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TENTANG 

 
PEDOMAN PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  

SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, 
 
 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi 

Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi 

Khusus dipandang perlu disusun suatu pedoman; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 

tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara; 

 

 

4. Peraturan ... 

 

 

 

SALINAN 
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 67 Tahun 2010; 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional 

dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus; 

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor_:_PER-

03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian; 

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor :  PER-

06/M.EKON/08/2010 Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara 

Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; 

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor :  PER-

07/M.EKON/08/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN 

EKONOMI KHUSUS.  

 

 

Pasal 1 ... 
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Pasal 1 

(1) Menetapkan Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi 

Khusus sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

ini. 

(2) Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: latar belakang, dasar 

hukum yang terkait dengan pembentukan KEK, batasan pengertian, 

maksud, tujuan, kriteria lokasi, pengusul, persyaratan dokumen 

pengusulan, alur proses (prosedur pengusulan), dan format acuan 

dokumen pengusulan KEK. 

 

Pasal 2 

Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi: 

a. Badan Usaha; 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota; 

c. Pemerintah Provinsi; atau 

d. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

dalam pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. 

 
 

Pasal 3 

Pengusulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pengusul 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum ditetapkannya Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus ini, dapat diterima sepanjang sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan dapat dilakukan 

penyesuaian seperlunya. 

 

Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan 

Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 

 Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 24 Oktober 2011 

 MENTERI KOORDINATOR   
BIDANG PEREKONOMIAN  

SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,  

 

ttd. 

 
M. HATTA RAJASA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA 
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI 
KHUSUS 

NOMOR : PER-07/M.EKON/10/2011 
TANGGAL :  24 OKTOBER 2011 

 

PEDOMAN PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan 
melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis 
yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan 
kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta perkembangan 
daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan 
ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat 
menciptakan lapangan, kerja Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagai pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 telah pula ditetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 tahun 2011 telah diatur kriteria dan persyaratan lokasi yang dapat 
diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK. Ketentuan tersebut juga mengatur 
mengenai tata cara pengusulan dan pembahasan KEK untuk dapat ditetapkan oleh 
Presiden. 

Agar pembentukan KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian dapat memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah ditetentukan, 
dipandang perlu adanya suatu pedoman teknis dalam pengusulan KEK. 

Pedoman teknis dimaksudkan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan 
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 tahun 2011. Pedoman teknis ini merupakan penjelasan yang 
melingkupi: latar belakang, dasar hukum yang terkait dengan pembentukan KEK, 
batasan pengertian, maksud, tujuan, kriteria lokasi, pengusul, persyaratan dokumen 
pengusulan, alur proses (prosedur pengusulan) untuk dapat ditetapkan sebagai KEK 
(pengusulan oleh Badan Usaha untuk satu wilayah Kabupaten/Kota, pengusulan 
oleh Badan Usaha untuk lintas wilayah Kabupaten/Kota, pengusulan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusulan oleh Pemerintah Provinsi, dan pengusulan 
oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian), dan format 
 

acuan ... 
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acuan dokumen pengusulan KEK antara lain berupa Formulir Usulan, Surat Kuasa 
Otorisasi, Surat Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Surat Pernyataan 
Kepemilikan Ekuitas, Surat Rekomendasi Otoritas Pengelola Infrastruktur, Surat 
Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan KEK dan 
Surat Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

B. Dasar Hukum 

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dan menjadi acuan dalam 
pengusulan pembentukan KEK, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan 
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan 
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; 

11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus; 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan 
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor :  PER-06/M.EKON/08/2010 Tata 
Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional 
Kawasan Ekonomi Khusus; 

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan 
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor :  PER-07/M.EKON/08/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; 

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup. 

 

C. Batasan Pengertian 

Dalam pedoman pengusulan pembentukan KEK, yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan 
batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh 
fasilitas tertentu.  

2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk 
menyelenggarakan KEK. 

3. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

4. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
pemerintahan daerah provinsi. 

5. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan 
untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. 

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat 
pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 
perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan 
dalam satu tempat. 

8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan 
pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk 
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh menteri/kepala 
lembaga pemerintah non kementerian, gubernur atau bupati/walikota kepada 
Administrator yang ditetapkan dengan uraian yang jelas, sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

9. Sekretariat Dewan Nasional adalah sekretariat yang dibentuk oleh Ketua Dewan 
Nasional untuk menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional 
dan administratif Dewan Nasional. 

10. Tim ... 
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10. Tim Pelaksana Dewan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tim Pelaksana 
adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Dewan Nasional untuk membantu 
perumusan kebijakan Dewan Nasional. 

11. Kajian terhadap Dokumen Usulan adalah suatu proses penilaian oleh Dewan 
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atas Dokumen Usulan yang telah dilakukan 
verifikasi dan evaluasi kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. 

12. Verifikasi dan evaluasi adalah suatu kegiatan melihat kebenaran prosedur dan 
persyaratan dokumen serta melihat kelengkapan dokumen secara administratif 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan 
Dewan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Dokumen Usulan Pembentukan KEK adalah dokumen yang telah dilengkapi 
pihak pengusul yang telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang 
diperlukan dalam pembentukan KEK.  

14. Formulir Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus adalah formulir yang 
telah disusun oleh Dewan Nasional sebagai acuan bagi pengusul dalam 
melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan dan memudahkan bagi 
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Dewan Nasional dalam 
melakukan verifikasi dan evaluasi kebenaran prosedur dan dokumen pengusulan 
KEK. 

 

D. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Pedoman Pengusulan Pembentukan KEK ini adalah untuk 
memudahkan bagi pihak yang mengusulkan pembentukan KEK dalam melengkapi 
persyaratan dokumen yang diperlukan dan memudahkan bagi Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Dewan Nasional dalam melakukan 
verifikasi dan evaluasi terhadap prosedur dan dokumen beserta kelengkapannya. 

Tujuan dari Pedoman Pengusulan Pembentukan KEK ini adalah agar proses 
pengusulan pembentukan KEK tepat prosedur dan tepat waktu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II ... 
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BAB II 

KRITERIA LOKASI DAN PENGUSUL 

 

A. Kriteria 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Pasal 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, lokasi KEK yang dapat diusulkan untuk 
ditetapkan sebagai KEK harus memenuhi persyaratan: 

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu 
kawasan lindung. 

Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi kawasan budidaya yang peruntukannya 
berdasarkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat 
digunakan untuk kegiatan KEK yang diusulkan. 

2. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota paling 
sedikit meliputi: 

a) komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan 
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta 
kemudahan; dan 

b) pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan 
dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang penanaman modal. 

3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau 
dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada 
wilayah potensi sumber daya unggulan. 

Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional merupakan lokasi 
yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang 
melayani kegiatan perdagangan internasional, infrastruktur transportasi yang 
menghubungkan lokasi KEK dengan pelabuhan atau bandar udara atau tempat 
lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional. 

Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia merupakan 
lokasi yang memiliki akses ke: 

a) Alur Laut Kepulauan Indonesia; 

b) jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub 
di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan 

c) jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional 
hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara 
lain. 

Posisi yang terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan merupakan 
lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang 
dikembangkan. 

4. Mempunyai ... 
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4. Mempunyai batas yang jelas 

Batas yang jelas meliputi batas alam antara lain dapat berupa sungai atau laut 
atau batas buatan antara lain dapat berupa pagar atau tembok atau batas lain 
yang terlihat secara fisik.  

Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk barang untuk 
keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan 
dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat. 

 

B. Pengusul 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Pasal 
12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 22 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2011, pembentukan KEK dapat diusulkan oleh: 

1. Badan Usaha 

Badan Usaha dapat mengusulkan lokasi KEK baik dalam satu wilayah 
kabupaten/kota maupun dalam lintas wilayah kabupaten/kota, yang dilengkapi 
dengan dokumen berupa:  

a) surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium; 

b) akta pendirian  Badan Usaha; 

c) profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal 
perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para 
pemegang saham yang sudah diaudit kecuali untuk Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 

d) persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang 
diusulkan; 

e) surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga 
puluh perseratus) dari nilai investasi KEK yang diusulkan; 

f) deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat 
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 

g) peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 

h) rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi;  

i) studi kelayakan ekonomi dan finansial; 

j) analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

k) usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan 
KEK; 

l) izin lokasi; 

m) rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal 
untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan  

n) pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  KEK. 

 

2. Pemerintah ... 
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2. Pemerintah kabupaten/kota 

Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan lokasi KEK yang dilengkapi 
dengan dokumen berupa:  

a) deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat 
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 

b) peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 

c) rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi; 

d) studi kelayakan ekonomi dan finansial; 

e) analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

f) usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan 
KEK; 

g) penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; 

h) rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal 
untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya;   

i) pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  KEK; 
dan 

j) komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian 
insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi 
daerah serta kemudahan 

3. Pemerintah provinsi 

Pemerintah provinsi dapat mengusulkan lokasi KEK yang dilengkapi dengan 
dokumen berupa:  

a) deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat 
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 

b) peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 

c) rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi; 

d) studi kelayakan ekonomi dan finansial; 

e) analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

f) usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan 
KEK; 

g) penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; 

h) persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang 
diusulkan; 

i) rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal 
untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan  

j) pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  KEK. 

