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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Kota Batam  merupakan wilayah Indonesia yang menjadi incaran investor 

asing dari berbagai negara untuk membuka anak perusahaan maupun berinvestasi 

di kawasan tersebut. Banyaknya peluang – peluang yang terdapat di Kota Batam 

merupakan daya tarik tersendiri bagi Pemerintah Kota Batam dalam upayanya 

untuk menarik investor1. Dalam segi perekonomian daerah Kota Batam merupakan 

salah satu wilayah Indonesia yang berkembang sangat pesat. Kota Batam 

merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dan juga 

marupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis, selain terletak di jalur 

pelayaran internasional, kota ini berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, 

khususnya negeri Johor Bahru. Kota Batam saat memiliki sejumlah infrastruktur 

yang dapat terbilang sedang berkembang, seperti Electricity, Jalan Toll, Pelabuhan 

Ferry Internasional, dan lain sebagainya. Namun Pemerintah Kota Batam 

khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam akan tetap terus berupaya untuk 

meningkatkan, mengembangkan dan membenahi kawasan yang ada saat ini, 

dengan tujuan supaya investor untuk lebih tertarik menanamkan sahamnya di Kota 

Batam. 

 

 

 

																																																								
1	Marganda, Novel. 2016. Economic Intelligence:Batam Bersama  Johor Bahru. Johor Bahru: 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Hal 3	
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Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Januari 2016 s.d Januari 2017 

 

Sumber : Badan Resmi Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Batam2 

 

Terlihat bahwa pada Gambar 1.1 tingkat inflasi Kota batam pada tahun 2016 

hingga 2017 sudah membaik walaupun masih adanya pasang surut dari tahun 2015 

hingga tahun 2016, maka dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Kota 

Batam memungkinkan investor asing khususnya Johor Bahru untuk menanamkan 

modal asing atau membuka cabang perusahaannya di Kota Batam, karena siklus 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi kawasan merupakan salah satu 

elemen penting bagi investor Johor Bahru. 

 Salah satu dampak dalam rangka penerapan Batam sebagai Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) ialah kenaikan penduduk khususnya tenaga kerja Kota 

Batam yang merupakan pendatang dari luar daerah Batam. Kenaikan pertumbuhan 

ekonomi dengan adanya penerapan KEK diprediksi dengan tumbuhnya jumlah 

																																																								
2		Badan Pusat Statistik Kota Batam. “Badan Resmi Statistik Kota Batam”. Dikutip dari Badan Pusat 
Statistik Kota Batam, Batam – Indonesia. https://batamkota.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-
20170216040753.pdf: Internet; Diakses 27 Februari 2017 
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penduduk yang semakin tinggi karena banyak pula pendatang yang ingin mencari 

pekerjaan di Kota Batam3. Hal tersebut memungkinkan wilayah Kota Batam 

menjadi  salah satu konsumen terbesar di Indonesia dan meningkatnya tenaga kerja 

terampil dari Warga Negara Indonesia (WNI). 

 Johor Bahru sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi dengan Kota 

Batam merupakan Negeri bagian Malaysia yang letak geografisnya yang strategis 

dibanding dengan Negeri bagian lainnya. Negeri Johor Bahru merupakan kota 

terbesar kedua di Malaysia setelah Kuala Lumpur, dan pertumbuhan ekonomi 

terpesat ketiga setelah Kuala Lumpur dan Selangor. Letak Johor Bahru yang 

strategis dan berdekatan dengan wilayah Batam, Kepulauan Riau, diharapkan dapat 

berkontribusi mengembangkan ekonomi Batam dengan memanfaatkan laju barang 

dan teknologi dari home hountry (Malaysia), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

yang berlaku di Batam. Pemanfaatan yang dimaksud ialah dengan memberdayakan 

sumber tenaga kerja lokal (WNI) dibandingkan asing agar dapat meminimalisir 

biaya upah, dan barang bea masuk dan keluar dengan tanpa adanya biaya pajak. 

Investor Johor Bahru melihat terdapat peluang yang menjanjikan di Kota 

Batam pada sektor industri manufaktur dan pariwisata. Peluang yang menjanjikan 

itu ialah banyaknya permintaan dari konsumen lokal dan wisatawan lokal maupun 

mancanegara yang mengunjungi kawasan Batam. Investor Johor Bahru berencana 

untuk mengembangkan kedua sektor tersebut karena minimnya fasilitas pendukung 

dan kurangnya produksi barang dan jasa pada sektor industri manufaktur dan 

																																																								
3	Saulian Pinta. 2015. Kepentingan Malaysia Melakukan Investasi Dibidang Industri Pengolahan 
Kakao di Batam. JOM Fisip Vol. 2 No. 2 
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infrastruktur pendukung wisatawan seperti perhotelan  yang terdapat di Kota 

Batam4. 

 Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah mengajukan dan 

mempromosikan peluang-peluang apa saja yang terdapat di kota Batam di wilayah 

Kepulauan Riau, Indonesia seperti wilayah yang strategis, infratruktur wilayah, 

pertumbuhan industri, hingga proyek masa yang akan datang yang bertujuan untuk  

menjadi daya tarik investor untuk dapat menanamkan saham asingnya. Namun 

hingga saat ini pihak Batam dan calon investor asal Johor Bahru, Malaysia bersama 

dengan Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Iskandar Regional 

Development Authority (IRDA) dan Medini Iskandar Malaysia , dan lain 

sebagainya yang belum menemukan titik temu apakah investor tersebut akan 

menaruh investasi asing atau menanamkan modal asingnya di Batam. Hal tersebut 

dikarenakan investor Johor Bahru menginginkan insentif khusus supaya dapat 

menanamkan modal asingnya di Kota Batam. Akan tetapi ada ketertarikan bagi 

investor Johor Bahru untuk berinvestasi di sektor manufaktur dan pariwisata di 

kawasan Batam. 

Dalam era perdagangan global saat ini, Indonesia dengan ekonomi 

terbukanya nampak secara aktif terlibat dalam perdagangan internasional dan 

menarik investor asing kedalam negeri. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu 

alat untuk menangkap peluang ekonomi dalam perdagangan dan investasi antar 

negara, dan merupakan salah satu ujung tombak diplomasi perwakilan dalam 

perannya untuk ikut mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian dalam 

																																																								
4	Marganda, Novel. 2016. “Kegiatan Pertemuan Dengan Badan Penanaman Modal Kota Batam 
dan PTSP BKPM Dalam Rangka Penjajakan Investasi di Batam”. Johor Bahru: KJRI Johor Bahru	
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negeri . seperti yang di kutip oleh. Mohammad Shoelhi dalam bukunya yang 

berjudul Diplomasi sebagai berikut : 

Diplomasi ekonomi sebagai proses yang dilalui oleh negara dalam mengelola hubungan 

luar negerinya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasi keuntungan nasional di segala 

bidang, termasuk di sektor perdagangan dan investasi, baik di tingkatan bilateral, regional 

maupun di level multilateral .5 

Mengingat bahwa setelah Kota Batam diresmikan sebagai kawasan 

ekonomi khusus (Special Economic Zone) tentunya akan ada prospek yang baik 

dimasa yang akan datang, yaitu dengan adanya pemberlakuan insentif – insentif 

khusus yang tidak akan ada pada kawasan non-KEK. Pemerintah Kota Batam harus 

memanfaatkan hal ini untuk menarik daya minat para investor asing untuk 

menanamkan modal asingnya untuk membangun perekonomian dan stabilitas 

kawasan. Dikarenakan kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu strategi 

Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing. 

Dalam membicarakan konsentrasi studi Hubungan Internasional, ada begitu 

banyak kajian yang memungkinkan dapat untuk dibahas, salah satu kajian yang 

banyak diketahui adalah konsep dasar dari penanaman modal dengan cara 

membangun perusahaan maupun anak perusahaan di dalam suatu negara yaitu 

Foreign Direct Investment/Investasi Luar Negeri. Dan Investasi Luar Negeri 

merupakan hal yang sangatlah menguntungkan bagi negara tujuan (host country) 

maupun negara asal (home country) investor tersebut, seperti yang di katakan oleh 

Laura Alfaro, seperti berikut:  

 

																																																								
5	Shoelhi Mohammad. 2011. Diplomasi dan Praktik Komunikasi Internasional. Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media. Hal. 82.	
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FDI dapat membuka pasar baru atau menjaga pasar yang telah ada. Selain itu juga 

mendapatkan peningkatan keuntungan melalui peningkatan skala ekonomi, dan, home 

country dapat meluaskan kontrol pengaruhnya di suatu negara6 

 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji kedua wilayah negara tersebut sebagai 

studi kasus dalam penelitian yaitu Batam dan Johor Bahru untuk menjadikannya 

fokus dalam Investasi Luar Negeri.  

