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Abstrak 

Globalisasi dan regionalisasi adalah tren-tren yang dominan dalam 

ekonomi dunia, menstimulasi integrasi ekonomi dan bentuk-bentuk baru 

dari kerjasama yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

berbagai sektor. Konsep growth triangle adalah satu respon yang muncul  

terhadap tren-tren gerakan ini, dan tulisan  ini mengkaji dampak dari 

Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) melalui Industrial Park Bagi 

Batam yang mulai hadir sejak awal 1990an. Periode akhir 1980an menjadi 

saksi bagi sebuah kepentingan baru dalam regionalisme. Periode ini menjadi 

kebangkitan dalam regionalisme di seluruh dunia dalam membentuk regional 

baru.  Konsep IMS-GT sebagai sebuah kerjasama ekonomi sub regional 

pertama kali diajukan pada 20 Desember 1989 sebagai sebuah kesepakatan 

antara Singapura, Johor, dan Indonesia (Batam) untuk mengeksploitasi 

kedekatan geografis dan komplementaritas sumber daya yang dimiliki oleh 

masing-masing negara sebagai sebuah kawasan dengan kombinasi yang 

menarik. IMS-GT membuka ruang investasi  dengan kehadiran Industrial Park 

di Batam. Kehadiran Industrial Park memiliki tantangan tersendiri bagi Batam, 

karena harus berhadapan dengan persoalan yang berkaitan dengan  dua kondisi 

sekaligus yaitu keuntungan melalui investasi dan kerugian dengan munculnya 

beragam masalah sosial. Batam dihadapkan pada kebutuhan akan pertumbuhan 

ekonomi melalui investasi, sekaligus juga berhadapan dengan persoalan 

urbanisasi (kedatangan para pekerja migran dari berbagai wilayah di internal 

Indonesia), laju pertumbuhan penduduk yang menimbulkan persoalan sosial, 

dan aktivitas-aktivitas illegal seperti perdagangan orang yang menimbulkan 

konflik dan membutuhkan penanganan yang serius.  

Kata Kunci 

Industrial Park, Investasi, Laju Pertumbuhan Penduduk , Urbanisasi, Perdagangan 

Orang. 

Pendahuluan 

Kehadiran Industrial Park di Batam melalui kerjasama IMS-GT harus dilihat dalam 

konteks keinginan Singapura akan pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut berasal dari 

keinginan Perdana Menteri Singapura akan konsep triangle yang secara esensial 

membutuhkan pertumbuhan di luar kapasitas Singapura sebagai kepulauan kecil 

dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kesuksesan kebijakan ekonomi Singapura 
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menekankan pada faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan tenaga kerja. Singapura 

menjadi saksi atas pengurangan tenaga kerja dan tingginya biaya upah dalam pasar 

tenaga kerjanya (Cunningham dan Debrah, 1996). Ketatnya tenaga kerja membuat 

rektrutmen menjadi sesuatu yang sulit dan mahal (Debrah, 1993). Ditambah lagi, 

Multinational Corporations (MNCs) jika ingin lanjut beroperasi di Singapura, ada 

penurunan yang terjadi akan tersedianya  tenaga kerja yang memiliki keterampilan. 

Selain itu, biaya untuk membangun pabrik dan pusat-pusat distribusi terus meningkat, 

karena keterbatasan tanah yang dimiliki oleh Singapura. 

Pemerintah Singapura juga bertujuan untuk menguatkan sektor manufaktur domestik 

dan sektor-sektor jasa. Namun. Kumar (1994) mencatat bahwa ketersediaan sumber 

daya, separti air, tanah dan tenaga kerja, seringkali mengalami keterbatasan untuk 

perluasan industri manufaktur, pariwisata dan jasa. Singapura menghadapi 

peningkatan kompetisi dalam produksi yang berorientasi ekspor dari Malaysia, 

Thailand dan Filipina sehingga produk-produk Singapura harus diakui jelas 

mendapatkan ancaman (Ng dan Wong, 1993; Straits Times, 1997). 

Pemerintah Singapura secara aktif memperkuat perusahaan-perusahaan untuk 

merelokasi industri-industri mereka yang berbasis tenaga kerja ke Batam. pada waktu 

yang bersamaan, pemerintah Singapura juga berkeinginan kuat untuk berinvestasi di 

wilayah Asia Timur sebagai bagian dari upaya regionalisasi Singapura untuk 

melebarkan sayap demi pertumbuhan ekonominya (Debrah dan Slansky, 1993; Tan, 

1995).   

Membangun Industrial Park berarti memberi ruang pada Singapura untuk memperluas 

ekonominya secara geografik dengan memperluas industri ke negara tetangganya. 

