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BAB IV 

KURANG PAHAMNYA PEMERINTAH TERHADAP PENGARUH 

NEOLIBERALISME DI BATAM 

 Dalam bab IV ini, akan dipaparkan penjelasan dari hipotesa kedua untuk 

menjadi menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu faktor yang 

membuat investasi asing gagal dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi di 

Batam, Kepulauan Riau. Faktor kedua, yaitu, kurang pahamnya pemerintah 

terhadap pengaruh neoliberalisme yang masuk melalui tumbuh kembangnya 

industri manufaktur yang sebagian besar merupakan perwujudan investasi 

asing yang ditanamkan oleh pihak asing di kota Batam. 

Gencarnya globalisasi yang istilahnya digunakan sejak tahun 1960-an dan 

semakin lama semakin merambah setiap sudut dunia, membuat aspek-aspek 

dalam kehidupan ikut terbawa arus global. Dengan adanya globalisasi, batas-batas 

semu setiap wilayah di dunia menjadi semakin terhapus dan memudahkan 

mobilitas barang dan jasa. Hal ini menjadi tempat tumbuh kembangnya 

kapitalisme yang berselimutkan nama baru, yakni neoliberalisme.  

Neoliberalisme tumbuh dengan subur dengan adanya globalisasi. Hal 

tersebut membuat semakin terdorongnya wilayah-wilayah di seluruh dunia untuk 

mengikuti alur dari neoliberalisme tersebut, termasuk dengan kebijakan-kebijakan 

yang sejalan dengan neoliberalisme. Salah satunya adalah dengan menghapus 

hambatan-hambatan yang dapat memperlambat pergerakan barang dan jasa, dan 

juga investasi asing.  

Batam, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, yang berada di posisi 

strategis karena berdekatan dengan negara tetangga yang tergolong maju, yakni 
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Singapura, juga ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan yang terbentuk 

karena dorongan agar wilayah Kepulauan Riau dapat bersaing dalam ekonomi 

global, yakni dengan pembentukan kebijakan Free Trade Zone, atau kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dijalankannya kebijakan ini 

membukakan pintu yang lebar bagi investor asing untuk menancapkan akarnya di 

Batam. Pembangunan Batam pun tampak terus terlaksana dengan bantuan 

investor asing, mengingat Batam yang kekurangan sumber daya alam, maka 

faktor produksi seperti lahan yang cukup untuk dibangunnya pabrik-pabrik 

menjadi potensi terbesar yang dimiliki Batam.  

Lajunya investasi asing yang masuk ke Batam ditunjukkan dengan 

banyaknya perusahaan-perusahaan asing berdiri di Batam, terutama industri 

manufaktur (pengolahan) yang memenuhi kota Batam dengan munculnya 

kompleks perindustrian yang tersebar di setiap sudut Pulau Batam. Meningkatnya 

angka investasi asing ini sekilas tampak memberikan manfaat pada proses 

pembangunan kota Batam yang dulunya hanya merupakan pulau kecil tanpa ada 

aktifitas produksi disana.  

Batam, sejak pembangunannya di awal 1970-an memang dirancang untuk 

menjadi wilayah industri, sehingga pengembangannya mengarah pada penciptaan 

iklim investasi yang kondusif yang ditunjukkan dengan pembangunan 

infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, Bandar udara dan sarana lainnya. 

Pengembangan Batam sebagai wilayah industri berhasil dilakukan ditandai 

dengan angka investasi asing yang tinggi di Batam.  
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Angka investasi asing yang tinggi menjadi hal yang baik bagi Batam untuk 

mendukung pembangunan kota tersebut. Namun, pemerintah terlalu terlena 

dengan besarnya angka investasi asing dan tidak menyadari pentingnya 

mengimbangi investasi domestik dan investasi pemerintah. Jika pemerintah 

paham akan pengaruh dari neoliberalisme, maka pemerintah dapat mengantisipasi 

dampak-dampak yang dibawa oleh neoliberalisme yang membawa investasi asing. 

Salah satu bentuk antisipasi yang dimaksudkan adalah dengan mengimbangi 

angka investasi asing dengan investasi pemerintah dan investasi domestik.  