Selanjutnya pembahasan mengenai Kebijakan Investasi Luar Negeri, maka 

dapat diketahui bahwa pada konteks kerjasama bilateral, Indonesia dan Malaysia 

telah sering melakukan  kerjasama dalam membangun perekonomian pada masing-

masing negara demi kesejahteraan masyarakat atau warga negaranya, dan juga 

Malaysia telah banyak melakukan investasi di Indonesia demi membantu 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Investor dari Malaysia banyak 

menanamkan investasinya di Indonesia dari berbagai sektor antaranya sektor 

Kesehatan, sektor Pendidikan, sektor Industri, dan lain sebagainya. Dalam hal ini 

memungkinkan wilayah Batam merupakan destinasi investor dalam menanamkan 

modalnya di wilayah tersebut. 

Penulis melihat bahwa dengan banyaknya peluang – peluang investasi Kota 

Batam yang mengundang ketertarikan investor asing  khususnya yang berasal dari 

Johor Bahru, Malaysia untuk menanamkan saham asing (FDI) di kawasan Batam. 

Kemudian implikasi – implikasi kerjasama dari upaya untuk merealisasikan 

																																																								
6	Alfaro, Laura. 2003. Foreign Direct Investment and Growth: Does Sector Matters?. Boston: 

Harvard Business School.	
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penanaman modal asing tersebut. Maka dari hal tersebut penulis ingin melakukan 

penelitian tentang investasi yang berjudul : 

 “ PELUANG KOTA BATAM SEBAGAI DESTINASI DALAM 

MENARIK PENANAMAN MODAL ASING KHUSUSNYA ASAL JOHOR 

BAHRU, MALAYSIA “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan 

mengkaji apa saja peluang – peluang Kota Batam sebagai instrumen ketertarikan 

investor asing khususnya asal Johor Bahru serta upaya – upaya untuk 

merealisasikan penarikan penanaman modal asing tersebut. 

Dengan demikian, berikut merupakan pertanyaan penelitian yang akan menjadi 

fokus utama dalam penelitian: 

 

1. Apa saja peluang investasi yang terdapat di Kota Batam untuk menarik 

penanaman modal asing khususnya asal Johor Bahru? 

2. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Batam  untuk 

menarik investor asing khususnya asal Johor Bahru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis memiliki tujuan yang 

ingin akan dipenuhi. Oleh karena itu, tujuan dalam melakukan penelitian ini antara 

lain: 
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1. Mengetahui apa saja peluang – peluang investasi yang terdapat di Kota 

Batam sebagai tujuan investor dalam melakukan penanaman modal asing 

2. Mengetahui rencana pemerintah Kota Batam dalam upayanya menarik 

investor 

3. Mengetahui upaya pemerintah setempat dalam usahanya menarik calon 

investor asing (Johor Bahru) 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pembaca yang memiliki minat dalam menganalisa kembali topik penelitian ini, 

serta mengetahui permasalahan internal Kota Batam saat ini. Namun adapun 

kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pembaca dapat memahami pentingnya Penanaman Modal Asing (PMA) 

bagi pertumbuhan perekonomian. 

2. Pembaca dapat melihat upaya – upaya pemerintah Kota Batam bersama 

Pemerintah bagian dan investor Johor Bahru, Malaysia dalam menarik 

investor 

3. Pembaca dapat memperoleh wawasan mengenai apa saja aspek yang 

diperlukan investor Johor Bahru dalam menanamkan modal di Indonesia 

khususnya di Batam. 

4. Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

penelitian selanjutnya mengenai peluang – peluang Kota Batam sebagai 

kawasan investasi 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulis akan memberi uraian tentang penelitian ini supaya dapat 

mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang secara garis 

besar profil Kota Batam dan mengapa penulis tertarik dengan topik investasi ini. 

Lalu penulis menjelaskan rumusan masalah supaya mempersempit topik penilitian 

dan maksud dan tujuan penelitian ini. 

 

BAB 2 : KERANGKA BERPIKIR 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan kerangka berpikir mengenai sub-bab 

tinjauan pustaka. Penulis memperoleh isi dari tinjauan pustaka dari buku dan jurnal 

untuk memperkuat argumen penulis dalam menanalisa penelitian 

 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel- 

variabel penelitian, penjelasan mengenai jenis dan sumber data, dan metode analisis 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.  

 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian secera mendalam dan 

meluas tentang permasalahan penelitian ini. Lalu penulis akan menjawab rumusan 
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masalah yang telah dibuat yaitu : (1) Apa saja peluang investasi yang terdapat di 

Kota Batam untuk menarik keinginan investor asing khususnya asal Johor Bahru? 

(2) Apa saja upaya – upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Batam  untuk 

menarik investor asing khususnya asal Johor Bahru? 

 

BAB 5 : PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis mencoba menyampaikan kesimpulan bedasarkan 

penalaran penulis dan fakta-fakta yang penulis ketahui yang diperoleh dari ahsil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