4. Kementerian ... 
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4. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dapat mengusulkan lokasi 
KEK yang dilengkapi dengan dokumen berupa:  

a) deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat 
rencana pembiayaan dan jadwal pembangunan KEK; 

b) peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 

c) rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi; 

d) sumber pembiayaan; 

e) studi kelayakan ekonomi dan finansial; 

f) analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

g) usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan 
KEK; dan 

h) penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah 

 

C. Penjelasan singkat dokumen pengusulan 

1. Formulir 

Formulir menggunakan format sebagaimana diatur dalam  pedoman ini yang 
memuat antara lain: identitas pengusul dan KEK yang diusulkan, dukungan 
pemerintah daerah, lokasi, tata ruang, rencana pengembangan KEK, dan potensi 
investor.  

Formulir diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani oleh 
pengusul yang direkatkan materai secukupnya. 

2. Surat kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium) 

Surat kuasa otorisasi mengacu kepada format yang ditetapkan dalam pedoman 
ini yang memuat antara lain: indentitas para anggota konsorsium, kesepakatan 
untuk mengusulkan KEK, rencana penunjukan Badan Usaha serta hak dan 
kewajiban anggota konsorsium dan hak dan kewajiban penerima kuasa 
konsorsium.  

Surat kuasa otorisasi diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta 
ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium pengusul yang direkatkan 
materai secukupnya. 

3. Akta pendirian Badan Usaha 

Fotokopi akta pendirian Badan Usaha yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang 
berwenang.  

4. Profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 

Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal 
perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para 
pemegang saham yang sudah diaudit kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara 
dan Badan Usaha Milik Daerah.  

Dalam ... 
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Dalam hal pengusul merupakan konsorsium, maka profil keuangan 3 (tiga) 
tahun terakhir yang sudah diaudit dari masing-masing anggota konsorsium. 

5. Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang 
diusulkan 

Surat persetujuan permohonan yang disampaikan oleh Badan Usaha dengan 
menyertakan: 

a) Pernyataan lokasi KEK telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) kabupaten/kota yang disertai dengan peraturan daerah (perda) yang 
ditetapkan. Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan lintas kabupaten/kota maka 
lokasi yang diusulkan tersebut harus sesuai dengan RTRW masing-masing 
kabupaten/kota yang disertai dengan perda. Dalam hal perda masih dalam 
proses penyesuaian, pernyataan dilampiri persetujuan substansi dari Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Nasional.  

b) Komitmen Pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif 
berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta 
kemudahan.  

6. Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen) dari nilai investasi pengembangan KEK yang diusulkan 

Surat pernyataan memuat antara lain: modal perusahaan (baik berupa kas, 
simpanan, tanah dan bangunan  atau barang bergerak lainnya), surat 
pernyataan diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani 
pengusul yang direkatkan materai secukupnya 

7. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan 

Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan paling sedikit memuat 
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK. 

a) Rencana meliputi kegiatan yang akan dikembangkan, tahapan pembangunan, 
zonasi kawasan, pembangunan infrastruktur. 

b) Sumber pembiayaan harus mencantumkan rencana pembiayaan dan jadwal 
pengeluaran dana. 

c) Jadwal pembangunan KEK, yang meliputi: pembebasan tanah dan 
pelaksanaan pembangunan fisik. Pembangunan KEK harus siap beroperasi 
dalam waktu 3 tahun setelah penetapan KEK. 

8. Peta detil lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan 

a) Peta yang dapat menunjukan akses menuju lokasi pengembangan dalam 
ukuran A3; dan 

b) Peta topografi (dikeluarkan oleh Bakosurtanal), delineasi kawasan, serta 
mencantumkan skala dan luas kawasan. 

9. Rencana peruntukkan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan 
zonasi 

a) Lokasi yang diusulkan untuk KEK telah memuat recana zonasi. 

b) Rencana pengaturan terhadap karekteristik masing-masing zona. 

 

10. Studi ... 
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10. Studi kelayakan ekonomi dan keuangan  

a) Studi kelayakan ekonomi 

Studi kelayakan ekonomi memberikan informasi tentang analisis biaya dan 
manfaat dengan dan tanpa adanya pengembangan KEK. 

Komponen analisis biaya langsung dan tidak langsung terdiri atas:  

1) Biaya Pra Investasi; 

2) Biaya pengadaan tanah; 

3) Biaya pembangunan;  

4) Biaya operasi dan pemeliharaan; dan 

5) Biaya yang ditanggung pemerintah. 

Komponen analisis manfaat langsung dan tidak langsung dengan dan tanpa 
adanya Kawasan Ekonomi Khusus 

1) Peningkatan Pendapatan Nasional dan Regional; 

2) Penambangan atau penghematan devisa; 

3) Penambahan lapangan pekerjaan; dan 

4) Penambahan pendapatan pajak. 

b) Studi kelayakan keuangan 

Studi kelayakan keuangan memberikan informasi tentang analisis kebutuhan 
biaya pengembangan KEK, pendapatan dari pengembangan KEK, dan 
profitabilitas usaha.  

Asumsi dalam perhitungan kebutuhan biaya meliputi:  

1) Persentase biaya desain dan studi kelayakan dari total investasi; 

2) Luas lahan;  

3) Luas bersih lahan yang dapat disewakan;   

4) Volume pekerjaan galian/timbunan;  

5) Harga pasar pembebasan lahan;  

6) Biaya relokasi penduduk;  

7) Pajak;  

8) Pentahapan pengembangan; 

9) Sumber pembiayaan: persentase pinjaman dan ekuitas; 

10) Tingkat bunga (jika ada sumber pembiayaan dari pinjaman); 

11) Jangka waktu pengembalian pinjaman; dan 

12) Tingkat bunga selama masa konstruksi. 

 

 

 

Biaya ... 
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Biaya modal (capital expenditure/capex) meliputi:  

1) Biaya Pra Investasi; 

2) Biaya pembebasan tanah;  

3) Biaya penyiapan lahan, pembangunan prasarana dan fasilitas umum;  

4) Biaya pembelian peralatan.  

5) Biaya pembangunan bangunan fisik (untuk disewakan);  

Biaya operasi (operating expenditure/opex) meliputi:  

1) Biaya pengembalian pinjaman (principal dan bunga); 

2) Biaya tenaga kerja; 

3) Biaya promosi;  

4) Biaya pengoperasian serta pemeliharaan;  dan 

5) Biaya menyangkut pelayanan (listrik, air, keamanan, sampah, limbah, 
dan sebagainya).  

Struktur modal atau sumber pembiayaan terdiri atas:  

1) Besarnya ekuitas; dan 

2) Besarnya pinjaman.  

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:  

1) Analisis pasar 

Gambaran potensi pasar domestik dan internasional untuk menyerap 
produk yang akan dihasilkan, gambaran pesaing di masa yang akan 
datang, dan analisis segmentasi pasar, serta positioning usaha yang akan 
dikembangkan.  

2) Skema Pemasaran Lahan  

Mencakup berbagai opsi, seperti: sewa lahan jangka panjang, sewa lahan 
jangka pendek, penyewaan bangunan pabrik, penyewaan bangunan 
kantor 

3) Pendapatan  

Asumsi besarnya tarif sewa dengan rencana kenaikan secara berkala yang 
merupakan pendapatan bagi pengembang.  

4) Rencana Pentahapan  

Rencana pentahapan pengembangan dengan masing-masing luas lahan di 
setiap tahapan.  

5) Struktur Kerjasama Pemerintah Swasta.  

 

 

 

 

Analisis ... 
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Analisis kelayakan disimulasikan dengan base case, optimis, dan pesimis, 
dengan metode analisis kelayakan keuangan:  

1) Financial Internal Rate of Return (FIRR); 

2) Financial Net Present Value (FNPV); 

3) Debt Service Coverage Ratio (DSCR); dan 
4) Project Loan Life Coverage Ratio (PLLCR). 

Analisis risiko (eksternal dan internal) dan pengelolaan resiko. 

Analisis kepekaan terhadap potensial risiko. 

11. Rencana dan sumber pembiayaan 

a) Rencana alokasi pembiayaan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK 
berdasarkan tahap pembangunan. 

b) Sumber pembiayaan mengenai pembiayaan internal (APBN, APBD, dll) dan 
eksternal (loan, obligasi, PPP, dll). 

12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

a) Dalam hal usulan KEK berupa rencana usaha dan/atau kegiatan baru 
dan/atau rencana kawasan, maka wajib dilengkapi dokumen lingkungan 
hidup (AMDAL dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UKL/UPL) yang telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Dalam hal usulan KEK adalah usaha dan/atau kegiatan dan/atau kawasan 
yang telah berjalan/beroperasi hanya dapat ditetapkan sebagai KEK jika telah 
memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui/disahkan oleh 
pejabat yang berwenang selama tidak mengubah desain, lokasi, kapasitas, 
bahan baku. 

c) Pengajuan usulan KEK dapat dilakukan secara paralel dengan proses 
permohonan izin lingkungan. Namun, penetapan keputusan usulan KEK 
dimaksud hanya dapat dilakukan setelah izin lingkungan kelayakan 
diterbitkan. 

13. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan 
KEK 

Jangka waktu beroperasinya KEK adalah jangka waktu masa berlakunya KEK 
sejak penetapan.  

Rencana strategis pengembangan KEK memuat antara lain pentahapan 
pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan KEK.  

Jangka waktu dan rencana strategis pengembangan KEK dapat dicuplik dari studi 
kelayakan ekonomi dan keuangan.  

 

 

 

 

14. Izin ... 
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14. Izin lokasi 

Izin lokasi diperlukan dalam hal lahan yang akan digunakan untuk KEK belum 
dimiliki atau dikuasai oleh pengusul. Terhadap lahan yang telah dimiliki atau 
dikuasai pengusul dibuktikan dengan adanya bukti hak atas tanah (Hak Guna 
Bangunan atau Hak Guna Usaha). 