Pemerintah Batam sangat terbuka pada investasi asing. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan kebijakan investasi, seperti kebijakan bahwa perusahaan 

diperbolehkan memiliki 100% kepemilikan asing, izin tinggal bagi orang asing 

yang bekerja di Batam mudah diperoleh dari Kantor Imigrasi setempat, orang 

asing yang berkunjung ke Batam akan diberikan 60 hari visa on arrival untuk 

sebagian besar negara, orang asing diperbolehkan untuk membeli dan memiliki 

rumah sendiri, meskipun mereka bekerja di Batam atau tidak. Jadi, Batam dapat 

menjadi rumah kedua untuk orang asing.
1
 Kebijakan-kebijakan seperti itu tentu 

menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam, sehingga nilai 

investasi asing di Batam semakin meningkat. Data di tahun 2015, total investasi 

asing sebesar 51.07%, mengalahkan jumlah investasi domestik yang hanya 

29.34% dan investasi pemerintah yang hanya 19.58%.  

Dampak dari terlalu bergantungnya pemerintah pada investasi asing 

terlihat ketika perusahaan-perusahaan yang tadinya berdiri di Batam dan 

                                                           
1
 Badan Pengusahaan Batam. (n.d.). Visi dan Kebijakan. Retrieved April 11, 2017, from BP 

Batam: https://www.bpbatam.go.id/ini/Industry_economy/vision_policy.jsp  
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berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja tiba-tiba memutuskan menutup 

perusahaannya. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 di Batam, sekitar 11 

perusahaan tutup dan menyebabkan sejumlah karyawan kehilangan pekerjaannya. 

Tutupnya perusahaan asing tersebut terjadi karena adanya penurunan aktifitas 

produksi oleh perusahaan-perusahaan asing yang ada di Batam. Penurunan 

aktifitas produksi tersebut disebabkan tidak adanya pemesanan terhadap barang 

yang diproduksi di perusahaan yang berdiri di Batam, yang kebanyakan 

merupakan perusahaan yang bergerak di industri manufaktur (pengolahan).  

Ketika perusahaan mengurangi aktifitas produksinya, maka perusahaan 

tersebut akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan 

alasan efisiensi, untuk mengurangi pembiayaan terhadap pekerja. Pemutusan 

hubungan kerja tersebut menyebabkan tidak sedikit pekerja menjadi 

pengangguran. Lapangan pekerjaan berkurang dengan ditutupnya perusahaan-

perusahaan asing yang merupakan wujud investasi asing, membuat banyak 

pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara itu, investasi pemerintah atau domestik 

yang angkanya lebih kecil dari investasi asing tidak bisa membendung munculnya 

pencari kerja yang kehilangan pekerjaannya akibat ditutupnya perusahaan tempat 

mereka bekerja,  

Sepanjang tahun 2015, sebanyak 54 perusahaan yang bergerak di berbagai 

bidang, termasuk di bidang elektronik dan galangan kapal di Batam, tutup 

dikarenakan pasar melemah, yang diakibatkan oleh berkurangnya minat konsumsi 

barang dibanding barang yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan sebanyak 7.188 

karyawan dari perusahaan-perusahaan yang tutup tersebut mengalami pemutusan 
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hubungan kerja (PHK).
2
 Setelah kehilangan pekerjaan, pencari kerja belum tentu 

akan mendapatkan pekerjaan pengganti dalam waktu yang cepat, yang artinya hal 

tersebut dapat menyebabkan angka pengangguran meningkat. Hal tersebut 

menjadi salah satu yang menunjukkan bahwa kurang pahamnya pemerintah 

terhadap efek dari neoliberalisme, yang membawa investasi asing masuk ke 

Batam.  

Sebagian perusahaan yang berdiri di Batam menggunakan sistem 

outsourcing. Menurut Maurice Greaver, outsourcing didefiniskan sebagai 

tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan 

keputusannya kepada pihak lain, di mana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak 

kerja sama.
3
 Dalam sistem outsourcing, pekerja atau buruh akan mendapatkan 

pekerjaan ketika perusahaan tersebut mendapatkan proyek untuk memproduksi 

peralatan tertentu, seperti yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak 

di bidang perkapalan. Namun, sistem tersebut sangat rentan ketika kekosongan 

proyek, karena perusahaan tidak dapat bergerak menjalankan produksi tanpa 

adanya proyek. Alhasil, perusahaan secara terpaksa akan melakukan upaya untuk 

mengurangi beban perusahaan, yakni dengan melakukan pemutusan hubungan 

kerja terhadap karyawan. Hal ini tentu memberikan kerugian bagi pihak pekerja, 

apalagi jika skill yang dimiliki pekerja hanya dapat di aplikasikan pada pekerjaan 

