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A B S T R A K 

 

Kebijakan pemerintah yang menunjang pembangunan yaitu kebijakan 

Kawasan Perdagangan Bebas dimana kebijakan tersebut lebih meningkatkan 

pembangunan kearah perekonomian. Kebijakan ini sudah dijalankan di beberapa 

daerah di Indonesia diantaranya adalah Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. 

Dalam skala regional Internasional, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran 

Internasional yang melayari selat Malaka. 

 

Tujuan dalam penelitia ini yaitu untuk mengevaluasi Kebijakan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang. 

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitati. Adapun 

teori yang menjadi acuan dalam konsep operasional dalam penelitian ini yaitu 

teori Agustino (2006:188). Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.  

 

Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa Kebijakan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Bebas Bintan oleh BPK Wilayah 

Kota Tanjungpinang berjalan belum baik. Adapun Hal-hal yang menyebabkan 

belum  baik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut : 

Promosi yang dilakukan tidak berjalan efektif. Sumber daya pendukung seperti 

pelabuhan belum terlihat dibangun oleh BPK. Sehingga kurang dapat menarik 

Investor untuk melakukan Perdagangan di Wilayah kota Tanjungpinang. Masih 

terdapat masalah-masalah dalam hal pembiayaan. Ini dikarenakan kucuran dana 

yang seharusnya di turunkan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan 

pelabuhan tidak berjalan efektif. Sehingga menghambat keberhasilan kebijakan 

ini. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan 
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POLICY EVALUATION FREE TRADE ZONE AND FREE PORT 

TANJUNGPINANG BINTAN REGION 

 

YENNY LAY RADE 
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

Government policies that support the development of the Free Trade Area 

of the policy where the policy towards further enhancing economic development. 

This policy has been implemented in several regions in Indonesia include Zone of 

Batam, Bintan and Karimun. In International regional scale, the Free Trade Zone 

and Free Port of Batam, Bintan, Karimun is located on International shipping 

lines that sail crossing the Malacca Strait.  

 

The purpose of this study is to evaluate policy Free Trade Zone and Free 

Port Tanjungpinang Bintan region. In the discussion of this thesis uses descriptive 

techniques kualitati. The theory is the reference in the operational concept in this 

research is the theory Agustino (2006: 188). Informants in this study as many as 5 

people. Analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data.  

 

After doing research, it is known that the Policy Free Trade Zone and 

Free Port Free Bintan Bintan by CPC region Tanjungpinang running yet either. 

As for the things that the good cause has not been caused by several factors, 

including the following: Promotions do not operate effectively. Supporting 

resources such as the port has not been seen built by CPC. Making it less able to 

attract investors to trade in the region Tanjungpinang city. There are still 

problems in terms of financing. This is because the funding that should be scaled 

from the Central Government for the construction of the port was not effective. 

Thus inhibiting the success of this policy.  

 

Keywords: Policy, Policy Implementation 
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EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Kebijakan pemerintah yang menunjang pembangunan yaitu kebijakan 

Kawasan Perdagangan Bebas dimana kebijakan tersebut lebih meningkatkan 

pembangunan kearah perekonomian. Kebijakan ini sudah dijalankan di beberapa 

daerah di Indonesia diantaranya adalah Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. 

Dalam skala regional Internasional, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran 

Internasional yang melayari 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 Pelabuan Nasional Indonesia. 

   Free Trade Zone (FTZ) adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan 

perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan 

birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Pelaksanaan 

FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang adalah amanat yang 

terkandung dalam UU No. 44 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan yang berada 

dibawahnya. Sebagai amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi 

setiap instansi terkait untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. 

Free Trade Zone (FTZ) dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan dengan 

batas-batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam wilayah suatu 

Negara, yang dikecualikan dari peraturan pabean setempat. FTZ berfungsi sebagai 
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sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta 

manufacturing, dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan 

akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai. 