Izin lokasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan setempat dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah 

Penetapan lokasi diperlukan dalam hal lahan yang akan digunakan untuk KEK 
belum dimiliki atau dikuasai oleh pengusul. Terhadap lahan yang telah dimiliki 
atau dikuasai pengusul dibuktikan dengan adanya bukti hak atas tanah (Hak 
Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha). 

Penetapan lokasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan setempat dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung 

Rekomendasi diberikan dalam bentuk surat dari otoritas pengelola infrastruktur 
yang diperlukan dalam pengembangan KEK antara lain: listrik, gas, air bersih, 
pengelolaan limbah, pelabuhan, bandara, telekomunikasi 

17. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK 

Kesanggupan dituangkan dalam surat pernyataan yang memuat antara lain: 
identitas pengusul, pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan 
tanah, membangun dan mengelola KEK 

18. Komitmen pemerintah kabupaten/kota terkait rencana pemberian insentif dan 
kemudahan 

Komitmen pemerintah kabupaten/kota dibuat dalam bentuk nota kesepahaman 
antara pemerintah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat 
kabupaten/kota yang memuat antara lain: 

a) rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak 
daerah dan retribusi daerah; 

b) penyediaan anggaran; 

c) kemudahan pelayanan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

Dalam hal insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi 
daerah telah ditetapkan di dalam peraturan daerah, maka peraturan daerah 
dimaksud merupakan komitmen pemerintah kabupaten/kota. 

 
 
 

BAB III ... 
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BAB III 

PROSEDUR PENGUSULAN 

 

 

A. Pengusulan oleh Badan Usaha 

 

1. Pembentukan KEK Satu Wilayah Kabupaten/Kota 
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Pembentukan KEK Satu Wilayah Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Badan 
Usaha 

a) Badan Usaha sebagai pengusul mengajukan permohonan pembentukan KEK 
dengan mengisi Formulir Usulan Pembentukan KEK yang ditandatangani oleh 
pimpinan Badan Usaha dan melengkapi seluruh dokumen yang 
dipersyaratkan dan kemudian menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk 
mendapat persetujuan.  

b) Bupati/Walikota setelah menerima permohonan pembentukan KEK 
menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau unit kerja lainnya 
yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen. 

c) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya 
yang ditunjuk menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk pengembalian 
dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi.  

d) SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan 
evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap. 

e) Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Bupati/Walikota menyampaikan 
surat penolakan kepada Badan Usaha yang disertai alasan penolakan. 

f) Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan kepada Bupati/Walikota. Penyampaian dokumen usulan 
oleh Badan Usaha dan/atau pengembalian oleh Bupati/Walikota dapat 
dilakukan berulang sampai seluruh dokumen lengkap. 

g) Apabila ... 
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g) Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan 
dinyatakan benar, Bupati/Walikota menyampaikan usulan pembentukan KEK 
dari Badan Usaha kepada Gubernur. Dalam usulan tersebut juga disertai 
rencana pemberian insentif antara lain berupa pembebasan atau keringan 
pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

h) Gubernur setelah menerima permohonan pembentukan KEK dari 
Bupati/Walikota menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau 
unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen 

i) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya 
yang ditunjuk menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian 
dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi melalui 
Bupati/Walikota.  

j) SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan 
evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap. 

k) Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Gubernur menyampaikan surat 
penolakan kepada Badan Usaha melalui Bupati/Walikota. 

l) Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan melalui Bupati/Walikota. Penyampaian dokumen usulan 
oleh Badan Usaha dan/atau pengembalian oleh Gubernur dapat dilakukan 
berulang sampai seluruh dokumen lengkap. 

m) Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan 
dinyatakan benar, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK dari 
Badan Usaha kepada Ketua Dewan Nasional melalui Sekretaris Dewan 
Nasional. Dalam usulan tersebut dapat juga disertai rencana pemberian 
insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi 
daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi. 

n) Sekretaris Dewan Nasional melakukan verfikasi dan evaluasi dokumen 
pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) 
hari kerja. 

o) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional 
menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan 
untuk dilengkapi.  

p) Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Gubernur telah 
melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada 
Tim Pelaksana untuk dilakukan pengkajian. 

q) Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan 
pengkajian usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari 
kerja. Pengkajian dilakukan, terhadap: 

1) pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan  

2) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. 

r) Tim Pelaksanan dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan 
pembentukan KEK oleh Gubernur. 

 

s) Tim ... 
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s) Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang 
dilaksanakan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional. 

t) Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk 
membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan 
pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur. 

u) Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil 
kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim 
Pelaksana. 

v) Pelaksanaan  Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus Nomor : PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. 

w) Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima 
usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK. 

x) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua 
Dewan Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada 
Presiden yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
penetapan suatu lokasi sebagai KEK. Penyusunan Peraturan Pemerintah 
tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

y) Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut 
disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Gubernur pengusul yang 
disertai dengan alasan penolakan. 

z) Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK 
menjadi Peraturan Pemerintah. 

å) Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk melakukan proses 
pelaksanaan pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur 
menyiapkan usulan pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada 
Ketua Dewan Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembentukan ... 
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2. Pembentukan KEK Lintas Wilayah Kabupaten/Kota 
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Pembentukan KEK Lintas Wilayah Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Badan 
Usaha  

a) Badan Usaha sebagai pengusul mengajukan permohonan pembentukan KEK 
dengan mengisi Formulir Usulan Pembentukan KEK yang ditandatangani oleh 
pimpinan Badan Usaha dan melengkapi seluruh dokumen yang 
dipersyaratkan dan kemudian menyampaikan kepada Gubernur untuk 
mendapat persetujuan.  

b) Gubernur setelah menerima permohonan pembentukan KEK dari Badan 
Usaha menugaskan SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk 
memeriksa kelengkapan dokumen. 

c) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya 
yang ditunjuk menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian 
dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi.  

d) Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen 
yang dipersyaratkan. Penyampaian dokumen usulan oleh Badan Usaha 
dan/atau pengembalian oleh Gubernur dapat dilakukan berulang sampai 
seluruh dokumen lengkap. 

e) Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Gubernur  menyampaikan surat 
penolakan kepada Badan Usaha. 

f) Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK  kepada Bupati/Walikota 
yang wilayahnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK. 

g) Masing-masing Bupati/Walikota yang wilayahnya diusulkan untuk 
ditetapkan sebagai KEK, Bupati/Walikota menugaskan Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk 
melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan dokumen paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja. 

h) Berdasarkan verifikasi dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh SKPD atau 
unit kerja lainnya yang ditunjuk, Bupati/Walikota menyampaikan kepada 
Gubenur mengenai persetujuan atau penolakan pembentukan KEK pada 
wilayahnya. 

i) Dalam hal Bupati/Walikota menolak pembentukan KEK pada wilayahnya, 
maka penolakan disertai dengan alasan. 

j) Dalam hal Bupati/Walikota menyetujui pembentukan KEK, penyampaian 
persetujuan disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau 
keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 

k) Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan 
dinyatakan benar dan telah adanya persetujuan dri masing-masing 
Bupati/Walikota, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK dari 
Badan Usaha kepada Ketua Dewan Nasional melalui Sekretaris Dewan 
Nasional. Dalam usulan tersebut dapat juga disertai rencana pemberian 
insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi 
daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi. 

 

l) Sekretaris ... 
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l) Sekretaris Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen 
pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) 
hari kerja. 

m) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional 
menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan 
untuk dilengkapi.  

n) Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Gubernur telah 
melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada 
Tim Pelaksana untuk dilakukan pengkajian. 

o) Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan 
pengkajian usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari 
kerja. Pengkajian dilakukan, terhadap: 

1) pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan  

2) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. 

p) Tim Pelaksanan dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan 
pembentukan KEK oleh Gubernur. 

q) Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang 
dilaksanakan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional. 

r) Rekomendasi Tim Pelaksana disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan 
Nasional 

s) Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk 
membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan 
pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur. 

t) Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil 
kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim 
Pelaksana. 

u) Pelaksanaan Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus Nomor :  PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. 

v) Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima 
usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK. 

w) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua 
Dewan Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada 
Presiden yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
penetapan suatu lokasi sebagai KEK. Penyusunan Peraturan Pemerintah 
tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

x) Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut 
disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Gubernur pengusul yang 
disertai dengan alasan penolakan. 

y) Presiden ... 
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y) Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK 
menjadi Peraturan Pemerintah. 

z) Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk melakukan proses 
pelaksanaan pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur 
menyiapkan usulan pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada 
Ketua Dewan Nasional. 

B. Pengusulan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

 
Pembentukan KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

1. Bupati/Walikota menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Gubernur 
yang disertai seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan rencana pemberian 
insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah 
serta kemudahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

2. Gubernur setelah menerima permohonan pembentukan KEK dari 
Bupati/Walikota menugaskan SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk 
memeriksa kelengkapan dokumen. 

3. Dalam ... 
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3. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya 
yang ditunjuk menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen 
usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi melalui Bupati/Walikota.  

4. SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan evaluasi 
persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah 
dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap. 

5. Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Gubernur menyampaikan surat 
penolakan kepada Badan Usaha melalui Bupati/Walikota. 

6. Bupati/Walikota dapat mengajukan kembali pengusulan pembentukan KEK 
setelah dipenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Penyampaian dokumen 
usulan oleh Kabupaten/Kota serta pengembalian oleh Gubernur dapat dilakukan 
berulang sampai seluruh dokumen lengkap. 

7. Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan 
benar, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK dari Kabupaten/Kota 
kepada Ketua Dewan Nasional melalui Sekretaris Dewan Nasional. Dalam usulan 
tersebut dapat juga disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau 
keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah 
Provinsi. 

8. Sekretaris Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen 
pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja. 

9. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional 
menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan untuk 
dilengkapi.  

10. Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Gubernur telah 
melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Tim 
Pelaksana untuk dilakukan pengkajian. 

11. Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan pengkajian 
usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. 
Pengkajian dilakukan, terhadap: 

a) pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan  

b) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. 

12. Tim Pelaksanan dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan 
pembentukan KEK oleh Gubernur. 

13. Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang 
dilaksanakan untuk disampaikan kepada  Ketua dan Anggota Dewan Nasional. 

14. Rekomendasi Tim Pelaksana disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan 
Nasional 

15. Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk 
membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan 
pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur. 

16. Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil 
kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim Pelaksana. 

17. Pelaksanaan ... 
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17. Pelaksanaan Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus Nomor :  PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. 

18. Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima 
usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK. 

19. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetepan KEK kepada Presiden 
yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu 
lokasi sebagai KEK. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu 
lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai 
pembentukan peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

20. Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut 
disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Gubernur pengusul yang 
disertai dengan alasan penolakan. 

21. Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK menjadi 
Peraturan Pemerintah. 

22. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk melakukan proses pelaksanaan 
pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur menyiapkan usulan 
pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pengusulan ... 
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C. Pengusulan oleh Pemerintah Provinsi 

 
Pembentukan KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi 

1. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK  kepada Bupati/Walikota 
yang wilayahnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK. 

2. Masing-masing Bupati/Walikota yang wilayahnya diusulkan untuk ditetapkan 
sebagai KEK menugaskan SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk 
melakukan verifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja . 

3. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau unit kerja lainnya yang 
ditunjuk, Bupati/Walikota menyampaikan kepada Gubenur mengenai 
persetujuan atau penolakan pembentukan KEK pada wilayahnya. 

4. Dalam hal Bupati/Walikota menolak pembentukan KEK pada wilayahnya, maka 
penolakan disertai dengan alasan. 

5. Dalam hal Bupati/Walikota menyetujui pembentukan KEK, penyampaian 
persetujuan disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau 
keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

 

6. Apabila ... 
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6. Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan 
benar dan telah adanya persetujuan dari masing-masing Bupati/walikota, 
Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK Ketua Dewan Nasional 
melalui Sekretaris Dewan Nasional. Dalam usulan tersebut dapat juga disertai 
rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringan pajak daerah dan 
retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi. 

7. Sekretaris Dewan Nasional melakukan verfikasi dan evaluasi dokumen 
pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja. 

8. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional 
menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan untuk 
dilengkapi.  

9. Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Gubernur telah 
melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Tim 
Pelaksana untuk dilakukan pengkajian. 

10. Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan pengkajian 
usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. 
Pengkajian dilakukan, terhadap: 

a) pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan  

b) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. 

11. Tim Pelaksanan dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan 
pembentukan KEK oleh Gubernur. 

12. Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang 
dilaksanakan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional. 

13. Rekomendasi Tim Pelaksana disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan 
Nasional 

14. Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk 
membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan 
pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur. 

15. Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil 
kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim Pelaksana. 

16. Pelaksanaan Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus Nomor :  PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. 

17. Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima 
usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK. 

 

 

18. Dalam ... 
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18. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada Presiden 
yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu 
lokasi sebagai KEK. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu 
lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai 
pembentukan peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

19. Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut 
disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Gubernur pengusul yang 
disertai dengan alasan penolakan. 

20. Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK menjadi 
Peraturan Pemerintah. 

21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk melakukan proses pelaksanaan 
pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur menyiapkan usulan 
pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional. 

 

D. Pengusulan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

 
 

Pembentukan ... 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 27 -  

Pembentukan KEK yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian 

1. Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyampaikan 
usulan kepada Gubernur untuk pembentukan KEK di wilayahnya. Gubernur 
mengoordinasikan rencana pembentukan KEK dengan Bupati/Walikota yang 
sebagian wilayahnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai KEK. 

2. Masing-masing Bupati/Walikota yang wilayahnya diusulkan untuk ditetapkan 
sebagai KEK, menyampaikan tanggapan dan/atau persetujuannya kepada 
Gubernur. Dalam persetujuan tersebut juga disertai rencana pemberian insentif 
berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta 
kemudahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

3. Berdasarkan koordinasi dengan Bupati/Walikota, Gubernur menyampaikan 
tanggapan dan/atau persetujuan pembentukan KEK di di wilayahnya yang 
disertai juga rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan 
pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

4. Menteri/Kepala LPNK berdasarkan tanggapan dan/atau persetujuan dari 
Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Ketua Dewan 
Nasional melalui Sekretaris Dewan Nasional.  

5. Sekretaris Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen 
pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja. 

6. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional 
menyampaikan kepada Menteri/Kepala LPNK untuk pengembalian dokumen 
usulan untuk dilengkapi.  

7. Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Menteri/Kepala LPNK 
telah melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada 
Tim Pelaksana untuk dilakukan pengkajian. 

8. Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan pengkajian 
usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. 
Pengkajian dilakukan, terhadap: 

a) pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan  

b) kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. 

9. Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan 
pembentukan KEK oleh Gubernur. 

10. Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang 
dilaksanakan untuk disampaikan kepada  Ketua dan Anggota Dewan Nasional. 

11. Rekomendasi Tim Pelaksana disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan 
Nasional 

12. Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk 
membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan 
pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur. 

13. Dewan ... 
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13. Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil 
kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim Pelaksana. 

14. Pelaksanaan Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus Nomor :  PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. 

15. Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima 
usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK. 

16. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada Presiden 
yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu 
lokasi sebagai KEK. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu 
lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai 
pembentukan peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

17. Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut 
disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Menteri/Kepala LPNK pengusul 
yang disertai dengan alasan penolakan. 

18. Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK menjadi 
Peraturan Pemerintah. 

19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan 
Nasional menyampaikan kepada Menteri/Kepala LPNK untuk melakukan proses 
pelaksanaan pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkoordinasi dengan Gubernur. Dalam proses pembangunan 
tersebut, Gubernur menyiapkan usulan pembentukan Dewan Kawasan yang 
disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional. 
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BAB IV 
FORMULIR YANG TERKAIT DENGAN PENGUSULAN KEK 

 

A. Format Formulir Usulan 

Format Formulir Usulan sebagai berikut: 

 

FORMULIR USULAN  

PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 

 

1.1  Identitas Pengusul 

1)  Pengusul 

Nama Organisasi: _____________________________________________________________ 
Alamat:  __________________________________________________________________ 

No. Telepon:  __________________________   No. Fax:  ___________________________ 
Alamat Email:  _____________________________________________________________ 
Website:  _________________________________________________________________ 

2)  Jenis Organisasi (pilih salah satu) 

Badan Usaha:   Badan Usaha Milik Negara 

            Badan Usaha Milik Daerah 

  Koperasi 
  Swasta 
  Usaha Patungan/Joint Venture 

Pemerintah Kabupaten 
Pemerintah Provinsi 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

3)  Perwakilan Pengusul 

Nama:  ______________________________________________________________________ 
Jabatan:  ____________________________________________________________________ 

No. Telepon:  __________________________   No. Fax:  ___________________________ 

Alamat Email :   _______________________________________________________________ 

1.2  Bidang Usaha/Bisnis dan Lokasi 

1)  Bidang Usaha (boleh pilih lebih dari satu) 

Industri/Manufaktur  Logistik dan Pergudangan  Seni 

Pengembangan Teknologi  Industri Pertambangan dan   Pariwisata 

Industri Pertanian/Perkebunan  Pengolahan  Industri Kelautan 
Energi  Industri Perhutanan  Perdagangan 

Perkantoran  IT  Infrastruktur 
Lainnya: (sebutkan)  ________________________________________________________ 

BAG 1 : UMUM 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 30 -  

 

   

 
 

2)  Lokasi Proyek 

a.  Status Kawasan Lokasi Proyek (boleh pilih lebih dari satu) 
Kawasan Baru  Perluasan Kawasan 

b.  Luas Tanah:   (total)    Ha; (pembangunan tahap pertama)    Ha 
c.   Alamat:  __________________________________________________________________ 

Kabupaten/Kota:  __________________________________________________________ 

Provinsi:  _________________________________________________________________ 
d.  Penggunaan Tanah Saat Ini (boleh pilih lebih dari satu) 

Lahan pertanian  Kehutanan 

Kawasan Niaga  Area Hunian/Perumahan 
Kawasan Industri             Lainnya: (sebutkan) 

e.  Kondisi Lahan 

i)  Kondisi Topografik secara umum (pilih salah satu) 
Datar  Berbukit 

ii)  Kondisi Tanah secara umum (pilih salah satu) 
Rawa  Berbatu 
Pasir  Lainnya: (sebutkan)  

f.  Pusat Kegiatan Ekonomi yang berada pada radius 60 km (boleh pilih lebih dari satu) 
Kawasan Industri  Pusat Logistik 
Kawasan Bisnis   Lainnya: (sebutkan)  

 

 

2.1  Komitmen Anggaran 

1)  Rencana Anggaran untuk Operasional Administrator (pilih salah satu) 

Ada   Belum ada 

2)   Rencana Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur (pilih salah satu) 

Ada   Belum ada 

3)  Rencana Anggaran Lainnya (pilih salah satu) 

Ada   Belum ada 
2.2  Insentif (boleh pilih lebih dari satu) 