proyek dari perusahaan tersebut. Pekerja tidak mendapatkan jaminan setelah lepas 

                                                           
2
 Halawa, L. (23, February 2016). 54 Perusahaan di Batam Tutup,7.188 Karyawannya di PHK. 

Retrieved April 11, 2017, from Tribun Batam: http://batam.tribunnews.com/2016/02/23/54-

perusahaan-di-batam-tutup-7188-karyawannya-di-phk 

 
3
 Maghfiroh, I. (2013). ANALISIS SADD AZ-ZARI AH TERHADAP UU NO 13 TAHUN 2003 

TENTANG SISTEM TENAGA KERJA OUTSOURCING. Retrieved Mei 16, 2017, from Digital 

Library UIN Sunan Ampel: http://digilib.uinsby.ac.id/11227/ 
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dari perusahaan terkait. Pemerintah pun tidak memiliki penjaminan terhadap 

pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Setelah dilepaskan 

oleh perusahaan, pekerja akan kesulitan mendapatkan pekerjaan lainnya karena 

skill yang dimiliki pun hanya sebatas skill yang dapat diaplikasikan pada 

pekerjaan yang berhubungan dengan proyek-proyek yang diambil oleh perusahaan 

tempat pekerja tersebut bekerja sebelumnya. 

 Peraturan pemerintah Batam juga tampaknya sangat memberikan 

kemudahan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. 

Ketentuan yang menetapkan Batam menjadi salah satu kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, bersama dengan Bintan dan Karimun, membuka 

dengan lebar pintu masuknya investasi asing melalui industri manufaktur yang 

seharusnya memberikan manfaat seperti menyerap tenaga kerja lebih besar dan 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Ditambah lagi, investasi asing 

merupakan komponen yang berperan sangat penting dalam proses pengembangan 

dan pembangunan Kota Batam yang dahulunya hanya sebuah pulau pasif yang 

tidak ada aktifitas produksi. 

Tidak memungkiri bahwa setelah pembangunan dimulainya agenda 

pengembangan Kota Batam dan juga penetapan Kota Batam sebagai wilayah 

perdagangan bebas, membuat Batam menjadi lebih dikenal dalam kalangan 

penanam modal asing. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan asing mendirikan 

pabrik di Kota Batam, melihat pertimbangan investasi yang sudah Batam penuhi, 

seperti infrastruktur berupa jalan raya untuk mempermudah akses, ketersediaan air 

dan listrik, dan sebagainya, sudah tersedia di Batam. Pembangunan yang 

dilakukan di Batam sangat mengubah wujud Kota Batam yang tadinya tampak tak 



64 
 

potensial menjadi sangat potensial. Kota Batam berubah wujud menjadi kota 

metropolitan, dengan gaya hidup ekonomi tinggi, karena perubahan-perubahan 

yang terjadi seiring dengan perkembangannya. Investasi asing yang dengan 

mudah masuk ke Batam juga menandakan bahwa hubungan antara Negara 

Indonesia, melalui daerah, yaitu Pulau Batam, dengan Negara-negara yang 

menanamkan modalnya di Batam terjalin dengan baik. Misalnya, perusahaan yang 

bergerak di bidang engineering, untuk suplai alat berat, konstruksi, atau 

pemasangan alat-alat kebutuhan perkapalan ataupun alat berat lainnya, yang 

berkembang dari Texas, Amerika Serikat. Dibangunnya pabrik fabrikasi 

perusahaan McDermott di Batam menandakan bahwa perusahaan asal Amerika 

Serikat tersebut memanfaatkan peluang yang disediakan oleh Batam. Hal ini 

membuat Batam tidak asing lagi dalam hal menjalin kerjasama investasi dengan 

Negara-negara yang menanamkan modalnya di Batam, dan hal ini berarti 

hubungan antara Negara penanam modal dengan Indonesia terjalin dengan baik, 

terbukti dengan kepercayaan perusahaan untuk membangun pabrik-pabriknya di 

Batam.  

