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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis LQ 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi di suatu daerah, 

apakah sektor tersebut yang termasuk dalam sektor basis atau non basis. Sektor 

ekonomi dikatakan basis jika sektor tersebut mampu menghasilkan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri dan mampu mengekspor 

produk tersebut keluar daerah. Sebaliknya sektor non basis adalah sektor yang 

hanya mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah sendiri atau 

bahkan membutuhkan impor dari wilayah lain. Analisis LQ terbagi menjadi dua, 

yaitu Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). 

1. Static Location Quotient (SLQ) 

Dalam analisis SLQ, jika hasil perhitungan nilainya lebih dari satu (SLQ>1) 

dikatakan sektor tersebut termasuk dalam sektor basis yaitu sektor yang mampu 

memenuhi kebutuhan sendiri dan mampu mengekspor keluar daerah sedangkan 

jika hasil perhitungan nilainya kurang dari satu (SLQ<1) maka sektor tersebut 

termasuk sektor non basis karena hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri atau 

bahkan harus mendatangkan dari daerah lainnya. Berikut ini adalah tabel hasil 

perhitungan analisis SLQ Kota Batam tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. 
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TABEL 5.1. 

Hasil Perhitungan Static Location Quotient (SLQ) Kota Batam Tahun 2013-2018 

 

Sumber : PDRB Kota Batam Menurut Lapangan Usaha2013-2018, 2019.Diolah 

Dengan analisis SLQ ini dapat diketahui sektor basis dan non basis Kota 

Batam. Selain itu hasil perhitungan menggunakan metode ini memberi gambaran 

mengenai sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kota Batam pada kurun 

Kategori Lapangan 

Usaha 

Tahun Rata-

rata 

Keterangan 

2018 
 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 
0,26 0,25 0,24 0,23 0,25 0,27 0,25 Non Basis 

Pertambangan dan 

Penggalian 
0,004 0,004 0,0037 0,0037 0,004 0,004 0,01 Non Basis 

Industri Pengolahan 1,22 1,23 1,23 1,23 1,24 1,25 1,22 Basis 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 
1,38 1,36 1,32 1,29 1,30 1,32 1,32 Basis 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah. 

Limbah dan Daur Ulang 

1,33 1,37 1,36 1,35 1,23 1,27 1,31 Basis 

Konstruksi 0,91 0,90 0,93 0,95 0,93 0,94 0,92 Non Basis 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

 

0,74 

 

0,73 

 

0,71 

 

0,68 

 

0,68 

 

 

0,68 

 

 

0,70 

 

Non Basis 

Transportasi dan 

Pergudangan 
1,00 0,97 0,96 0,96 0,95 0,97 0,96 Non Basis 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
0,98 1,00 0,99 0,99 

 

0,95 

 

0,95 

 

0,97 

 

Non Basis 

Informasi dan 

Komunikasi 
1,03 1,04 1,03 1,02 1,03 1,06 1,03 Basis 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,15 1,15 Basis 

Real Estate 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,84 0,86 Non Basis 

Jasa Perusahaan 0,84 0,86 0,86 0,84 0,83 0,85 0,84 Non Basis 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial 

0,41 0,42 0,41 0,42 0,40 0,41 0,41 

 

Non Basis 

Jasa Pendidikan 0,64 0,64 0,62 0,60 0,59 0,60 0,61 Non Basis 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
0,72 0,72 0,71 0,70 0,71 0,72 0,71 

 

Non Basis 

Jasa Lainnya 0,83 0,83 0,79 0,75 0,75 0,74 0,78 Non Basis 
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waktu tertentu saja yaitu periode 2013-2018. Berdasarkan hasil perhitungan dapat 

diketahui terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis dengan nilai SLQ > 1 

yaitu: 

Sektor industri pengolahan selama lima tahun terakhir tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dengan rata-rata nilai SLQ sebesar 1,22. Pada tahun 