Selanjutnya, konsep ini juga memberi ruang penyebarluasan sektoral dan 

pengurangangan ketergantungan terhadap negara-negara tetangganya (Rodan, 1993). 

Dalam pandangan Chia dan Lee (1994) Investasi Singapura di berbagai negara harus 

dipandang dalam terminologi sebuah penyebaran dari metropolitan (Singapura) dalam 

pencarian lahan. 

Kumar (1994) berpendapat bahwa comparative advantage muncul dari perbedaan 

yang dimiliki dalam beragam faktor sebagai komplementaritas dibanding kompetisi 

dalam tiga wilayah yang masuk dalam triangle. Misalnya, Singapura memiliki 

infratruktur yang sudah mapan dan tenaga kerja yang mumpuni dalam hal 

keterampilan (namun mahal) biaya; Riau memiliki ketersediaan lahan dan tenaga kerja 

yang murah. Ini diasumsikan bahwa komplementaritas ekonomi dari wilayah ini 

membuat Industrial Park lebih menarik bagi para investor secara keseluruhan 

dibanding faktor-faktor lain yang memisahkannya (Yeoh,et al.  1992; Naidu, 1994). 

Hal ini memperlihatkan bahwa Batam memang menarik bagi sektor investasi dalam 

pembangunan Industrial Park dan pertumbuhan tenaga kerja. Sebagai 

konsekwensinya, Batam mendapatkan keuntungan dari percepatan dari pertumbuhan 
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industrial. Tabel dibawah ini menunjukkan massifnya kehadiran investor di Batam 

dalam sektor Industri. 

Tabel 1: Daftar Kawasan Industri di Batam 

 

Metode Penelitian 

Mengacu pada Creswell (2009: 266) bahwa langkah pengumpulan data merupakan 

usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan 

wawancara baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi, serta merekam dan mencatat 
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informasi. Maka, langkah-langkah kongkrit dalam pengumpulan data penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengidentifikasi lokasi-lokasi dan 

individu-individu yang sengaja ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang diinginkan. Kedua, melakukan observasi. Peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan turun kelapangan untuk merekam maupun mencatat segala informasi baik yang 

terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Ketiga, peneliti melakukan wawancara 

terhadap individu-individu yang sudah ditentukan berdasar purposeful sampling 

procedur sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan peneliti. Wawancara 

dilakukan baik secara langsung (berhadap-hadapan) maupun melalui saluran telepon.   

Keempat, peneliti melakukan pengumpulan dokumen. dalam penelitian ini digunakan 

teknik pengumpulan data melalui teknik kepustakaan (library research).  teknik 

kepustakaan digunakan karena banyak informasi dan data tentang pembentukan dan 

perjalanan dari Industrial Park yang ada di Batam, dapat ditelusuri dalam buku-buku, 

jurnal-jurnal ilmiah, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan sumber-sumber dari 

website yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai Keterkaitan Industrial Park di Batam dengan segala 

resiko yang menyertainya..  

Tinjauan Pustaka 

Growth Triangles yang juga dikenal dengan zona ekonomi subregional (Chia dan Lee, 

1992), natural economic zones (Scalapino, 1992) atau extended metropolitan regions 

(McGee dan Macleod, 1992) adalah zona ekonomi transnasional yang menyebar, 

secara geografi terdiri dari tiga negara atau lebih yang memiliki perbedaan demi 

pencapaian promosi perdagangan dan investasi. Indonesia Malaysia Singapura –

Growth Triangle (IMS-GT) muncul untuk memperoleh kesuksesan dari 

kondisi kedekatan geografis, komplementaritas sumber daya  dan 

infrastruktur. Secara keseluruhan, tujuan ekonomi bertemu dengan kondisi 

awal sukses sebagai lokasi industrialisasi dan intensifikasi angka 

pertumbuhan dalam sektor segitiga pertumbuhan Indonesia dan Malaysia, 

sementara Singapura melihat peluang untuk investasinya (Abdullah 1996; 

Kumar 1994; Naidu, 1994).  