  Desentralisasi terkait alokasi dana dan pengambilan keputusan lokal salah 

satu Indikator penting mengukurnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah apakah 

terjadi persaingan sehat dan pemerataan ekonomi antar daerah dibanding masa 

sebelumnya. Beberapa pihak masih mendebat hubungan desentralisasi dan 

pertumbuhan ekonomi, juga perbaikan ketimpangan antar daerah. Desentralisasi 

fiskal terjadi karena transfer ke daerah membesar, bila pemerintah daerah mampu 

mengalokasikannya dengan baik pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan 

ekonomi di daerah mendorong investasi karena kewenangan daerah meningkat. 

Salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi didaerah adalah dengan melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu FTZ. 

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada. 

penjualan produk antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang 

berada di negara yang berbeda tanpa adanya hambatan perdagangan yang 

diterapkan pemerintah.  

 Kesiapan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur juga tidak kalah 

pentingnya dalam membangun kawasan ini, mulai dari kantor pelayanan terpadu 

satu atap (one stop service), akses jalan, listrik, penerangan, air bersih, pelabuhan 

udara dan pelabuhan laut, jaringan komunikasi dan telekomunikasi (media cetak, 

elektronik, telepon dan internet), serta jaminan keamanan bagi para investor serta 

pemetaan tata ruang wilayah yang tepat. Semua harus segera dipersiapkan untuk 
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mempermudah jalannya program Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam, Bintan, Karimun. Seluruh masyarakat (terutama lokal) yang memiliki 

keahlian dan profesi perlu melakukan persiapan untuk turut serta dalam era ini, 

seperti konsultan pajak, konsultan keuangan, biro psikologi dan sumber daya 

manusia (hubungan industrial), biro perjalanan dan wisata, biro penerjemah, 

pedagang kecil dan besar, transportasi dan penyewaan alat berat, kontraktor dan 

lain-lain. Sebuah kesempatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, 

cerdas dan berakhlak mulia, seperti tujuan Provinsi Kepulauan Riau. 

 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun 

merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional dan kandidat Kawasan 

Ekonomi Khusus dalam bentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas. 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 Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah 

No.46/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Peraturan Pemerintah No.47/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan dan Peraturan Pemerintah No.48/2007 untuk Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dalam rangka upaya 

operasionalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 
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2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Bintan, dan Karimun sebagai bentuk kelembagaannya.  

 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sesuai dengan 

pasal 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh 

Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam. 

Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri 

Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Di dalam Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dilakukan kegiatan-kegiatan di 

bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, 

perbankan, pariwisata dan bidang lainnya. 

 Landasan hukum penetapan Pulau Bintan sebagai Kawasan FTZ (Free Trade 

Zone) atau Kawasan Perdagangan Bebas telah ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut lokasi FTZ Bintan 

terdiri dari Kawasan Bintan Utara dengan liputan Wilayah hampir setengah pulau 

Bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yaitu Kawasan Anak Lobam, 

Kawasan Maritim Bintan Timur, Kawasan Galang Batang, Kawasan Senggarang 

Kota Tanjungpinang dan Kawasan Dompak Kota Tanjungpinang. Pulau Bintan 

merupakan Wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi.  

 Keberadaan lingkungan di Bintan menyebabkan Kawasan ini tidak asing lagi 

bagi Investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri manufaktur. 

Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatawan 
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mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari 

sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun Bintan telah memiliki 

fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran Wilayah, 

maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu Wilayah administratif yang berdiri 

sendiri. Namun demikian, dalam konteks Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan 

dan Karimun, penyebutan Bintan akan secara implisit diartikan sebagai 

keseluruhan pulau Bintan. Namun dalam perjalanannya kebijakan ini masih 

mengalami beberapa hambatan yang berdampak kepada keberhasilan dari 

kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah 

Tanjungpinang. 

 Maka dari hal tersebut diatas banyaknya permasalahan yang menghambat dua 

daerah di Kota Tanjungpinang ini menjadi daerah FTZ maka dilakukan Evaluasi 

Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Wilayah Kota Tanjungpianng penulis 

mengambil judul penelitian dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota 

Tanjungpinang”. 