2013 nilai SLQ nya sebesar 1,22 dan di tahun 2014-2016 nilainya stabil di angka 

1,23. Pada tahun 2017 nilai SLQ sebesar 1,24 dan di tahun 2018 nilai SLQ nya 

menjadi 1,25 dengan memperhatikan nilai SLQ tersebut maka dapat diketahui 

sektor ini merupakan sektor basis selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan tabel 4.4 

pada 5 tahun terakhir rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 

55,3% yang berarti sektor ini memberikan kontribusi terbesar utama bagi PDRB 

Kota Batam. Kota Batam memang di kenal sebagai kota industri, dan merupakan 

pusat industri di Provinsi Kepulauan Riau. Namun laju pertumbuhan sektor 

industri pengolahan terus mengalami penurunan berdasarkan data pada tabel 4.3 

pada tahun 2017 laju pertumbuhan sektor ini hanya mencapai 1,76%. Pemerintah 

Kota Batam terus melakukan upaya guna meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya hingga pada tahun 2018 sektor industri kembali meningkat 

pertumbuhannya menjadi 3,52%. Hal tersebut berarti kebijakan pemerintah 

terlaksana cukup baik. 

Sektor pengadaan listrik dan gas dengan perolehan rata-rata nilai SLQ sebesar 

1,32 dengan perolehan SLQ > 1 menjadikan sektor ini basis di Kota Batam. 

Kategori pengadan listrik dan gas berkontribusi sebesar 1,61% terhadap 

perekonomian Kota Batam pada tahun 2018, menurun jika dibandingkan dengan 
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tahun 2014 yang nilainya sebesar 1,75%. Kategori ini mengalami pertumbuhan 

yang cukup fluktuatif tiap tahun dengan kecenderungan melambat dari 8,73% di 

tahun 2014 menjadi -1,02 persen di tahun 2018. Sektor pengadaan listrik dan gas 

merupakan penunjang hampir semua kegiatan ekonomi dari pertanian sampai 

jasa-jasa. Di Kota Batam sektor ini juga menunjang sektor penopang Kota Batam 

yaitu industri pengolahan, karena dalam pengoperasiannya industri pengolahan 

tak lepas dari peranan sektor listrik dan gas. Hal inilah yang menjadikan kategori 

ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan salah satu 

poin penting investor dalam mengambil keputusan berinvestasi adalah keberadaan 

fasilitas kelistrikan. 

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan 

rata-rata nilai SLQ sebesar 1,31 dengan perolehan SLQ > 1 menjadikan sektor ini 

basis di Kota Batam. Besaran nilai SLQ sektor ini selama lima tahun terakhir juga 

tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017 nilai nya sempat 

mengalami sedikit penurunan yaitu dari 1,35 di tahun 2016 menjadi 1,23 namun 

di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 1,27 dan menjadikannya masih 

tergolong dalam sektor basis. Berdasarkan tabel 4.4 kontribusi sektor ini dalam 

PDRB Kota Batam cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 1%. Dengan nilai 

SLQ > 1 menandakan bahwa tingkat spesialisasi sektor  pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kota Batam lebih besar jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. 

Sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai SLQ yang juga tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 1,03 
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menjadikannya tergolong dalam sektor basis di Kota Batam. Nilai SLQ pada 

tahun 2018 sebesar 1,06. Berdasarkan tabel 4.4 sektor ini memberikan kontribusi 

yang cenderung meningkat tiap tahunnya pada PDRB Kota Batam dengan rata-

rata sebesar 2,1%. Laju pertumbuhan sektor ini juga cenderung meningkat tiap 

tahunnya bahkan di tahun 2018 laju pertumbuhannya mencapai 12,85% hal ini 

menunjukkan peningkatan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 7,50% pada tahun 2017. Sektor informasi dan komunikasi tergolong 

dalam sektor basis yang berarti tingkat spesialisasi sektor  ini di Kota Batam lebih 

besar jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. 

Besaran kontribusi yang dimiliki kategori ini tentunya tidak terlepas dari adanya 

upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan perbaikan 

kualitas pelayanan yang terus dilakukan seperti pengembangan fiber optic dan 

terus meningkatnya penggunaan internet dalam penggunaan transaksi online yang 

berdampak positif terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi. 