Konsepnya pertama  kali dibunyikan oleh Deputi PM Goh Chok Tong Singapura pada 

akhir 1989, yang mengacu pada sebuah “ triangle of Growth’.  Triangle terdiri atas 

negara kota, Johor di Utara, dan Pulau Batam di Kepulauan Riau yang terletak di 

Selatan. Tahun berikutnya, konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Presiden Indonesia 

Soeharto dan  PM Malaysia Mahathir dan  kemudian memperluasnya menjadi meliputi 

keseluruhan wilayah Propinsi Riau. Pada tahun 1994, sebuah MoU ditandantangai 

oleh pemerintah Singapura, Malaysia, dan Indonesia untuk bersama-sama 

mengembangkan  dan memasarkan area tersebut  (Phelps 2004, p. 348).  
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Komitmen ini digerakkan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan investasi yang spesifik 

dari ketiga negara. Singapura berada dalam sebuah proses restrukturisasi, dan 

berhadapan dengan tingginya biaya lahan dan tenaga kerja. Keadaan ini membuat 

negara membutuhkan strategi industrialisasi regional. Pencarian untuk 

mengembangkan kemampuan konstruksi dan adminsitrasi dari properti industrial  di 

Asia; dan meningkatkan investor-investor lokal dan internasional untuk meng-upgrade 

operasi mereka di Singapura dan merelokasi operasi ke lokasi yang terdekat- menjadi 

bagian dari keinginan Singapura (Yeoh, Worthington dan Wong 2003, p, 45). 

Malaysia, ketika itu berupaya mengembangkan sektor industrialnya dan memajukan 

kemampuan teknologinya. Ditambah lagi adanya penurunan harga-harga komoditi 

pada tahun 1980-an, negara bagian Johor berkeinginan untuk mengembangkan sektor 

manufaktur dan berkompetisi dengan pusat industri Kuala Lumpur dan Penang. 

Ketersediaan akses ke negara kota Singapura via jembatan sepanjang 1.2 kilometer, 

Johor bertujuan menarik minat Singapura dan modal internasional dalam bidang 

teknologi tinggi seperti elektronik (JSEPU 1989, PP. 124; eeau 1995, p. 43). 

Indonesia, juga berupaya untuk menarik modal dan teknologi dari Singapura melalui 

Batam, dengan jarak tempuh yang hanya 20 kilometer.  Berbagai upaya mulai 

dilakukan untuk mengembangkan pulau tersebut dari akhir tahun 1970an, dan 

memfokuskan pada investasi  di sektor perminyakan termasuk juga manufaktur (Nur 

2000, p. 147). Namun, ketatnya aturan kepemilikan asing menyebabkan sedikit sekali 

investasi yang datang ke pulau tersebut (Smith 1996, p. 167). Memahami kegagalan 

pendekatan ini, , terjadi perubahan aturan pada tahun 1989 terutama yang berkaitan 

dengan kepemilikan asing yang kemudian di liberalkan (Pangestu 1991, p. 78). 

Konteks regional juga kondusif untuk ekspor. Plaza Accord pertengahan 1980an 

memacu percepatan nilai Yen dan  mata uang Eropa melawan Dollar AS. Dalam 

rangka upaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah pada operasional mereka, 

perusahaan-perusahaan yang ada dari berbagai negara mulai melakukan ekspansi ke 

Asia Tenggara (Toh, 2014, p. 256). Perusahaan-perusahaan Jepang, khususnya adalah 

investor yang penting di kawasan ini. 

Faktor-faktor ini menjadi pemicu pesatnya investasi dan interaksi lintas batas pada 

awal dan akhir 1990an-an. Batam menerima arus investasi dimulai pada tahun 1980an 

yang menembus angka US$ 230 juta per tahun di awal 1990an (Van Grunsven 1998, 

p. 189). Di Batam, investasi yang mendominasi adalah manufaktur, khususnya sektor-

sektor seperti elektronik, dan plastik. Termasuk juga Operasional pharmaceuticals di 

Batam (EEAU 1995, pp. 34-36). 

Indonesia khususnya Batam berkembang cepat selama periode ini melalui Industrial 

Park dengan beragam investasi. Pertumbuhan Batam bahkan lebih cepat dibandingkan 

dengan pertumbuhan nasional sebesar 10 persen berada diatasnya (MIER 1997; BPS, 

beragam tahun). Struktur ekonomi juga berubah, berganti menuju manufakur dari yang 
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sebelumnya agro industri, dan perikanan. Dalam kasus Batam, sejumlah sektor 

pekerjaan formal degan cepat menyebabkan terjadi migrasi dari daerah lain, hingga 

populasi meningkat ari 79,000 pada tahu 1988 menjadi 250,000 di tahun 1997 (Wong 

dan Ng 2009, pp. 42-43). 