Pajak dan retribusi, dalam bentuk: __________________________________________ 
Kemudahan, dalam bentuk:  _______________________________________________ 

Lainnya, dalam bentuk:  ___________________________________________________ 
 

BAG 2 : DUKUNGAN PEMDA
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3.1  Akses ke Pasar (boleh pilih lebih dari satu) 

Jarak ke pusat kota:    km, nama kota:    

Jumlah penduduk:    jiwa, untuk tahun:    
Jarak ke Pelabuhan:    km 
Status (pilih salah satu):   Domestik  Internasional 

Rencana pemanfaatan (pilih salah satu):  Besar  Kecil  Tidak ada 
Jarak ke Bandara:     km 
Status (pilih salah satu):   Domestik  Internasional 

Rencana pemanfaatan (pilih salah satu):  Besar  Kecil  Tidak ada 
   Jarak ke Stasiun Kereta Api:    km 

Rencana pemanfaatan (pilih salah satu):  Besar  Kecil  Tidak ada 

  Jarak ke jalan arteri terdekat:    km, lebar jalan:    m 
Rencana pemanfaatan (pilih salah satu):  Besar  Kecil  Tidak ada 

3.2  Ketersediaan Infrastruktur (boleh pilih dan diisi lebih dari satu) 

Ketersediaan Listrik 
Jarak ke gardu listrik:    km, kapasitas:    MVA 

  Surat jaminan dari PLN untuk kesediaan listrik untuk KEK (pilih salah satu): 
Sudah ada  Belum ada 

Ketersediaan Sumber Air 

Jarak ke sumber air:    km 
Jenis sumber air (pilih salah satu): 

Air baku bawah tanah  Air baku permukaan  PDAM 

Bila Pengusul yang memilih sumber air PDAM: 
Jarak ke IPA PDAM:    km, kapasitas:    m3/hari 

Surat jaminan dari PDAM untuk kesediaan air untuk KEK (pilih salah satu): 
Sudah ada  Belum ada 

Ketersediaan TPA Sampah 

Jarak ke TPA:    km 
Surat jaminan dari Instansi untuk pengangkutan sampah (pilih salah satu): 

Sudah ada  Belum ada 

Ketersediaan GAS 
Jarak ke tambang/terminal GAS:    km, kapasitas:    m3 
Surat jaminan dari PLNG untuk kesediaan supply gas (pilih salah satu): 

Sudah ada  Belum ada 
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3.3  Ketersediaan  Sumberdaya  Alam/Unggulan  yang  akan  Dimanfaatkan 

(boleh pilih lebih dari satu) 

Pertambangan (pilih salah satu) 
Minyak  Gas  Batu Bara 

Logam  Lainnya: (sebutkan)  
Jarak ke sumberdaya:    km 
Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 

Kapasitas (pilih salah satu):   Cukup  Akan dicukupi  Belum dapat dipastikan
Kehutanan 

Jarak ke sumberdaya:    km 
Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 
Kapasitas (pilih salah satu):   Cukup  Akan dicukupi  Belum dapat dipastikan

Pertanian tanaman pangan 
Jarak ke sumberdaya:    km 
Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 

Kapasitas (pilih salah satu):   Cukup  Akan dicukupi  Belum dapat dipastikan
Perkebunan 
Jarak ke sumberdaya:    km 

Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 
Kapasitas (pilih salah satu):   Cukup  Akan dicukupi  Belum dapat dipastikan
Perternakan 

Jarak ke sumberdaya:    km 
Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 
Kapasitas (pilih salah satu):   Cukup  Akan dicukupi  Belum dapat dipastikan

Perikanan 
Jarak ke sumberdaya:    km 
Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 

Kapasitas (pilih salah satu):   Cukup  Akan dicukupi  Belum dapat dipastikan
Parawisata/keindahan alam 
Jarak ke sumberdaya:    km 

Status (pilih salah satu):  Eksisting  Baru 
Tidak memerlukan atau memanfaatkan sumberdaya alam/unggulan 
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4.1  Status Kepemilikan Tanah 

1)  Status Penguasaan (pilih salah satu) 

Sudah dikuasai 100% 

Dikuasai sebagian:    % 

Sisa pemukiman yang perlu dibebaskan:  ___________rumah tangga (KK) 
Belum dikuasai 
Pemukiman yang perlu dibebaskan: _______________rumah tangga (KK) 

2)  Status Sengketa (pilih salah satu) 

Tidak ada sengketa 
Sebagian (      %) tanah masih dalam sengketa dengan pihak lain 

Seluruh tanah masih dalam sengketa dengan pihak lain 

4.2  Pernyataan Kesesuaian dengan RTRW Kab/Kota dari Pemda 

1)  Kesesuaian dengan RTRW saat ini (pilih salah satu) 

Sesuai 

Tidak sesuai tetapi RTRW akan direvisi 

2)  Status Peruntukan Tanah dalam RTRW saat ini (boleh pilih lebih dari satu) 

Kawasan lindung  Kawasan komersial (industri, pergudangan, jasa) 

Kawasan budidaya   Kawasan lainnya: (sebutkan)   

3)  Posisi RTRW saat ini (pilih salah satu) 

Akan direvisi dalam 1 tahun yang akan datang 

Tidak akan direvisi dalam 1 tahun yang akan datang 

4.3  Status Lokasi 

1)  Izin Lokasi bagi pengusul Badan Usaha (pilih salah satu) 

Sudah ada   Belum ada 

2)  Penetapan Lokasi bagi pengusul Pemda/Kementerian (pilih salah satu) 

Sudah ada   Belum ada 
 
 

BAG 4 : TATA RUANG 
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5.1  Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung 

1)  Rencana Penggunaan Lahan atau Zonasi 
No.  Penggunaan Lahan  Luas (Ha; %) 

1  Jalan 
2  Lahan terbuka atau lahan hijau
3  Infrastruktur lainnya 
4  Gedung manajemen, termasuk pusat pemasaran
5  Zona‐1:  
6  Zona‐2:  
  dan seterusnya 

   
Total

2)  Jaringan Jalan 
Jalan Internal KEK (1) 
Panjang:   m,    Lebar:   m 
Jenis perkerasan (pilih salah satu):  Aspal   Beton 

Penerangan: (tinggi tiang)    m,  (jarak antar tiang)     m 
Trotoar (boleh pilih lebih dari satu): 

Pedestrian :  m  Utilitas bawah tanah:        m 
Jalan Internal KEK (2) 
Panjang:   m,    Lebar:   m 
Jenis perkerasan (pilih salah satu):  Aspal   Beton 

Penerangan: (tinggi tiang)    m,  (jarak antar tiang)     m 
Trotoar (boleh pilih lebih dari satu): 

Pedestrian :  m  Utilitas bawah tanah:        m 
Jalan Akses ke Jalan Raya Terdekat 
Panjang:   m,    Lebar:   m 
Jenis perkerasan (pilih salah satu):  Aspal   Beton 

Penerangan: (tinggi tiang)    m,  (jarak antar tiang)     m 
Trotoar (boleh pilih lebih dari satu): 

Pedestrian :  m  Utilitas bawah tanah:        m 

3)  Fasilitas Transportasi Lainnya (boleh pilih lebih dari satu) 
Bandara khusus KEK  Pelabuhan khusus KEK 
Dry port khusus KEK 

4)  Rencana  Jaringan  Drainase  dan  Penyaluran  Air  Hujan 
(boleh pilih dan diisi lebih dari satu) 

Saluran Drainase :   m 
Kolam Retensi (kapasitas):          m3, terdiri dari          kolam 
Gardu Pompa (kapasitas):           m3/detik, terdiri dari    pompa 
Periode ulang curah hujan:    tahun 

 

 

 

 

BAG 5 : RENCANA PENGEMBANGAN KEK
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5)  Rencana Pengelolaan Air Bersih 

a.  Kualitas Air (pilih salah satu): 

Air minum  Air bersih  Air baku 
b.  Perkiraan kebutuhan air:   m3/hari 
c.  Sistem Penyediaan Air (boleh isi lebih dari satu): 

Pipa Distribusi:   m 
Reservoir (kapasitas):  m3/hari 
Instalasi Pengolahan Air (IPA) (kapasitas):  m3/hari 

6)  Rencana Sistem Pengolahan Air Limbah 

a.  Perkiraan kapasitas air limbah:   m3/hari 
b.  Sistem Pengolahan Air Limbah (boleh isi lebih dari satu): 

Pipa pengumpul:  m 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (kapasitas):   m3/hari 

c.  Kualitas Air Buangan dari IPAL (pilih salah satu): 

Standar Dinas Pengairan   Standar PU  Standar KLH 
d.  Badan Air Penerima (pilih salah  satu): 

Badan air kelas 1  Badan air kelas 2 

Badan air kelas 3  Badan air kelas 4 
Lainnya: (sebutkan) ___________________________________________________

7)  Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 

a.  Estimasi Kebutuhan Tenaga Listrik:   MVA 
b.  Sistem Penyediaan Tenaga Listrik 
  (pilih dan diisi jika pengusul akan membangun sendiri): 

Jarak dari KEK ke jaringan transmisi utama:   m 
Kapasitas pembangkit tenaga listrik di dalam KEK:  MVA 

Kapasitas gardu listrik di dalam KEK:    MVA 
Panjang jaringan distribusi di dalam KEK:   m 

8)  Rencana Penyediaan Sarana Komunikasi 

a.  Kualitas sarana komunikasi yang diperlukan (boleh isi lebih dari satu): 

Broadband  Jaringan serat optik  Wireless (Wi‐Fi/Hot‐spot) 
Lainnya: (sebutkan)  ___________________________________________________

b.  Tata cara penyediaan sarana komunikasi (pilih salah satu): 

Akan mempunyai sistem khusus 
Akan diserahkan kepada badan usaha umum 
Lainnya: (sebutkan)  ___________________________________________________
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5.2  Rencana Penyerapan Tenaga Kerja 

1)  Rencana  jumlah  tenaga kerja yang  akan  diterima  oleh pengusul  sebagai pegawai 
pengembang/operator kawasan:          orang 

2)  Perkiraan  tenaga  kerja  yang  akan  diperlukan/diterima  untuk  seluruh  kegiatan 
didalam KEK (selain pegawai pengembang diatas), sebanyak ________ orang 

5.3  Rencana Bisnis 

1)  Permintaan Pasar 

a.  Sudah ada:  Dengan pesaing  Tanpa pesaing 
b.  Belum ada:   Pasar potensial  Akan menghasilkan produk yang dapat 
      menciptakan pasar baru 

2)  Keunggulan 

 
 

 
(diisi  dengan deskripsi aksesbilitas, ketersediaan  infrastruktur, sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, dll.) 