Sektor jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata nilai SLQ sebesar 1,15 

yang menjadikannya sektor basis di Kota Batam. Berdasarkan tabel 4.4 pada 5 

tahun terakhir kontribusinya terhadap PDRB juga cenderung meningkat tiap 

tahunnya dengan rata-rata sebesar 3.57%. Sektor jasa keuangan dan asuransi 

menjadi salah satu sektor yang tergolong basis di Kota Batam karena sebagai Kota 

Industri maka sebagian besar masyarakatnya pasti akan berhubungan dengan 

keperluan sektor keuangan dan asuransi sehingga pemanfaatannya meningkat tiap 

tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan yang bekerja. Dengan 

keunggulan komparatif yang dimiliki sektor-sektor tersebut mampu memenuhi 
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kebutuhan wilayah Kota Batam serta mampu disebarkan keluar daerah Kota 

Batam sehingga hasil penjualan produksi barang dan jasa tersebut dapat 

meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan sektor-sektor yang memiliki 

produktifitas dan efisiensi tinggi ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak 

lapangan pekerjaan.  

Berdasarkan analisis menggunakan metode SLQ hasil yang menunjukkan 

nilai kurang dari satu menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk dalam sektor 

non basis di Kota Batam. Sektor dengan nilai SLQ < 1 adalah: 

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama lima tahun terakhir tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 0,25 

menjadikan sektor ini non basis di Kota Batam. Di tahun 2018 nilai SLQ nya 

sebesar 0,27 dan masih tergolong dalam non basis. Berdasarkan tabel 4.4 besaran 

rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB yaitu sebesar 1%. Selain 

kontribusinya yang hanya sebesar 1% laju pertumbuhan sektor ini juga mengalami 

penurunan secara terus menerus pada kurun waktu 2016-2018. Sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan masih belum mampu menjadi sektor basis karena hasil 

produksinya hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah saja, bahkan ada 

yang harus di datangkan dari daerah lain. Selain itu meskipun industry pengolahan 

Batam memiliki kontribusi terbesar namun ternyata juga masih belum mendukung 

perkembangan dari sektor industri pertanian karena fokus utamanya adalah 

industry pengolahan yang bergerak di bidang elektronik dan shipyard. 

Sektor pertambangan dan penggalian selama lima tahun terakhir juga tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dengan rata-rata perhitungan SLQ sebesar 



 
62 

 

 

0,01 menjadikannya sektor non basis di Kota Batam. Dari tahun 2017 hingga 

2018 nilai SLQ sektor ini stabil tidak bergerak yaitu hanya sebesar 0,004. 

Berdasarkan pada tabel 4.4 besaran rata-rata kontribusi pada PDRB adalah 0,07% 

dengan laju pertumbuhan yang terus mengalami penurunan tiap tahunnya 

berdasarkan tabel 4.3 laju pertumbuhan pada tahun 2018 mencapai -1,78% angka 

ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,41% pada tahun 2017. 

Minimnya lahan pertambangan yang dimiliki Kota Batam membuat sektor 

pertambangan dan penggalian selama lima tahun terakhir tidak mengalami 

peningkatan kontribusi, bahkan kontribusinya cenderung turun dari tahun ke tahun 

yaitu dari 0,08 ditahun 2014 turun menjadi 0,07% di tahun 2015-2017 dan 

kembali turun menjadi 0,06% di tahun 2018. 

Sektor konstruksi dengan rata-rata perolehan perhitungan SLQ sebesar 0,92 

menjadikannya sektor non basis di Kota Batam. Besaran rata-rata kontribusi 

sektor ini adalah 19,39% sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua 

terhadap PDRB Kota Batam, namun masih belum menjadi sektor basis di Kota 

Batam, selain itu laju pertumbuhan sektor ini juga sempat jatuh pada tahun 2017 

mencapai 0,64% padahal di tahun sebelumnya laju pertumbuhannya mencapai 

6,70% pada tahun 2016. Nilai SLQ pada tahun 2018 memang mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,93 di tahun 2017 menjadi 0,94. 