Hasil dan Pembahasan 

Industrial Park dan Investasi 

Pembentukan Industrial Park memberi angin segar bagi pertumbuhan Batam. Sebuah 

pulau dengan luas wilayah 45km x 25km (sekitara dua pertiga dari luas Singapura) 

dan populasi yang mencapai hampir satu juta penduduk berlokasi hanya 20km dari 

Singapura dan 25km dari Johor Malaysia, Batam memang mirip dengan China’s SEZ 

(Special Economic Zones)- sebuah tempat dimana  para perencana ekonomi bangsa 

menguji kebijakan-kebijakan ekonomi baru sekaligus ide-ide baru. Daerah  yang 

berlokasi di Samudra Indian dan Pasifik, Batam juga termasuk destinasi pariwisata 

internasional kedua yang popular di Indonesia. Karena statusnya yang Free Trade Zone 

sejak tahun 1971, lokasi yang strategis, biaya rendah, tenaga kerja yang tersedia, 

insentif pajak dan investasi, Batam mampu menarik 700 perusahaan asing dari 34 

negara dan menghasilkan $3 milyar dalam sektor investasi asing.1 

Investor-investor utama termasuk McDermott International, AT&T, PerkinElmer, 

Bechtel, Seagate Technology, Babcock & Wilcox, Holiday Inn, Matsushita, Kyocera, 

Hitachi, Sanyo, Nippon Steel, Hyundai, Siemens, Sony and Philips. Investor lainnya 

termasuk di bidang perawatan limbah air, rumah sakit, fasilitas kesehatan, pendidikan 

dan perluasan pelabuhan. Serangkaian dengan invetasi-investasi ini, pulau Bintan, 

yang bersebalahan dengan Batam, juga mendapatkan kucuran modal dari Singapura di 

Industrial Parks dan fasilitas-fasilitas pariwisata berkelas tinggi (Chang, 2001).  

Investasi Pemerintah Indonesia di Batam lebih dari $US 2 milyar di sektor privat 

berjumlah sekitar $7 milyar. Serangkaian aktivitas ekspor berorientasi manufaktur, 

pertumbuhan ekonomi mencapai 7.7 persen per tahun untuk tahun 2003 dan memberi 

peluang bagi tenaga kerja lebih dari 260.000 tenaga kerja. Pada tahun 2004, lebih dari 

47 perusahaan asing baru menanamkan invetasi mencapai US$43 juta, mendirikan 

serangkaian produksi yang berbasis di Batam. Batam dilaporkan menyumbangkan 14 

persen bagi pendapatan eskpor Indonesia selain minyak dan gas tentunya. Ada 40 

industri perkapalan dan pabrik-pabrik baja berat. Namun yang paling mendominasi 

adalah bisnis elektronik dan komputer yang berhubungan dengan peralatan audia dan 

video termasuk juga perangkat lunaknya. Produk-produk lain termasuk bahan-bahan 

kulit, sepatu, garmen, mainan, produk-produk rumah tangga dan produk-produk 

                                                 
1 Hasil wawancara dengan Den Yelta (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Wilayah Tanjung Pinang (FTZ-

Kepulauan Riau), 12 November 2017. Pkl 10.00-11.30 WIB 
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perawatan kesehatan. Pariwisata termasuk sebagai industri andalan dan membuat 

Batam sebagai tujuan yang populer kedua setelah Bali.  

Para potensial investor juga difasilitasi dengan kemudahan-kemudahan dalam 

berinvestasi, keringanan pajak, dan keuntungan-keuntungan lain jika berinvestasi di 

Batam. Hukum memberi keringanan bagi para warga asing yang ingin memiliki rumah 

dan properti komersial serta pusat-pusat bisnis tanpa banyak kesulitan- misalnya 

perusahaan tersebut dapat sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan halan 

juga dapat dimiliki selama lebih 80 tahun dan dapat diperpanjang. 

Daya tarik lain untuk berinvestasi di Batam seperti: bebas dari kewajiban-kewajiban 

yang biasanya melekat pada pelaku impor- membuat komponen-kompenen alat 

kesehatan yang kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat. Sebagai “ perluasan” 

manufaktur Singapura yang berhubungan langsung dengan AS- Singapore Free Trade 

Agreements.  Ini termasuk bagian dari keunggulan dinamika ekonomi Singapura 

sebagai sebuah asset, sekaligus menjadi masa depan Batam, yang sekarang menjadi 

kota modern sebagai pusat utama bisnis terbukti dengan hadirnya investasi dari 

berbagai Negara seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:  

Gambar 1: Realisasi Investasi di Batam 
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Terkait investasi dari berbagai kebangsaan di Batam, dapat dikatakan bahwa 

Singapura dan Jepang adalah negara-negara utama dengan perusahaan-perusahaan 

terbesar. Investasi Jepang adalah pemain penting dari sektor elektronik di wilayah ini, 

dan karena itu dibutuhkan keunggulan geografis, sumber daya, dan dukungan 

pemerintah bagi perkembangan Batam. Singapura juga termasuk investor penting di 

wilayah kepulauan tersebut selain Jepang. Negara asal investasi lainnya adalah 

Amerika Serikat, Malaysia, , Indonesia dan Jerman. Sama halnya dengan Jepang, 

Amerika Serikat dan Jerman juga pemain penting dalam investasi di Batam. Kehadiran 

perusahaan-perusahaan ini mengindikasikan magnet Batam yang sangat potensial. 