Pengembangan Batam memang disiapkan untuk pengembangan wilayah 

industri. Pembangunan prasarana di Batam sudah dilakukan sejak 1970-an, yang 

berawal dari masterplan, hingga pembangunan fisik prasarana, seperti pelabuhan, 

Bandar udara, jalan raya, dan lain-lain. Pembangunan fasilitas umum lainnya, 

seperti rumah sakit, puskesmas, dan bank juga sudah terbangun di Batam. Iklim 

investasi yang kondusif sudah tersedia di Batam, sehingga investor asing 

termotivasi untuk berinvestasi di Batam.  
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Kurang pahamnya pemerintah dalam menghadapi efek neoliberalisme 

yang masuk ke Batam dilihat dari bagaimana pemerintah mempersiapkan 

wilayahnya untuk menghadapi investasi asing. Investasi asing memberikan 

pengaruh yang baik ketika pemerintah juga memahami kesiapan apa saja yang 

diperlukan untuk menghadapi pengaruh-pengaruh masuknya investasi asing 

tersebut. Kesiapan yang dimiliki Batam adalah kesiapan secara prasarana fisik, 

yang mendorong motivasi investasi bagi pihak asing untuk menanamkan 

modalnya di Batam, yakni tenaga kerja pasar, biaya, dan administrasi perizinan. 

Berdirinya perusahaan asing di Batam menarik perhatian penduduk lokal yang 

termasuk dalam angkatan kerja, baik dari luar Batam maupun yang berasal dari 

wilayah Batam sendiri untuk berbondong-bondong mendapatkan pekerjaan di 

perusahaan asing. Ketersediaan jumlah tenaga kerja yang banyak ini menjadi daya 

tarik bagi perusahaan asing untuk mendukung aktifitas produksi mereka. 

Selanjutnya, produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan di Batam 

berorientasi ekspor. Mengingat posisi Batam yang dekat dengan Singapura dan 

berada pada jalur perdagangan, maka peluang pasar terhadap produk yang 

dihasilkan cukup besar. Administrasi perizinan juga dipermudah dengan adanya 

badan khusus yang melayani pengurusan investasi asing, yakni melalui Badan 

Pengusahaan Batam. Kesiapan dalam hal-hal yang disebutkan memang sudah 

terpenuhi, namun masih ada yang kurang dari kesiapan pemerintah dalam 

menjadikan Batam wilayah industri yang aman dari pengaruh buruk dari investasi 

asing, yakni dari sisi sumber daya manusia.
4
 

                                                           
4
  Batam Industrial Development Authority. (n.d.). Batam: 32 Years Development. Batam, 

Kepulauan Riau, Indonesia: Batam Industrial Development Authority. 
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Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

dipertimbangkan oleh investor asing. Dalam mengelola perusahaan-perusahaan, 

pihak pemilik perusahaan tentu membutuhkan skilled-worker untuk bisa 

menjalankan aktifitas produksi dengan maksimal. Kondisi yang sebenarnya terjadi 

di Batam adalah tenaga kerja lokal yang masih belum mendukung pengembangan 

sebagai daerah industri. Pekerja lokal yang bekerja di Batam masih memiliki skill 

yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja asing yang bekerja di perusahaan 

asing di Batam. Berdasarkan data dari Laporan Kunjungan Spesifik yang 

dilakukan Komisi IX DPR, menunjukkan bahwa perbandingang pekerja lokal dan 

pekerja asing menunjukkan perbandingan 1:59, artinya setiap 1 orang pekerja 

asing dalam satu perusahaan, terdapat 59 pekerja lokal.
5
 Kemampuan manajerial 

merupakan kesanggupan mengambil tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan.
6
 Perbandingan dalam kemampuan manajerial ini, 

antara pekerja lokal dan pekerja asing, menunjukkan bahwa kompetensi pekerja 

lokal masih berada di bawah pekerja asing, sehingga manfaat dari investasi asing 

lebih banyak dinikmati oleh pekerja asing yang posisi pekerjaannya lebih tinggi 

dibanding pekerja lokal yang penempatan posisi kerja lebih rendah.  