3)  Kelemahan 

 

 
 
(diisi  dengan deskripsi aksesbilitas, ketersediaan  infrastruktur, sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, dll.) 

4)  Daya Saing 

 

 
 
(diisi  dengan teknologi, pemasaran/marketing, pengalaman  dibidang yang serupa, dll.) 

5)  Rencana Perkiraan Pembiayaan Proyek 

a.  Pembebasan tanah dan relokasi, sebesar Rp.    
b.  Konstruksi and perencanaan, sebesar Rp.    
c.  Operasional dan pemeliharaan rata‐rata per tahun, sebesar Rp.    

d.  Lainnya: (sebutkan)   , sebesar Rp.  
e.  Jumlah total pembiayaan proyek, sebesar Rp.    

6)  Jadwal Pembiayaan Proyek 

a.  Tahun pertama, sebesar Rp.    
b.  Tahun kedua, sebesar Rp.    
c.  Tahun ketiga, sebesar Rp.    
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5.4  Kelayakan Finansial (FIRR dan NPV) 

1)  Financial Internal Rate of Return (FIRR):   % 

2)  Financial Net Present Value (FNPV):    

3)  Hasil :           .................................................................................................................. Layak      

5.5  Kelayakan Ekonomi (EIRR dan NPV) 

1)  Economic Internal Rate of Return (EIRR):   % 

2)  Economic Net Present Value (ENPV):    

3)  Perkiraan  peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  daerah  __________________ 
_jiwa 

4)  Peningkatan ekspor ____________________________ USD 

5)  PDRB dan Pendapatan perkapita ______________________________ 

6)  Hasil :           .................................................................................................................. Layak      

5.6  Periode Pembangunan KEK 

1)  Perkiraan jangka waktu yang diperlukan sampai dimulainya operasi KEK:   tahun

2)  Jadwal aktifitas pengembangan KEK 

a.  Pembentukan organisasi untuk KEK, selama:   bulan 
b.  Pembebasan tanah dan relokasi, selama:   bulan 
c.  Perencanaan ataupun DED, selama:   bulan 
d.  Konstruksi, selama:   bulan 

5.7  Dampak Lingkungan 

1)  Perkiraan Dampak Negatif Lingkungan (boleh pilih lebih dari satu) 

Gangguan terhadap Flora dan Fauna yang dilindungi 
Penebangan hutan 
Gangguan terhadap kawasan konservasi 
Pencemaran air  Polusi udara  Polusi suara 
Kontaminasi tanah  Lainnya:(sebutkan)   

2)  Perkiraan Dampak Negatif Sosial (boleh pilih lebih dari satu) 

Pemukiman  Segmentasi komunitas   Peralihan mata 
      pencaharian 
Lainnya: (sebutkan) 

3)  Hasil dari Analisa Dampak Lingkungan 

Tidak ada masalah serius saat ini 
Terdapat masalah serius namun dapat dihindari dan perlu rencana mitigasi
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6.1  Pengalaman dalam Membangun dan Mengelola Proyek Sejenis 

1)  Untuk Pengusul Badan Usaha 

Ada 

Lokasi:  Dalam negeri  Luar negeri 
Skala usaha:  Sama  Lebih kecil  Lebih besar 
Dibangun pada:  < 5 tahun  5‐10 tahun  > 10 tahun 

Operasi:  Masih berjalan  Sudah selesai  Ditransfer ke pihak lain 
Tidak Ada 

2)  Untuk Pengusul PEMDA/Kementerian/LPNK 

Ada 
Berbentuk:  KAPET  FTZ  Kawasan Berikat  Kawasan Industri 
  Lainnya: (sebutkan)  

Skala usaha:  Sama  Lebih kecil  Lebih besar 
Dibangun pada:  < 5 tahun  5‐10 tahun  > 10 tahun 
Operasi:  Masih berjalan  Sudah selesai  Ditransfer ke pihak lain 

Tidak Ada 

6.2  Sumber Dana Pembiayaan KEK 

1)  Untuk Pengusul Badan Usaha (boleh pilih lebih dari satu) 

Modal Perusahaan:  Dalam negeri, sejumlah: Rp          miliar 

Luar negeri, sejumlah: Rp            miliar 
Pinjaman berjangka:  Pinjaman dalam negeri, sejumlah: Rp          miliar 

Pinjaman luar negeri, sejumlah: Rp            miliar 

Sumber lainnya (sebutkan):                  , sejumlah: Rp            miliar 
                , sejumlah: Rp            miliar 

2)  Untuk Pengusul PEMDA/Kementerian/LPNK (boleh pilih lebih dari satu) 

APBN:  Alokasi untuk KEK yang telah disetujui, sejumlah: Rp              miliar 

  Akan dialokasikan, sejumlah: Rp                               miliar 

APBD:  Alokasi untuk KEK yang telah disetujui, sejumlah: Rp              miliar 

  Akan dialokasikan, sejumlah: Rp    miliar 

Swasta:  Dalam negeri, sejumlah:Rp    miliar 

  Luar  negeri, sejumlah: Rp    miliar 

Sumber lainnya (sebutkan): 
  , sejumlah: Rp  miliar 

  , sejumlah: Rp  miliar 

BAG 6 : POTENSI INVESTOR
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6.3  Potensi Kinerja Badan Pengelola 

1)  Untuk Pengusul Badan Usaha (pilih salah satu) 

Akan dioperasikan/dikelola sendiri. 
Tenaga kerja:  Memberdayakan staf yang sudah ada 

  Merencanakan penambahan tenaga ahli khusus 
Akan dikelola oleh pihak lain. 
Lainnya (sebutkan):  

2)  Untuk Pengusul Pemda/Kementerian/LPNK (pilih salah satu) 

Akan dioperasikan/dikelola sendiri. 
Akan  dioperasikan/dikelola  oleh  Badan  Usaha  ataupun  BUMN  yang  akan  ditunjuk 

melalui proses tender sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011. 
Lainnya (sebutkan):  

3)  Rencana Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Pengelola  (boleh pilih  lebih dari 
satu) 

Sementara ini tidak ada rencana. 

Akan mengadakan  kunjungan dan  evaluasi  terhadap KEK ataupun kawasan  ekonomi
serupa yang sudah berhasil. 
Akan dilaksanakan program pelatihan/pendidikan. 

Lainnya (sebutkan):  

4)  Rencana Pemasaran KEK (boleh pilih lebih dari satu) 

Sementara ini tidak ada rencana. 
Akan mengadakan sosialisasi dan penawaran melalui media cetak dan elektronik. 

Akan mengadakan kunjungan langsung ke investor lokal. 
Akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan kunjungan  langsung ke

investor asing. 
Lainnya (sebutkan):  
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PERNYATAAN 
 

Dokumen‐dokumen  tersebut  di  atas  ("Dokumen  Persyaratan") merupakan  satu 

kesatuan  dan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  usulan  KEK  ini.  Dengan 

disertakannya  formulir  dan  Dokumen  Persyaratan  tersebut,  kami  menyatakan 

bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengusul di atas 

materai yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

                                             .......………………………..,……….…….. 

 

   Pengusul, 
   Materai Rp. 6.000,‐ 

   ………………….……………… 
 
 
 

   Tandatangan dan Nama jelas 
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B. Format Surat Kuasa Otorisasi 

Pengusul Badan Usaha yang merupakan bentuk konsorsium harus menyertakan 
surat kuasa konsorsium dalam pengusulan KEK. Surat kuasa konsorsium yang 
dimaksud mengacu pada format sebagai berikut: 

 

 
  

SURAT KUASA OTORISASI 

Nomor: [________________] 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

A. [Nama________________] dalam kapasitas selaku Direktur dari dan oleh karena itu 
bertindak untuk dan atas nama [nama Bandan Usaha________________] badan hukum
yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Indonesia, beralamat di 
[________________] , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

B. [Nama________________] dalam kapasitas selaku Direktur dari dan oleh karena itu 
bertindak untuk dan atas nama [nama Bandan Usaha________________] badan hukum 
yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Indonesia, beralamat di 
[________________] , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

C. dan seterusnya apabila lebih dari 2 (dua). 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-
sama disebut sebagai PARA PIHAK. 

PARA PIHAK sepakat dan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa PARA PIHAK akan berkerjasama membentuk konsorsium dalam rangka 
pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di lokasi 
[Kabupaten/Kota____________], ([Kabupaten/Kota___________], dan
[Kabupaten/Kota________________]), provinsi ________________. 