Batam, pada awalnya mencapai 175 total perusahaan pada periode 1990-2012. Pada 

tahun 2012, hanya 62 perusahaan yang beroperasi dan mengindikasikan survival rate 

mencapai 35 persen. Dari keseluruhan tren yang ada, pada periode 1990-2003 

dicirikan sebagai periode masuknya perusahaan dan relatif sedikit sekali perusahaan 

yang keluar. Ada peningkatan masuknya perusahaan pada tahun 1996 dan 1999-2000, 

dan tepatnya keluar perusahaan pada tahun 1997 dan 2000. Ini adalah periode emas 

dari investasi Batam secara keseluruhan dan periode penurunan investasi karena 

adanya krisis keuangan Asia dan kemudian berlanjut dengan adanya tren perlambatan 

investas global pada tahun 2001. Sejumlah perusahaan yang keluar di tahun 2003  

merupakan tahun yang mempengaruhi tren pertumbuhan industri di Batam. Setelah 

tahun 2003, terjadi perubahan dinamika, antara perusahaan yang keluar dan 

perusahaan yang masuk. Perusahaan yang keluar terkonsentrasi di dua tahun yang 

berbeda yakni- 2004 dan 2010, dimana ada 45 dan 48 perusahaan yang keluar (dapat 

di lihat pada gambar dibawah ini) 

Gambar 2: Perusahaan Masuk dan Keluar di Batam (1990-2012) 

 
Sumber: Grunsven dan Hutchinson (2014) 
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Kemunculan  Urbanisasi dan Ledakan Penduduk 

Industrialisasi dan urbanisasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat 

mengancam karakter fisik lingkungan dan sosial budaya yang ada serta 

memunculkan tujuan-tujuan wisata dalam kawasan triangle. Degradasi lingkungan 

adalah bukti dari pembangunan IMS GT (Chia, 1996; Lo dan Yeung, 1996), 

karena tidak adanya perencanaan dan manajemen yang tepat. Tempat-tempat yang 

ada menjadi kurang menarik bagi para pengunjung, pariwisata juga mendapat 

banyak kritikan akibat konsekwensi negatif yang ditimbulkannya (Freitag, 1994). 

Urbanisasi juga mengganggu populasi kawasan rural/pinggiran  dan dapat 

menyebabkan ledakan migran. Fenomena ini muncul di Batam dan Bintan dimana 

para pekerja dari seluruh Indonesia dengan latar belakang etnis yang berbeda 

merasa tertarik untuk mencoba peruntungan disana.  Hampir semua pekerjaan 

yang dituju adalah pekerjaan dengan keterampilan rendah. Pospos (1994: 168) 

mencatat bahwa kepualauan Riau menghadapi “persoalan-persoalan sosial” 

seperti salah penempatan masyarakat lokal, angka kejahatan yang meningkat, 

tingginya biaya hidup dan maraknya area-area yang kumuh”.  Di Batam juga 

muncul persoalan lain ketika masyarakat lokal meminta kompensasi atas 

penjualan lahan yang dilakukan oleh para developer dari Bintan Beach 

International Resort (The Straits Times, 2000b). Ada kerusahan yang muncul di 

luar kawasan resort dan ancaman untuk menghancurkan resort. 

Batam memiliki pengalaman terkait dengan arus migrasi. PRI adalah wilayah dengan 

angka yang tertinggi untuk pertumbuhan populasi, terjadi karena masuknya penduduk 

yang datang ke PRI dan juga karena tingginya angka kelahiran. 7 persen selama 2005-

2010, Special Economic Zone di PRI dan peningkatan hubungan antara PRI dan 

Singapura serta Johor membuat propinsi ini menjadi lebih menarik bagi orang-orang 

untuk datang (Ananta, 2016). 

Ketegangan Sosial dan Tenaga Kerja 

Serbuan para pekerja yang datang ke Batam dari berbagai latar belakang yang hadir di 

Batam kerap menjadi alasan pemicu terjadinya benturan-benturan sosial. Salah satu 

bentuk ketegangan sosial di Batam adalah adalah pertarungan antara kelompok-

kelompok yang berbeda dan ini sering terjadi di Batam, diantaranya di tahun 2012, 

1999, dan 1992 antara kelompok dimana anggotanya mayoritas etnis Batak dan Flores 