B. Landasan Teoritis 

Evaluasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan suatu bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dari perumusan kebijakan (public formulation), penetapan kebijakan 

(policy adaption) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Setelah kebijakan 

ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka 

kebijakan tersebut harus segera di Evaluasikan  sebab, kebijakan itu baru 

mempunyai arti bila kebijakan di Evaluasikan melalui jalan yang sesuai dan 
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sebagaimana seharusnya untuk kepentingan. Abidin (2002:186) menyatakan 

bahwa: “Evaluasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi 

permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan 

monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir”. 

Menurut Winarno (2007:144) Evaluasi dipandang secara luas mempunyai 

makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur 

dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan-tujuan kebijakan. Evaluasi pada sisi yang lain merupakan fenomena 

yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu 

keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Ripley dan Franklin 

(dalam Winarno, 2007;145) berpendapat bahwa Evaluasi adalah apa yang terjadi 

setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 

keuntungan dan benefit. Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2007:146) juga 

memberikan pandangannya tentang Evaluasi dengan mengatakan bahwa secara 

umum, tugas evaluasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-

tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan 

Pemerintah. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa Evaluasi menunjuk 

pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah. Evaluasi 

mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang 

dimaksud untuk membuat program berjalan.  Wibawa dkk yang dikutip Nugroho 

(2004:186) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: 
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1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator 

dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai 

ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan. 

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 

 

 Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa 

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu 

“evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran menurut Echols dan Shadily, 

(2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi 

merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek 

dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur 

untuk memperoleh kesimpulan”. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu 

program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu 

diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa ”evaluasi adalah proses 

penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk 

memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek”. Pengertian 

evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan : 
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“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului 

dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan 

pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil 

pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan 

menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi 

merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”. 

 

 Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13), 

mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji 

apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai 

dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.  

 Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa 

ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang 

dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah 

program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil 

yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua 

konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Sudharsono 

(Lababa, 2008) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara 

output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk 

menghasilkan output lewat suatu proses”. 

 Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut 

mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-

pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator 

setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu 

program/kegiatan adalah penting. Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) 

memandang bahwa, “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah 

dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya 
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tujuan”. Definisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar 

(2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, 

pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternatife keputusan”. Evaluasi program adalah 

upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan 

mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan yang telah 

dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sejauhmana hasil atau 

nilai yang telah dicapai program.  

 Evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal 

tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah 

mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut 

telah sesuai dengan keinginannya semula. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti 

mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), 

ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih 

difokuskan pada masingmasing komponen. 

 menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah 

tercapai dalam kegiatan. 

2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 

3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 

4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 

 

 Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahanbahan 

pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang di awali 

dengan suatu roses pengumpulan data yang sistematis. 
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 Melihat demikian pentingnya manajemen di dalam setiap bentuk program, 

maka Pelaksanaan Kebijakan FTZ Wilayah Kota Tanjungpinang, haruslah pula 

diterapkan dengan sistem manajemen yang baik dan diarahkan kepada 

penyuksesan program pendidikan. Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2004:186) 

mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: 

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator 

dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai 

ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan. 

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 

 

 Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat 

dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu 

tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006:73) “Evaluasi 

kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan 

untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.  

 Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses 

pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah 

jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165) 

mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai 
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suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembanding dari pada hasil-hasil 

pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang 

direncanakan”. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi 

kebijakan bahwa: 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Perataan 

5. Responsivitas 

6. Ketepatan. 

 

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia adalah sebuah kawasan perdagangan 

dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang diperlakukan kebijakan 

melalui penghapusan atas rejim bea dan cukai berikut halangan non-tarif serta 

pajak pada perdagangan internasional dalam hal kepabean diberlakukan sama 

sebagaimana produk sektor produksi lokal bilama dijual di dalam negeri kebijakan 

ini berguna untuk mengurangi atau menghilangkan keseluruhan hambatan 

perdagangan di mana barang dapat mendarat, masuk, ditangani, diproduksi atau 

dilakukan penjualan ulang, dan direekspor tanpa intervensi kepabean hanya 

berlaku pada perdagangan internasional. 