2. Sehubungan dengan hal di atas PARA PIHAK  menunjuk Badan Usaha [nama Badan
Usaha] sebagai WAKIL KONSORSIUM. 

3. WAKIL KONSORSIUM berhak dan bertanggung jawab termasuk namun tidak terbatas
terhadap hal-hal sebagai berikut: 
a. menyiapkan, menandatangani dan mengajukan surat-surat, permohonan-

permohonan, formulir aplikasi dan seluruh dokumen usulan pembentukan KEK; 
b. mengadakan perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK dengan 

pemerintah terkait sesuai kewenangannya; 
Setiap perubahan dalam Surat Kuasa Otorisasi ini harus berdasarkan kesepakatan tertulis
PARA PIHAK. 

Surat Kuasa Otorisasi ini akan berakhir ketika semua kewajiban PARA PIHAK berdasarkan 
perjanjian pembangunan KEK dan perjanjian pengelolaan KEK telah dilaksanakan. 

PARA PIHAK tidak dapat mengakhiri Surat Kuasa Otorisasi ini tanpa persetujuan
pemerintah terkait sesuai kewenangannya. 

Demikian Surat Kuasa Otorisasi ini dibuat dan ditandatangani di [________________] 
pada tanggal [________________] dan berlaku sejak tanggal penandatanganan. 

PIHAK PERTAMA      WAKIL KONSORSIUM 

[Meterai Rp. 6000,-] 

[________________]     [________________] 

PIHAK KEDUA   

 

[Meterai Rp. 6000,-] 

 

[________________] 



 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

- 43 -  

C. Format Surat Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pengusul dari Badan Usaha dan pemerintah provinsi harus menyertakan surat 
persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang ditandatangani oleh 
bupati/walikota. Surat persetujuan pemerintah kabupaten/kota yang dimaksud 
mengacu pada format sebagai berikut: 

 
  

[tanggal ________________]

Nomor: ________________ 

Hal : Persetujuan Pemerintah [Kabupaten/Kota ________________] terhadap usulan
pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di
[Kabupaten/Kota________________], Provinsi [________________] 

        
Kepada Yth., 

[Gubernur ________________] 

[alamat________________ 

________________] 

 

Merujuk pada surat [Gubernur/Badan Usaha________________] tanggal 
[________________], Nomor [________________], perihal Usulan Pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) [nama KEK________________] di [Kabupaten/Kota 
________________], Provinsi [__________________] dan berdasarkan hasil verifikasi dan 
evaluasi terhadap seluruh dokumen-dokumen pendukung usulan tersebut, kami 
menyampaikan hal-hal berikut: 

1. Seluruh dokumen Usulan Pembentukan KEK [nama KEK________________] telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai KEK.  

2. Secara khusus, menyangkut hal-hal yang berada dalam kewenangan Pemerintah
[Kabupaten/Kota________________], kami menyatakan bahwa: 

a. Usulan KEK ini telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
[Kabupaten/Kota ________________], sebagaimana dimuat dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota [Nomor________ Tahun ______] / persetujuan Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional degan surat [Nomor ______, tanggal
___________]. 

b. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) pada usulan KEK ini
telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (dalam hal kewenangan kabupaten/kota) 

3. Berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut, kami dapat menyetujui usulan pembentukan
KEK di [Kabupaten/Kota ________________], Provinsi [________________] untuk 
diajukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 

4. Sebagai dukungan terhadap usulan pembentukan KEK [nama KEK________________] 
tersebut kami juga menyertakan komitmen pemerintah
[Kabupaten/Kota________________].  

Atas perhatian dan kesediaan Gubernur, kami ucapkan terima kasih. 

 

[Bupati/Walikota________________] 

 

 

[________________] 
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D. Format Surat Pernyataan Kepemilikan Nilai Ekuitas 

Pengusul dari Badan Usaha harus menyertakan surat pernyataan kepemilikan nilai 
ekuitas yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha. Pernyataan kepemilikan 
nilai ekuitas yang dimaksud mengacu pada format sebagai berikut: 

 
  

SURAT PERNYATAAN 
KEPEMILIKAN NILAI EKUITAS 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : [nama direksi________________] 
Jabatan   : Direktur Utama 
bertindak untuk dan  
atas nama   : [nama perusahaan________________] 
Alamat   : [domisili perusahaan________________] 
berdasarkan Anggaran Dasar  
yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor [________________] tanggal [________________]
dengan perubahan terakhir dalam Akta Notaris Nomor [________________] tanggal 
[________________] (dan untuk mewakili kepentingan konsorsium berdasarkan Surat
Kuasa Otorisasi Nomor [________________] tanggal [________________])*jika pengusul 
konsorsium  menyatakan: 

1. Aset Badan Usaha sebesar Rp. __________________, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Modal Perusahaan:  

i. Dalam negeri, senilai:     Rp [________________]  
ii. Luar negeri, senilai:        Rp [________________]  

b. Asset lainnya:  
i. [________________], senilai: Rp [________________]  

ii. [________________], senilai: Rp [________________]  
Total nilai     Rp [________________]  

2. Rencana investasi pengembangan KEK sebesar Rp. ________________ 

3. Perbandingan antara nilai investasi dengan nilai aset dalam persentase adalah sebesar 
[angka_________]% (huruf ______________________). 

4. Jika ternyata dikemudian hari terbukti bahwa total nilai ekuitas tidak sama dengan
yang tersebut di atas, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan
Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK dan ketentuan
perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta,  ____________________ 

 

Pemberi Pernyataan  

[nama perusahaan________________] 

 

[Meterai Rp. 6000,-] 

 

[nama direksi________________] 
   

Direktur Utama 
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E. Format Surat Rekomendasi Otoritas Pengelola Infrastruktur 

Pengusul dari Badan Usaha, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
jika memerlukan dukungan infrastruktur tertentu dalam pengoperasian KEK, harus 
menyertakan surat rekomendasi otoritas pengelola infrastruktur yang 
ditandatangani oleh pimpinan otoritas pengelola infrastruktur setempat dan/atau 
pusat. Surat rekomendasi otoritas pengelola infrastruktur yang dimaksud mengacu 
pada format sebagai berikut: 

 
  

[tanggal ________________]

Kepada Yth., 

[Pengusul KEK________________] 

[alamat ________________ 

________________] 

 

Perihal:  Rekomendasi dukungan infrastruktur [jenis infrastruktur________________] 
terhadap pengembangan KEK oleh [pengusul _____________________]. 

 

Sehubungan dengan rencana pengusulan pembentukan KEK oleh [pengusul
_______________] yang terletak di [kabupaten/kota______________], 
([kabupaten/kota_____________], dan [kabupaten/kota______________]) provinsi 
[________________], dengan ini kami memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap 
penyediaan dan/atau pemanfaatan infrastruktur: 

1. [jenis infrastruktur ____________], kapasistas _________________________; 

2. [jenis infrastruktur ____________]; kapasistas _________________________; 

3. dan setrusnya ..... 

yang kami kelola sesuai dengan kemampuan pelayanan kami. 

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 

[nama otoritas pengelola infrastruktur] 

Pimpinan/Direktur   

 

 

[________________] 
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F. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pembangunan dan 
Pengelolaan KEK 

Pengusul dari Badan Usaha, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
harus menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan 
dan pengelolaan KEK yang ditandatangani masing-masing pengusul sesuai 
kewenangannya di atas meterai. Surat pernyataan yang dimaksud mengacu pada 
format sebagai berikut: 

1. pengusul Badan Usaha 

 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : [nama direksi________________] 

Jabatan   : Direktur Utama 

bertindak untuk dan  

atas nama   : [nama perusahaan________________] 

Alamat   : [domisili perusahaan________________] 

berdasarkan Anggaran Dasar  

yang dimuat dalam  Akta Notaris Nomor [________________] tanggal 
[________________] dengan perubahan terakhir dalam Akta Notaris Nomor 
[________________] tanggal [________________] (dan untuk mewakili kepentingan 
konsorsium berdasarkan Surat Kuasa Otorisasi Nomor [________________] tanggal 
[________________])*jika pengusul konsorsium  

menyatakan : 

1. Sanggup untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) di lokasi [Kabupaten/Kota________________] (,
[Kabupaten/Kota_______________], dan [Kabupaten/Kota______________]) sesuai 
dengan perencanaan yang kami usulkan dalam formulir dan dokumen persyaratan
yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Tahap Pembebasan Tanah: [skedul pembebasan tanah_______________] 

b. Tahap Financial Closing: [tanggal kontrak pembiayaan_______________] 

c. Tahap Pembangunan; [skedul pembangunan fisik___________________] 

d. Tahap Pengelolaan; [tanggal saat operasi__________________________] 

2. Jika dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana tersebut diatas dan/atau
menimbulkan permasalahan hukum, maka kami akan bertanggungjawab sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta,  ____________________ 

 

Pemberi Pernyataan      

[Nama Perusahaan______________] 

 

[Meterai Rp. 6000,-] 

 

[Nama Direksi_______________]   

Direktur Utama 
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2. pengusul pemerintah kabupaten/kota 

 
  

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : [________________] 

Jabatan   : [bupati________________] 

 menyatakan : 
1. Sanggup untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK yang diusulkan di 

lokasi [Kabupaten/Kota________________]. 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KEK akan melakukan lelang 
penunjukan Badan Usaha sebagai pembangun atau pengelolaan  Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta,  ____________________ 

 

Pemberi Pernyataan      

[Bupati______________] 

 

[Meterai Rp. 6000,-] 

 

[_______________]   
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3. pengusul pemerintah provinsi 

 
  

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
  

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : [________________] 