Sektor konstruksi memang memberikan kontribusi yang cukup besar pada 

perekonomian Batam namun dengan nilai SLQ< 1 menandakan bahwa tingkat 

spesialisasi sektor  konstruksi di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan dengan 

sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. 
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Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

selama periode 2013-2018 tidak mengalami perubahan nilai SLQ yang signifikan, 

dengan rata-rata nilai SLQ sebesar 0,70. Pada tahun terakhir analisis yaitu tahun 

2018 nilai SLQ sebesar 0,68 yang berarti sektor ini tergolong non basis di Kota 

Batam. Laju pertumbuhan sektor ini mengalami fluktuatif  setiap tahunnya, 

namun kontribusinya mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata 

kontribusi terhadap PDRB adalah 0,28%  tetapi hasil produksi sektor ini hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, dengan nilai SLQ< 1 

menandakan bahwa tingkat spesialisasi sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan 

dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. 

Sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 0,96 

menjadikannya sektor non basis di Kota Batam. Selama periode 5 tahun terakhir 

sektor transportasi dan pergudangan memberi kontribusi terhadap PDRB Kota 

Batam yaitu dengan rata-rata 4,06% dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif 

namun sejak tahun 2016 laju pertumbuhannya terus menurun hingga mencapai 

1,09 di tahun 2018. Sektor ini masih tergolong non basis dengan nilai SLQ< 1 

yang menandakan bahwa tingkat spesialisasi sektor transportasi dan pergudangan 

di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum dengan nilai rata-rata SLQ 

sebesar 0,97 membuat sektor ini tergolong dalam sektor non basis di Kota Batam. 

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Batam mengalami peningkatan tiap 
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tahunnya dengan rata-rata sebesar 2.27. Laju pertumbuhannya cenderung 

fluktuatif namun pada tahun 2016-2017 sektor ini pertumbuhannya mengalami 

perlambatan dan paling rendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,88%. Di tahun 

2018 laju pertumbuhan sektor ini berhasil meningkat menjadi 10,18% meskipun 

pertumbuhannya meningkat ternyata sektor ini masih belum menjadi sektor basis 

saat ini karena tingkat spesialisasi sektor penyediaan akomodasi makan dan 

minum di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor sejenis di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Sektor real estate merupakan sektor non basis dengan perolehan nilai rata-

rata SLQ sebesar 0,86. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Batam 

cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 1,42%. 

Namun kontribusi sektor ini menurun pada tahun 2018 menjadi 1,33% dengan 

laju pertumbuhan yang juga terus menurun tiap tahunnya dengan pertumbuhan 

terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar -5,13%. Penyebab lambatnya laju 

pertumbuhan sektor ini adalah masih kurang kondusifnya situasi penjualan 

properti di Kota Batam. 

Sektor jasa perusahaan menjadi sektor non basis di Kota Batam dengan nilai 

rata-rata SLQ sebesar 0,84. Selama kurun waktu tahun 2014-2018, rata-rata 

kontribusi terhadap PDRB Kota Batam yaitu sebesar 0,005%. Namun jika dilihat 

dari pertumbuhannya, kategori Jasa Perusahaan ini tumbuh cukup tinggi setiap 

tahunnya. Dalam periode tahun 2014-2018, pertumbuhan rata-rata tahunannya 

mencapai 5,37%. Pada tahun 2018 laju pertumbuhannya mencapai 8,17%. 
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Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social termasuk 

sektor non basis di Kota Batam dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 0,41. Selama 

periode 2014-2018, kontribusi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan pada periode 

2014-2018 namun sempat melambat pada tahun 2017 dari 1,13% menjadi 1,10%. 

Sektor ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 1,10% per tahun. Dari sisi 

pertumbuhannya, kategori ini tumbuh cukup fluktuatif dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 5,77% per tahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 

2018 dengan pertumbuhan sebesar 8,30 persen sedangkan pertumbuhan terendah 

terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar -1,01%. 