Dasar hukum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan 

menjadi Undang-undang melalui Undang-undang No. 36 Tahun 2000.  Pengertian 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang 

berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari 

daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan 
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nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.  Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang pembentukannya dengan undang-undang.  

Di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilakukan 

kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, 

industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lain yang 

ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang 

No. 36 Tahun 2000 disebutkan bahwa jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan bebas adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak 

ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jangka 

waktu 70 tahun ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada para 

penanam modal luar negeri maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan 

ekonomi dan perdagangan di Kawasan Perdagangan Bebas, dan untuk 

meningkatkan persaingan sehat dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional 

melalui peningkatan devisa dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri.  

  Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 

2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana 

telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang No. 36 Tahun 

2000 disebutkan bahwa Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan 
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Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang ketua dan anggotanya ditetapkan oleh 

Presiden atas usul Gubernur bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-

undang No. 36 Tahun 2000 disebutkan bahwa Dewan Kawasan membentuk 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang 

kepala dan anggotanya ditunjuk oleh Dewan Kawasan. 

C. Hasil Penelitian 

Free Trade Zone adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan 

seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan 

harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Pelaksanaan FTZ di wilayah 

Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang adalah amanat yang terkandung 

dalam UU No. 44 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan yang berada 

dibawahnya. Sebagai amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi 

setiap instansi terkait untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. 

Free Trade Zone (FTZ) dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan dengan batas-

batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam wilayah suatu Negara, 

yang dikecualikan dari peraturan pabean setempat. FTZ berfungsi sebagai sarana 

perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta manufacturing, 

dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan akses terbatas 

yang dijaga petugas bea cukai. 
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 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, 

Karimun merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional dan kandidat 

Kawasan Ekonomi Khusus dalam bentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas. 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 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah 

No.46/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Peraturan Pemerintah No.47/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan dan Peraturan Pemerintah No.48/2007 untuk Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dalam rangka upaya 

operasionalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 

2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 

Bintan, dan Karimun sebagai bentuk kelembagaannya.     

 Untuk mengevaluasi kebijakan FTZ ini, penelitian ini menggunakan teori 

dari Agustino (2006:188) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan 

melingkupi : 

1.  Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai 

melalui tindakan kebijakan/ program 

 Dapat dketahui bahwa lahan yang tersedia untuk dijadikan Kawasan 

Perdagangan Bebas untuk Wilayah Kota Tanjungpinang yaitu terletak pada daerah 
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Dompak dan Senggarang yang dianggap memiliki potensi untuk dibuat Pelabuhan 

Perdagangan Bebas serta dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan Daerah 

Pusat Pemerintahan. Banyak hal yang harus direncakan dan kembali diperbaiki 

dalam kebijakan ini, seperti yang tertuang dalam agenda pembangunan lima tahun 

ke depan diarahkan pada penyediaan infrastruktur khususnya pendukung di 

kawasan FTZ (Free Trade Zone), pengentasan kemiskinan, dan pengembangan 

sumber daya manusia khususnya tenaga kerja lokal. 

 Seluruh pegawai yang bekerja di BPK ini sudah mengetahui benar Kebijakan 

Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Para pegawai berasal dari Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang ditunjuk untuk bekerja pada Badan 

Pengusahaan Kawasan Wilayah Kota Tanjungpinang dan dianggap telah memiliki 

pengetahuan tentang Kebijakan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas ini. 