(Bahrum 2009). Sumber konflik dipicu dari perebutan lahan  dan pembangunan 

hiburan-hiburan malam yang meliputi perjudian dan prostitusi (Tim Peneliti 

Hubungan Internasional 2001). Orang-orang dari beragam kelompok kepentingan-

seperti mereka yang tinggal di komunitas-komunitas tertenu yang melakukan 

perlawanan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh BIDA, BIFZA 

ataupu  pemerintah kota (Bahrum 2009). Mereka mengklaim bahwa  proses yang 

pembangunan merugikan mereka sebagai penduduk lama. 
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Ketegangan buruh juga menjadi persoalan sosial lain di Batam. Hal ini dapat dipicu 

oleh sejumlah alasan. Demonstrasi yang paling umum terjadi yang dipimpin oleh 

serikat buruh adalah ditujukan kepada pihak Propinsi maupun kota dan tuntutan untuk 

kenaikan upah kerja dan jaminan sosial. Hal ini menjadi agenda insiden tahunan, 

biasanya sekitar September dan Oktober, sebelum upah minimum ditetapkan oleh 

pihak kota, maupun propinsi. 

Kadang-kadang ketegangan para buruh juga muncul karena adanya kesalahpahaman 

antara pihak manajemen dan para pekerja dari perusahaan yang sama, yang menuntut 

kondisi kerja yang lebih baik. Longgarnya aturan regulasi tenaga kerja Indonesia, 

maka sekarang kecenderungan yang terjadi adalah para perusahaan bekerjasama 

dengan para subkontraktor, yang akan langsung berhadapan dengan para pekerja. Hal 

ini menciptakan ketegangan tersendiri antara dalam hubungan kerja antara  para 

pekerja dan pihak yang mengatur para pekerja. Ketegangan-ketegangan ini secara 

umum terjadi di Batam, dimana aktivitas-aktivitas manufakturing mendominasi sektor 

tenaga kerja. 

Gambar 3: Perkembangan Tenaga Kerja 
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Gambar  4 : Tenaga  Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha 

 

 

Pertanahan  

Konstruksi yang tidak  memiliki pegangan hukum yang kuat adalah persoalan serius 

di Batam karena katerbatasan-keterbatasan geologikal- seperti Bintan atau bahkan 

Singapura, Batam tidak memiliki perbukitan dan sumber air mineral. Batam sangat 

bergantung pada ketersediaan air yang berasal dari air hujan. Pada tahun 1979, BIDA 

telah membangun enam daerah penampungan air. Keenam penampungan  air ini dapat 

menyimpan sampai 6 juta kubik meter air atau memenuhi sekitar 700,000 orang, 

termasuk untuk penggunaan industri (Nasution 2001). 

Master Plan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja di tahun 1979, berasumsi 

bahwa populasi Batam tidak akan melewati 700.000 orang (Tim Peneliti Hubungan 

Internasional 2001). Pada tahun 2004, Batam telah mencapai 591,000 dan jumlahnya 

terus naik secara tajam. Penggunaan lahan Batam untuk pabrik mencapai 60 persen 

dari luas 515 kilometer wilayahnya, sementara 40 persen sisanya dipakai untuk 

pembangunan (Nasution 2001). Pada tahun 2000, sekitar 20.57 kilometer dari wilayah 
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hutan yang dilindungi sudah rusak karena pembangunan tidak terencana (Tim Peneliti 

Hubungan Internasional 2001), dan oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana 

3 Milyar di tahun 2001 untuk peremajaan hutan (Nasution 2001). 

Batam berkembang secara horizontal dengan memaksimalkan sisi komersial untuk 

jangka waktu pendek dibanding untuk jangka waktu panjang. Untuk menarik investasi, 

BIDA mengizinkan para investor untuk membangun pulau tersebut secara masif (Tim 

Peneliti Hubungan Internasional 2001).  Karena orientasi pembangunan tersebut, 

banyak dari lahan Batam yang saat ini tidak dapat dipergunakan. 

Batam dan Aktivitas Illegal  

Kenichi Ohmae (1995) menyatakan bahwa growth triangle adalah salah satu contoh 

“borderless world”. Ini membuktikan bahwa zona ekonomi transnasional tidak hanya 

memudahkan arus perpindahan manusia dan modal, namun juga meningkatkan 

regulasi pergerakan masyarakat Indonesia sendiri. Faktanya, sejak kemunculan growth 

triangle, ada banyak kasus yang muncul terkait perbatasan Indonesia dari Malaysia 

dan Singapura. Kasus-kasus perdagangan  orang dari  Indonesia yang melintasi 

perbatasan, khususnya ke Malaysia, naik secara drastis. Dengan kata lain, bentuk-

bentuk pergerakan orang harus secara khusus ditangani, karena mobilitas manusia 

dapat mengancam keamanan secara luas. 