Sektor jasa pendidikan menjadi sektor non basis dengan nilai rata-rata SLQ 

sebesar 0,61. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap perekonomian Kota 

Batam adalah sebesar 1,02% pada tahun 2018. Kontribusinya cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2017 mengalami 

percepatan pertumbuhan sebesar 7,25%. Namun pada tahun 2018 mengalami 

perlambatan menjadi 2,27%. Sektor kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor 

non basis dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 0,71. Kategori Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial memberikan kontribusi yang terbilang kecil bagi perekonomian 

Kota Batam. Selama tahun 2014-2018, kategori ini memberikan kontribusi rata-

rata sebesar 0,70% terhadap PDRB Kota Batam. Pertumbuhan tertinggi dicapai 

pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 9,83%. Namun pada tahun 2018 

laju pertumbuhannya justru turun menjadi 3,70%. Sektor jasa kesehatan dan 
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kegiatan sosial masih tergolong non basis karena hanya mampu memenuhi 

kebutuhan daerahnya saja. 

Sektor jasa lainnya tergolong sektor non basis dengan nilai rata-rata SLQ 

sebesar 0,78. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Batam tahun 2018 

terbilang kecil yaitu sebesar 0,44%. Kontribusinya sejak 2014-2018 relatif stabil 

di kisaran 0,41%. Sedangkan laju pertumbuhannya cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun, pada tahun 2018 pertumbuhannya meningkat hingga 15,52%. 

Namun sektor ini masih tergolong non basis karena tingkat spesialisasi sektor jasa 

lainnya di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor sejenis di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Dynamic Location Quotient (DLQ). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan perekonomian suatu 

wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jika hasil perhitungan nilainya lebih dari 

satu maka laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB wilayah 

Kota Batam lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap 

PDRB di wilayah referensi yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jika hasil 

perhitungan nilainya kurang dari satu maka laju pertumbuhan sektor i terhadap 

laju pertumbuhan PDRB Kota Batam lebih lambat dari pada proporsi laju 

pertumbuhan sektor i terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau. 

Nilai rata-rata DLQ lebih dari 1 (DLQ>1) menggambarkan bahwa sektor 

tersebut dapat berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Namun jika nilai 

DLQ< 1 maka sektor tersebut tidak berpotensi menjadi basis dimasa mendatang 

karena pertumbuhannya lebih lambat jika dibandigakan dengan sektor sejenis di 
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tingkat Provinsi/Nasional. Dari  tabel 5.2, diperoleh hasil perhitungan DLQ 

selama 6 tahun terakhir yang jika di rata-rata maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

TABEL 5.2. 

Hasil Perhitungan DLQ 

Kategori Lapangan Usaha Tahun Rata-

rata 

Keterangan 

2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 0.98 0.97 0.97 0.97 1.04 1.06 1.00 Berpotensi 

Pertambangan dan 

Penggalian 0.97 0.96 0.92 0.95 1.05 0.96 0.97 
Tidak 

Berpotensi 

Industri Pengolahan 
0.99 1.01 1.01 1.01 1.00 0.99 1.00 

Tidak 

Berpotensi 

Pengadaan Listrik dan Gas 1.01 0.99 0.97 0.98 0.99 1.00 0.99 Berpotensi 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah. Limbah dan Daur 

Ulang 1.02 1.03 1.00 1.00 0.90 1.01 0.99 Berpotensi 

Konstruksi 
0.98 0.99 1.04 1.02 0.97 0.99 1.00 

Tidak 

Berpotensi 

 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 0.98 0.98 0.99 0.97 0.98 0.99 0.98 
Tidak 

Berpotensi 

Transportasi dan 

Pergudangan 1.00 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 Berpotensi 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 1.00 1.02 1.00 1.00 0.94 0.99 0.99 
Tidak 

Berpotensi 

Informasi dan Komunikasi 1.00 1.01 1.00 0.99 0.99 1.01 1.00 Berpotensi 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 0.99 1.00 0.99 1.01 0.98 1.00 0.99 Berpotensi 

Real Estate 
1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 0.95 0.99 

Tidak 

Berpotensi 

Jasa Perusahaan 0.99 1.03 1.01 0.99 0.97 1.00 1.00 Berpotensi 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial 1.00 1.02 0.99 1.02 0.94 1.00 1.00 Berpotensi 