dalam menjalankan Kebijakan Perdagangan Bebas Wilayah Kota Tanjungpinang 

masih banyak sarana yang harus dilengkapi salah satunya yaitu Pelabuhan 

Perdagangan Bebas, namun kenyataannya pelabuhan tersebut belum dapat 

dibangun karena keterbatasan dana yang nantinya akan digunakan untuk 

membangun pelabuhan tersebut. Kelengkapan sarana merupakan hal yang sangat 

penting dalam menjalankan sebuah kebijakan, karena jika seluruh sarana 

pendukung kebijakan sudah terpenuhi maka kebijakan akan berjalan dengan baik 

2.  Tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agencies sudah benar-

benar efektif. Responsive, akuntabel dan adil 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak BPK Wilayah Kota Tanjungpinang 

selaku pihak pelaksana kebijakan sudah melakukan promosi kepada para Investor 



18 

 

dan bekerja sama dengan  Pemerintah Daerah. Dari hasil observasi penulis juga 

dapat diketahui bahwa promosi sudah dilakukan oleh pihak BPK Wilayah Kota 

Tanjungpinang dalam berbagai kesempatan seperti jika diadakan seminar di 

beberapa daerah, pihak BPK selalu mempromosikan Wilayah Kota 

Tanjungpinang dengan harapan nantinya akan banyak Investor yang bekerjasama 

demi mensukeskan kebijakan ini. 

 Salah satu promosi yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau mengikuti 

pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta untuk 

memaparkan dunia investasi di Kepri.Selain dengan duta besar Indonesia, beliau 

juga menjelaskan FTZ di Kepri kepada duta besar negara atau konsul asing di 

Jakarta. Pertemuan itu sangat berarti bagi Kepri. Sebab, para dua besar Indonesia 

yang bekerja di luar negeri akan mempromosikan FTZ di BBK dan 

Tanjungpinang kepada investor asing di tempat mereka bertugas.Promosi ini 

dianggap sebagai  kesempatan yang bagus bagi kita. Sebab,  akan paparkan 

kondisi strategis Kepri terlebih dengan adanya FTZ.  Ada beberapa hal penting 

yang dipaparkan dengan para duta besar tersebut yakni FTZ yang memberikan 

kemudahan investasi serta posisi strategis Kepri yang berdekatan dengan 

Singapura maupun Malaysia. Keamanan dan kenyamanan investasi juga ikut 

dipaparkan 

3.  Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri 

 Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas 

Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang sebenarnya dapat 

membawa efek atau dampak yang baik bagi masyarakat. Namun hal ini belum 
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dapat terjadi mengingat kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Seperti yang 

disampaikan oleh Ilminham muh yang mengatakan bahwa seharusnya kebijakan 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota 

Tanjungpinang dapat membawa dampak yang baik bagi pemerintah daerah, 

pemerintah pusat dan masyarakat. Hanya sangat disayangkan pada saat ini 

kebijakan tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Bebas 

Bintan oleh BPK Wilayah Kota Tanjungpinang berjalan belum baik. Adapun Hal-

hal yang menyebabkan belum  baik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain sebagai berikut : Promosi yang dilakukan tidak berjalan efektif. 

Sumber daya pendukung seperti pelabuhan belum terlihat dibangun oleh BPK. 

Sehingga kurang dapat menarik Investor untuk melakukan Perdagangan di 

Wilayah kota Tanjungpinang. Masih terdapat masalah-masalah dalam hal 

pembiayaan. Ini dikarenakan kucuran dana yang seharusnya di turunkan dari 

Pemerintah Pusat untuk pembangunan pelabuhan tidak berjalan efektif. Sehingga 

menghambat keberhasilan kebijakan ini.  kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas 

Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang sebenarnya dapat 

membawa efek atau dampak yang baik bagi masyarakat. Namun hal ini belum 

dapat terjadi mengingat kebijakan ini belum berjalan dengan baik. 
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2. Saran 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada BPK 

Kota Tanjungpinang khususnya pegawai yang melaksanakan Kebijakan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang maka 

saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak Badan Pengusahaan Kawasan 

Kota Tanjungpinang antara lain sebagai berikut: 

1. Memberikan promosi kepada masyarakat dan Investor lewat media-media 

salah satunya yang paling efektif adalah lewat internet dengan membuat 

website khusus berisi tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang 

2. Segera dibangun pelabuhan sebagai tempat dimana aktivitas Perdagangan 

Bebas akan dilakukan. 

3. Meminta kembali bantuan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini 

pendanaan untuk jalannya kebijakan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas 

ini. 
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