 

 

                                                           
5
  Laporan Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RIKE Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 

diakses dari  http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-12-

0f485cc4863a1125638f26c76c4f69a7.pdf  
6
  Winardi. (2000). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 4 

 

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-12-0f485cc4863a1125638f26c76c4f69a7.pdf
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-12-0f485cc4863a1125638f26c76c4f69a7.pdf
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Tabel 4.1 Perbandingan Kemampuan Manajerial Pekerja Lokal dan Asing 

 Pekerja Lokal Pekerja Asing 

Kepemimpinan 4.1% 20.6% 

Perencanaan 3.9% 27.9% 

Analisis 3.8% 16.2% 

Operasional 13.7% 23.5% 

Sumber: Laporan Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RIKE Kota Batam Provinsi 

Kepulauan Riau
7
 

Hal ini disebabkan oleh kurang pahamnya pemerintah untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil atau skilled untuk ikut serta 

dalam pengembangan Batam sebagai wilayah industri, yang diminati investor 

asing. Pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif di Batam, namun 

tidak mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia, sehingga sumber 

daya manusia lokal yang tersedia kebanyakan memiliki skill yang lebih rendah 

dibandingkan pekerja asing. Akibatnya, pekerja lokal kebanyakan diposisikan 

pada pekerjaan yang lebih rendah, yang berarti pengupahannya juga lebih rendah, 

dan hal ini berpengaruh pada pemenuhan kesejahteraan pekerja lokal.  

 Setiap pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tentu mendorong 

proses perubahan sosial baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, 

dengan peluang-peluang yang ditunjukkan di awal pembangunan. Pembangunan 

yang dilakukan di Kota Batam berhasil membuat Batam menjadi kota yang 

diminati sebagai tempat untuk mengadu nasib. Namun, setiap proses 

pembangunan, ada saja masalah yang tidak bisa dihindari. Pembangunan yang 

                                                           
7
  Laporan Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RIKE Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 

diakses dari http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-12-

0f485cc4863a1125638f26c76c4f69a7.pdf 

 

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-12-0f485cc4863a1125638f26c76c4f69a7.pdf
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-12-0f485cc4863a1125638f26c76c4f69a7.pdf
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diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah 

atau daerah, tidak serta merta tanpa menimbulkan masalah.  

 Masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan yang terjadi, 

seperti yang dialami Kota Batam, merupakan bagian dari proses pembangunan. 

Jumlah penduduk yang tinggi, pengangguran, dan kemiskinan yang masih 

mewarnai kota Batam menandakan bahwa ada sesuatu yang luput dari pemerintah 

selaku pihak yang memiliki peran dalam penanganan ataupun pencegahan efek 

atau dampak negatif yang muncul dari kedatangan investasi asing yang 

diharapkan dapat mendorong pembangunan.  

Dampak dari neoliberalisme sendiri sebenarnya mengarah pada penurunan 

kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan multinasional berdiri. Investasi 

asing tampak memberikan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah, namun sesungguhnya perusahaan multinasional, sebagai wujud dari 

investasi asing, membawa misi untuk meningkatkan ekonomi negaranya dengan 

memaksimalkan produksi di negara-negara penyedia faktor produksi lainnya.  

Beranjak dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa investasi asing yang masuk 

ke Batam, sebagai bagian dari proses pembangunan Batam, dari sebuah pulau tak 

berkembang menjadi sebuah wilayah industri yang cukup dikenal, membuat 

pemerintah begitu mendukung bergerak naiknya angka investasi asing di Batam. 

Perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik milik asing yang produksinya 

berorientasi pada produk untuk ekspor, banyak berdiri di Batam dan membuat 

ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih besar. Meskipun begitu, 

ketersediaan lapangan kerja yang besar lama-kelamaan hanya menjadi bayangan 
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semu, karena hal tersebut menjadi penarik perhatian penduduk di luar Batam 

untuk berbondong-bondong datang, yang tak jarang hanya berbekalkan fisik tanpa 

ada ketrampilan tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan tidak mampu 

menampung semua angkatan kerja yang ada, yang pada akhirnya malah 

menciptakan pengangguran. Pengangguran meningkat, pemenuhan kebutuhan 

hidup dasar penduduk pun menurun, yang akhirnya mengarah pada kemiskinan.  

Kota Batam berkembang menjadi sebuah kota metropolitan, dengan 

ekonomi tinggi, membuat pembiayaan kehidupan menjadi tinggi, padahal tidak 

semua kalangan berasal dari kelas menengah ke atas. Ditambah lagi, sebagian 

besar penduduk Batam adalah pendatang dari luar Batam, yang pada dasarnya 

tidak memiliki apa-apa, termasuk ketrampilan atau modal kepemilikan lain untuk 

hidup dengan layak di Batam.  

 