Dengan pergerakan populasi yang massiv ke  Batam dan ledakan prostitusi,  menjadi 

suatu persoalan hebat yang meningkat pesat di Indonesia, Beragam kasus perdagangan 

orang jelas di depan mata, namun  belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk menciptakan program-program atau mengkomunikasikan masalah tersebut 

secara lintas batas. Perdagangan orang justru masih dianggap sebagai masalah 

“nasional” di ketiga negara tersebut (cf. Porter 1997), yang seharusnya sudah ada 

kerjasama dengan masyarakat global untuk menangani persoalan ini. 

Sejumlah aktivitas illegal terjadi di Batam dan sekitarnya karena kondisi geografis 

berdekatan dengan perbatasan, khususnya antara Singapura dan Malaysia. Sejarahnya, 

penyelundupan, dan perompakan adalah aktivitas-aktivitas illegal yang ada di Batam, 

salah satu dari sekian banyak tempat persembunyian bagi operasi perompakan yang 

terjadi di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Hasil hutan, Pabrik dan produk-produk 

lain dari Sumatra juga biasanya melakukan transit di Batam sebelum dikemas keluar 

negeri tanpa prosedur ekspor yang benar (Djaenuderajat 2009). 

Ditambah lagi, persoalan perdagangan manusia yang hadir di Batam. Para pekerja 

domestik, kontruksi, dan pabrik di perdagangkan dari Pulau Jawa ke Malaysia dan 

Singapura, terkadang bahkan sampai menembus Eropa ataupun Timur Tengah. 

Banyak dari mereka yang diperdagangkan adalah kaum perempuan yang umumnya 

berada di bawah umur. Batam juga berfungsi sebagai tempat transit bagi para migran. 

Misalnya, para immigran Afghanistan yang menuju Australia berhenti untuk transit di 

Batam (Tim Peneliti Hubungan Internasional 2001). 
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Perdagangan seks dan narkoba juga menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas illegal yang 

muncul di Batam. Banyak dari para pelaku penyedia jasa-jasa ini bukanlah pelaku 

lintas batas, demikian juga dengan konsumennya. Perdagangan seks menyebar dengan 

luas termasuk penyediaan jasa singkat dan prostitusi insidental, dimana mereka 

menawarkan jasa pada klien yang sama di akhir minggu maupun hari libur, dan banyak 

diantara mereka yang memberikan pelayanan jasa kepada klien selama bertahun-

tahun. Biaya dari aktivitas illegal ini lebih murah. Survey yang dilakukan terhadap 

para turis perempuan yang ada di Batam menunjukkan bahwa Batam masih menjadi 

sebuah destinasi yang menarik bagi para wisatawan laki-laki karena hadirnya 

penawaran-penawaran illegal ini (Djaenuderajat 2009). 

Banyak pengambil kebijakan masih memperdebatkan apa arti perdagangan orang yang 

sebenarnya. Trafficking Victims Protection Act (2000) PBB, mengartikan perdagangan 

orang secara umum sebagai berikut.  

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of 

persons by means of threat or use of force or other forms of coercion, 

of abduction, of fraud, of deceotion, of the abuse of power, or of a 

position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or 

benefits to achieve the consent of a person having control over another 

person, for the purpose of  exploitation. Exploitation shall include, at a 

minimum, the exploitation of prostitution of others or other forms of 

sexual exploitation, forced labour services, slavery or practices similar 

to slavery, servitude or the removal of organs. 

Kepulauan riau menjadi salah satu tempat transit dan pintu masuk untuk perdagangan 

manusia ke luar negeri. Di Kepulauan Riau kasus perdagangan orang ini tergolong 

kasus yang sulit ditangani secara maksimal oleh pemerintah, sehingga pemerintah 

daerah pun menjadi terhambat dalam memberantas kasus ini. Penyebab terhambatnya 

penanganan kasus ini didominasi oleh ketidakterbukaan pihak terkait dalam 

mengungkap data pelaku dan korban perdagangan orang. Di daerah Kepulauan Riau 

yang rawan terjadinya tindakan trafficking terdapat di dua pulau yakni pulau Batam 

dan Bintan. Bisnis prostitusi di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang bahkan semakin 

berkembang. Tanjung Pinang yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau masih 

relatif longgar bagi tindak prostitusi, sehingga menjadi tujuan paling menarik bagi para 

lelaki asal Singapura dan Malaysia yang menginginkan jasa ini. Di Pulau Batam, selain 

lokalisasi dan show room menyediakan para pelayan seks, hampir di setiap sudut kota 

juga terdapat karaoke dan diskotik yang menyediakan wanita pemuas nafsu.2 

Kepulauan Riau yang letaknya strategis yakni berdekatan dengan Singapura dan 

Malaysia menjadi salah satu faktor pendukung meluasnya praktik trafficking ini. 

Kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Provinsi Kepulauan Riau 

                                                 
2 Hasil wawancara dengan Hazirwan Rifat, Staf Dinas Pariwisata Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung 

Pinang, 20 November 2017. Pkl. 14.00 WIB. 



Yusnarida Eka Nizmi 

126 

(Kepri) semakin mengkhawatirkan dan jumlah korbannya sejak tahun 2006 hingga 

saat ini lebih dari 2.000 jiwa dan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. 

Ironisnya, belum ada satupun kasus tersebut masuk meja pegadilan hingga ditangani 

secara tuntas. Berikut dibawah ini disajikan tabel data mengenai korban perdagangan 

orang yang ditangani oleh kepulauan Riau:  

Tabel 2. Data Kedatangan WNI-M KPO (Tahun 2005-2015) 

No Tahun Jenis Kelamin Jumlah 

    L P   

1 2005 7.629 3.123 10.752 

2 2006 17.667 6.178 23.845 

3 2007 25.440 9.353 34.793 

4 2008 25.036 10.078 35.144 

5 2009 22.866 10.166 33.032 

6 2010 15.085 7.086 22.171 

7 2011 10.944 4.855 15.799 

8 2012 5.372 2.471 7.843 

9 2013 13.302 4.895 18.197 

10 2014 16.343 6.320 22.663 

11 2015 12.599 5.189 17.788 

Jumlah 172.283 69.714 241.997 

Sumber: Dinas Sosial Kepri 

 

Tabel 3. Jumlah Kedatangan WNI - M KPO Tahun 2015 

 

No Tahun Jenis Kelamin Jumlah 

  L P  

1 Januari 1.152 409 1.561 

2 Februari 825 287 1.112 

3 Maret 1.470 678 2.148 

4 April 1.500 572 2.072 

5 Mei 823 369 1.192 

6 Juni 1.351 641 1.992 

7 Juli 1.459 534 1.993 

8 Agustus 927 357 1.284 

9 September 1.085 437 1.522 

10 Oktober 1.197 559 1.756 

11 November 394 167 561 

12 Desember 367 112 489 

Jumlah 11.550 5.132 17.682 

Sumber: Dinas Sosial Kepri 
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Kasus perdagangan orang ini akan terus bertambah jika tidak ada regulasi yang jelas 

dari pemerintah soal penempatan TKI di negara lain. Selain itu, pemerintah juga sudah 

saatnya menindak tegas para pelaku kejahatan perdagangan orang dengan hukuman 

yang setimpal. Pasalnya hingga saat ini, belum pernah ada satupun kasus perdagangan 

orang yang masuk ke pengadilan sehingga para pelaku kejahatan tersebut masih 

leluasa mencari korbannya.  

Penutup 

Secara umum, konsekwensi dari tingginya pertumbuhan sebagaimana yang disebutkan 

diatas adalah sebuah fenomena alami yang akan dihadapi oleh kota manapun “yang 

berhadapan dengan arus investasi yang signifikan”. Kehadiran Industrial Park 

membawa keuntungan sekaligus kerugian bagi Batam. Keuntungan yang didapat 

berasal dari masuknya investasi asing yang berasal dari berbagai negara seperti Jepang, 

Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, dan Jerman yang menanamkan investasinya di 

Batam dalam berbagai sektor antara lain, manufaktur, elektronik, tekstil dan 

pariwisata. Investasi ini membawa pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur. Batam tumbuh menjadi kota metorpolitan yang 

menawarkan banyak peluang bagi para pencari kerja, pemasukan penghasilan bagi 

penduduk dan daerahnya.  

Kerugian yang didapat dari kehadiran  Industrial Park melalui kerjasama ekonomi sub 

regional IMS-GT ini adalah munculnya ledakan penduduk, ketegangan sosial, isu 

pertanahan, dan aktivitas-aktivitas illegal seperti prostitusi dan perdagangan orang. 

Ledakan penduduk terjadi akibat kedatangan para migran yang sangat massif ke 

wilayah ini karena melihat adanya peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan dari 

masuknya investasi ke Kepulauan Riau. Arus migrasi dan mobilitas penduduk yang 

tinggi baik melalui perbatasan maupun tidak, dan meningkatnya jumlah kunjungan 

wisatawan yang mencari hiburan di Batam dan pulau sekitarnya,  memberi peluang 

terhadap kemunculan berbagai persoalan domestik yang membutuhkan penanganan 

serius yaitu  prostitusi dan perdagangan orang. Persoalan-persoalan sosial ini patut 

mendapatkan perhatian dari berbagai pihak guna menemukan penanganan yang tepat. 
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