Jasa Pendidikan 1.03 1.01 0.98 0.96 0.97 1.00 0.99 Berpotensi 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 1.00 1.02 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 Berpotensi 

Jasa Lainnya 
1.00 1.05 0.97 0.95 0.98 0.96 0.99 

Tidak 

Berpotensi 

Sumber : PDRB Kota Batam Menurut Lapangan Usaha2013-2018, 2019.Diolah 

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan selama periode 2013-2018 

memiliki nilai rata-rata DLQ sebesar 1,00 sektor ini tergolong dalam kategori 

berkembang lambat. Berdasarkan hasil perhitungan SLQ sebelumnya sektor 

pertanian kehutanan dan perikanan menjadi sektor non basis di Kota Batam 
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dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 0,25 dan nilai SLQ pada tahun terakhir analisis 

yaitu pada tahun 2018 adalah sebesar 0,27 ini berarti bahwa sektor ini belum 

menjadi sektor basis untuk saat ini, mengingat selama kurun waktu tahun 2014-

2018, besaran rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB yaitu sebesar 1%. 

Berdasarkan hasil perhitungan DLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 2018 

sebagai acuan dimasa yang akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 1.06 yang 

berarti sektor tersebut berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Berdasarkan 

hasil perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sektor 

pertanian akan bergeser dari sektor non basis menjadi basis dimasa mendatang. 

Sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-rata DLQ selama 

periode 2013-2018 sebesar 0.97 membuat sektor ini termasuk dalam kategori 

berkembang lambat. Berdasarkan hasil perhitungan SLQ sebelumnya sektor 

pertambangan dan penggalian menjadi sektor non basis di Kota Batam dengan 

nilai rata-rata SLQ sebesar 0,01 dan nilai SLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 

pada tahun 2018 adalah sebesar 0,004 ini berarti bahwa sektor ini belum menjadi 

sektor basis untuk saat ini, mengingat selama kurun waktu tahun 2014-2018, 

besaran rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB yaitu sebesar 0,07%. 

Berdasarkan hasil perhitungan DLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 2018 

sebagai acuan dimasa yang akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 0.96 yang 

berarti sektor pertambangan dan penggalian tidak berpotensi menjadi basis dimasa 

mendatang karena selain kontribusinya yang hanya sebesar 0,07% laju 

pertumbuhan sektor ini juga terus mengalami penurunan tiap tahunnya bahkan di 

tahun 2018 pertumbuhannya mencapai angka -1,78 sehingga jika dibandingkan 
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dengan sektor sejenis di tingkat povinsi Kepulauan Riau sektor ini tumbuh lebih 

lambat karena pertumbuhan sektor yang sama adalah sebesar 1,55%. 

Sektor industri pengolahan dengan nilai rata-rata DLQ sebesar 1,00 termasuk 

dalam kategori berkembang cepat. Pada tahun 2013 nilai DLQ nya sebesar 0,99 

namun terus mengalami nilai DLQ yang stabil hingga tahun 2016 menjadi 1,01 

dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan namun masih tetap tergolong 

dalam sektor yang berpotensi menjadi basis yaitu dengan besaran nilai 1,00 dan 

ditahun 2018 besaran nilainya turun menjadi 0,99. Sebelumnya telah dilakukan 

analisis SLQ untuk mengetahui prospek sektor industri pengolahan saat ini dan 

berdasarkan analisis SLQ diperoleh nilai sektor industri pengolahan di tahun 2018 

adalah sebesar 1,25 yang berarti sektor indutri pengolahan termasuk sektor basis 

untuk saat ini. Perhitungan DLQ dapat menggambarkan prospek dari suatu sektor 

dimasa yang akan datang apakah memiliki potensi atau tidak dimasa mendatang 

melalui perbandingan pertumbuhan sektor ekonomi, di tahun 2018 sektor industri 

pengolahan meskipun mengalami peningkatan pada pertumbuhan ekonominya 

yaitu dari 2,69 ditahun 2017 menjadi 3,85 namun besaran pertumbuhan ini 

ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan di Provinsi 

Kepulauan Riau yang pertumbuhannya mencapai 4,13%. Sehingga pada tahun 

2018 sektor industri pengolahan masuk kedalam kategori tidak berpotensi basis 

dimasa mendatang. 

