Indonesia secara keseluruhan 

menduduki urutan pertama terbesar dengan nilai investasi US$ 3.328,1 juta untuk 

155 proyek atau 34,2% dari total investasi PMA di Indonesia. Analisa keuntungan 

Pulau Batam, Bintan Dan Karimun (BBK) Sebagai Kawasan Special Economic 

Zone (SEZ) yang berbentuk Free Trade Zone (FTZ) dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

Special Economic Zone tidak bertentangan dengan ketentuan internasional, 

yaitu World Customs Organization seperti “International Convention on 

the Simplification and Harmonizatioof Customs Procedures” dan 

ketentuan World Trade Organization seperti GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on Trade in Service) 

dan TRIP (Agreement on Trade and Related Aspects of Intellectual 

Property Rights). 

 

Pembebasan pungutan pajak, bea dan cukai dalam suatu Special Economic 

Zone bertujuan merangsang investasi dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi 

ekspor, baik langsung maupun tidak langsung. Seluruh produk dari luar kawasan 

(dalam dan luar negeri) yang dimasukkan ke dalam Special Economic Zone dan 

seluruh produk yang dikirim ke luar negeri (luar daerah pabean), dibebaskan dari 

pungutan pajak, bea dan cukai. Pembentukan Special Economic Zone terbuka 

untuk investasi pengusaha dari semua anggota WTO (bahkan negara manapun 

yang bukan anggota WTO), dan bukan merupakan kebijakan perlakuan 

diskriminatif atau Unequal Treatmentdari perspektif WTO.  

 

a. Penetapan Special Economic Zone adalah untuk keadilan.  

Dari perspektif kesetaraan, fasilitas untuk BBK memang terasa 

diskriminatif. Tetapi karena justru itu BBK dapat memberi sumbangan berarti 

bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah lain yang 

kurang berkembang. Kebijakan ini adalah demi kepentingan nasional yang 

hasilnya didistibusikan ke seluruh penjuru Indonesia, demi keadilan.  

 

b. Special Economic Zone memfasilitasi keunggulan komparatif dan historis.  

Kedekatan wilayah BBK dengan Selat Malaka yang jalur pelayaran 

teramai di dunia, menciptakan potensi bagi BBK untuk menjadikan pusat logistik 

berkarakter transit dengan kegiatan konsolidasi-dekonsolidasi, pusat perdagangan 

entreport (ekspor-impor), dengan pelabuhan alih kapal. Kedekatan wilayah BBK 

dengan Singapura yang menjadi tujuan wisata dunia menciptakan potensi bagi 

BBK untuk menerima limpahan (spill-over) industri pariwisata Singapura 

sekaligus menjadi gerbang arus wisatawan asing dari Singapura ke daerah 

Indonesia lainnya dan arus wisatawan nusantara ke Singapura. Kedekatan wilayah 

BBK dengan Singapura yang menjadi impul distribusi dunia menciptakan potensi 

bagi BBK untuk menjadi lokasi manufaktur berorientasi ekspor. Kedekatan 

wilayah BBK dengan Singapura yang menjadi salah satu pusat keuangan dunia 

menciptakan potensi bagi BBK untuk menjadi tempat bagi investasi asing 

langsung Foreign Direct Investment (FDI).  

 



c. Mewujudkan net-potential gain.  

Penetapan Special Economic Zone menghilangkan potensi penerimaan pajak, 

namun menurut perhitungan statistika, potensi kehilangan karena pembebasan 

pemberlakuan PPN, PPnBM dan Bea Masuk memiliki potensi perolehan jauh 

lebih besar yang dapat dihitung secara materi melalui penciptaan lapangan kerja, 

pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta iklim investasi yang lebih kondusif. 

 

d. Menghindarkan net-potential loss. 

Kegiatan ini berdampak kepada peningkatan kepercayaan dunia usaha, nilai 

ekspor dan pendapatan masyarakat. 
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