Jabatan   : [Gubernur________________] 

 menyatakan : 
1. Sanggup untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK yang diusulkan di 

lokasi [kabupaten/kota______________], ([kabupaten/kota_____________], dan 
[kabupaten/kota______________]) provinsi [________________] 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KEK akan melakukan lelang
penunjukan Badan Usaha sebagai pembangun atau pengelolaan  Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta,  ____________________ 

 

Pemberi Pernyataan      

[Gubernur______________] 

 

[Meterai Rp. 6000,-] 

 

[_______________]  
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4. pengusul kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : [________________] 

Jabatan  : [Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
________________] 

menyatakan : 

1. Sanggup untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK yang diusulkan di 
lokasi [kabupaten/kota______________], ([kabupaten/kota_____________], dan 
[kabupaten/kota______________]) provinsi [________________] 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KEK akan melakukan lelang
penunjukan Badan Usaha sebagai pembangun atau pengelolaan  Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta,  ____________________ 

 

Pemberi Pernyataan      

[Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah  

Non Kementerian ________________] 

 

[Meterai Rp. 6000,-] 

 

[_______________]  
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G. Format Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota 

  

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA BUPATI/WALIKOTA [____________] DENGAN 
KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA [_________________] 

TENTANG 
KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENGUSULAN PEMBENTUKAN KEK                 

DI [__________________________] 
 

Pada hari ini [_______________],  bulan [_____________], tahun [________________], 
kami yang bertandatangan di bawah ini: 
1.  [nama _______________], Bupati/Walikota [_____________________] yang diangkat

dengan [Keputusan_____________, Nomor ______________, tanggal
____________________] oleh karenanya berwenang untuk melakukan perbuatan
hukum untuk dan atas nama Kabupaten/Kota [______________] yang selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

2   [nama _______________], Ketua DPRD Kabupate/Kota [_____________________]
yang diangkat dengan [Keputusan_____________, Nomor ______________, tanggal
____________________] oleh karenanya berwenang untuk melakukan perbuatan
hukum untuk dan atas nama DPRD Kabupaten/Kota [______________]yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAselanjutnya secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK, sepakat untuk memberikan komitemen terhadap usulan Pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) di [Kabupaten/Kota_______________], Provinsi 
[_______________], berupa: 
 
1. Penyediaan Anggaran berupa: 

a. Rencana anggaran untuk operasional administrator;  
b. Rencana anggaran untuk pembangunan infrastruktur;  
c. Rencana anggaran lainnya;  
d. (sebutkan)___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
2. Pemberian Insentif (pilih yang sesuai, dapat lebih dari satu) 

a. Pajak dan retribusi, dalam bentuk:  
1) ___________________________; 
2) ___________________________;  
3) dst. 

b. Kemudahan, dalam bentuk:  
1) ___________________________; 
2) ___________________________; 
3) dst. 

c. Lainnya, dalam bentuk:  
1) ___________________________; 
2) ___________________________; 
3) dst. 

3. [Hal lainnya yang dipandang perlu]. 
 
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA. 
  
[Bupati/Walikota___________]   [Ketua DPRD Kabupaten/Kota_______] 
 
 
 [________________________]   [______________________________] 
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H. Format Surat Pengusulan oleh Gubernur ke Dewan Nasional KEK 

Surat penyampaian usulan pekbentukan KEK dari Gubernur kepada Ketua Dewan 
Nasional KEK mengacu pada format sebagai berikut: 

1. usulan pembentukan KEK dari provinsi 

 
 

[tanggal ________________]

Nomor: ________________ 

Hal : Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di
[Kabupaten/Kota________________], Provinsi [________________] 

        
Kepada Yth., 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 
u.p. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 

Jakarta 

 

Dalam rangka percepatan pengembangan perekonomian daerah di Provinsi 
[_______________________________], kami mengusulkan pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) di [Kabupaten/Kota ________________], Provinsi
[__________________]. 

Usulan tersebut telah sesuai dengan kriteria pembentukan KEK  sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2011. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan persyaratan pengusulan KEK sebagai
berikut: 

1. Formulir 
2. Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan 
3. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan 
4. Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan 
5. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi 
6. Studi kelayakan ekonomi dan finansial 
7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
8. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK 
9. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah 
10. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk

pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya 
11. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK 
12. [dokumen pendukung lainnya yang dipandang perlu]. 

Dalam hal persyaratan yang kami sampaikan belum lengkap/benar, kami akan segera
melengkapi/membetulkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

 

[Gubernur________________] 

 

 

[________________] 
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2. usulan pembentukan KEK dari kabupaten/kota 

 
 

 

 

[tanggal ________________]

Nomor: ________________ 

Hal : Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di
[Kabupaten/Kota________________], Provinsi [________________] 

        
Kepada Yth., 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 
u.p. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 

Jakarta 

 

Sehubungan dengan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 
[Kabupaten/Kota ________________], Provinsi [__________________] yang diusulkan 
oleh Bupati/Walikota [__________________________] kepada kami melalui surat Nomor 
[_______________] tanggal [________________], kami sampaikan hal berikut: 

1. Usulan tersebut telah sesuai dengan kriteria pembentukan KEK  sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011. 

2. Persyaratan pengusulan tersebut telah lengkap dan benar, yaitu: 
a. deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat

rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 
b. peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 
c. rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan

zonasi; 
d. studi kelayakan ekonomi dan finansial; 
e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
f. usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; 
g. penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah; 
h. rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk

pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya;   
i. pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  KEK; dan 
j. komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif

berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta 
kemudahan 

k.  [dokumen pendukung lainnya yang dipandang perlu]. 
3. Dalam hal persyaratan yang kami sampaikan belum lengkap/benar, kami akan segera

melengkapi/membetulkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

 

[Gubernur________________] 

 

 

[________________] 
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3. usulan pembentukan KEK dari badan usaha dalam satu wilayah kabupaten/kota 

 

[tanggal ________________]

Nomor: ________________ 

Hal : Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di
[Kabupaten/Kota________________], Provinsi [________________] 

        
Kepada Yth., 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 
u.p. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 

Jakarta 

 

Sehubungan dengan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 
[Kabupaten/Kota ________________], Provinsi [__________________] yang diusulkan 
oleh Badan Usaha [_______________________] sebagaimana yang disampaikan oleh
Bupati/Walikota [__________________________] kepada kami melalui surat Nomor 
[_______________] tanggal [________________], kami sampaikan hal berikut: 

1. Usulan tersebut telah sesuai dengan kriteria pembentukan KEK  sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011. 

2. Persyaratan pengusulan tersebut telah lengkap dan benar, yaitu: 
a. surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium; 
b. akta pendirian  Badan Usaha; 
c. profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal

perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para pemegang
saham yang sudah diaudit kecuali untuk BUMN dan BUMD; 

d. persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang
diusulkan; 

e. surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga puluh 
perseratus) dari nilai investasi KEK yang diusulkan; 

f. deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 

g. peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 
h. rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan 

zonasi;  
i. studi kelayakan ekonomi dan finansial; 
j. analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; 
k. usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; 
l. izin lokasi; 
m. rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk

pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan  
n. pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  KEK 
o. [dokumen pendukung lainnya yang dipandang perlu]. 

3. Dalam hal persyaratan yang kami sampaikan belum lengkap/benar, kami akan segera
melengkapi/membetulkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

[Gubernur________________] 

 

[________________] 
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4. usulan pembentukan KEK dari badan usaha lintas wilayah kabupaten/kota 

 
 

[tanggal ________________]

Nomor: ________________ 

Hal : Pengusulan pembentukan KEK di [Kabupaten/Kota ________________],
[Kabupaten/Kota ________________], Provinsi [__________________] 

        
Kepada Yth., 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 
u.p. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khsusus 

Jakarta 

 

Sehubungan dengan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 
[Kabupaten/Kota ________________],  [Kabupaten/Kota ________________], Provinsi
[__________________] yang diusulkan oleh Badan Usaha 
[_______________________]kepada kami melalui surat Nomor [_______________]
tanggal [________________], kami sampaikan hal berikut: 

1. Usulan tersebut telah sesuai dengan kriteria pembentukan KEK  sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011. 

2. Persyaratan pengusulan tersebut telah lengkap dan benar, yaitu: 
a. surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium; 
b. akta pendirian  Badan Usaha; 
c. profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal

perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para pemegang
saham yang sudah diaudit kecuali untuk BUMN dan BUMD; 

d. surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga puluh 
perseratus) dari nilai investasi KEK yang diusulkan; 

e. deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat
rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK; 

f. peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan; 
g. rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan 

zonasi;  
h. studi kelayakan ekonomi dan finansial; 
i. analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; 
j. usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; 
k. izin lokasi; 
l. rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk

pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan  
m. pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan  KEK 
n. [dokumen pendukung lainnya yang dipandang perlu]. 

3. Pengusulan pembentukan KEK tersebut telah mendapat persetujuan dari
Bupati/Walikota [____________] sebagaimana surat Nomor [____________] tanggal 
[__________],Bupati/Walikota [______________]sebagaimana surat Nomor 
[____________] tanggal [__________], dst. 

4. Dalam hal persyaratan yang kami sampaikan belum lengkap/benar, kami akan segera
melengkapi/membetulkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

[Gubernur________________] 

 

[________________] 
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Format formulir diatas kecuali Formulir Pendaftaran bersifat sebagai acuan dan 
disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan. 

 

 

 MENTERI KOORDINATOR          
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU 

KETUA DEWAN NASIONAL 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,  

 

ttd. 
 

M. HATTA RAJASA 
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