Sektor pengadaan listrik dan gas selama periode 2013-2018 memiliki nilai 

rata-rata DLQ sebesar 0,99 menjadikannya termasuk dalam kategori berkembang 

lambat. Berdasarkan perhitungan SLQ yang dilakukan sebelumnya sektor 



 
70 

 

 

pengadaan listrik dan gas tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 

periode 2013-2018 dengan rata-rata nilai SLQ sebesar 1,32 yang membuatnya 

tergolong dalam sektor basis untuk saat ini. Pada tahun terakhir analisis yaitu di 

tahun 2018 sektor ini tergolong basis dengan nilai SLQ sebesar 1,32. Sektor 

pengadaan listrik dan gas merupakan penunjang hampir semua kegiatan ekonomi 

dari pertanian sampai jasa-jasa. Di Kota Batam sektor ini juga menunjang sektor 

penopang Kota Batam yaitu industri pengolahan, karena dalam pengoperasiannya 

industri pengolahan tak lepas dari peranan sektor listrik dan gas. Berdasarkan 

hasil perhitungan DLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 2018 sebagai acuan 

dimasa yang akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 1.00 yang berarti sektor 

listrik dan gas berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Jika dibandingkan 

dengan sektor sejenis sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang sama di tingkat 

povinsi Kepulauan Riau. 

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah. Limbah dan daur ulang dengan 

nilai rata-rata DLQ selama periode 2013-2018 sebesar 0,99. Sebelumnya telah 

dilakukan analisis SLQ untuk mengetahui prospek sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah. Limbah dan daur ulang saat ini dan berdasarkan analisis 

SLQ tahun 2018 diperoleh nilai sebesar 1,27 yang berarti sektor ini termasuk 

dalam sektor basis untuk saat ini, karena tingkat spesialisasi sektor pengadaan air, 

pengelolaan sampah. Limbah dan daur ulang di Kota Batam lebih besar jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2018 

hasil perhitungan DLQ sektor ini menunjukkan nilai sebesar 1.01 yang 

membuatnya tergolong dalam sektor berpotensi menjadi basis dimasa yang akan 
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datang. Jadi berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ sektor ini akan menjadi 

sektor basis baik saat ini maupun dimasa yang akan datang, hal itu dikarenakan 

sektor ini memiliki tingkat spesialisasi dan laju pertumbuhan yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan sektor sejenis yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. 

Sektor konstruksi selama periode 2013-2018 memiliki nilai rata-rata DLQ 

sebesar 1,00. Sektor ini sempat menjadi sektor basis dengan nilai DLQ> 1 di 

tahun 2015 dan 2016, namun jika dilihat pada tahun terakhir analisis yaitu tahun 

2018 nilai DLQ sektor konstruksi adalah sebesar 0.99 yang berarti sektor ini tidak 

berpotensi menjadi sektor basis dimasa mendatang hal ini terjadi karena pada 

tahun terakhir analisis yaitu tahun 2018 laju pertumbuhan sektor konstruksi 

meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 7,62% namun 

ternyata laju pertumbuhan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar 7,93%. Sebelumnya telah 

dilakukan analisis SLQ untuk mengetahui prospek sektor konstruksi saat ini dan 

berdasarkan analisis SLQ diperoleh nilai sektor konstruksi di tahun 2018 adalah 

sebesar 0,94 yang berarti sektor konstruksi termasuk sektor non basis untuk saat 

ini karena tingkat spesialisasi sektor konstruksi di Kota Batam lebih kecil jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari 

kontribusinya terhadap perekonomian. Salah satu sebab melemahnya sektor 

konstruksi ialah dampak dari melemahnya laju pertumbuhan sektor industry 

pengolahan karena sektor ini memiliki keterkaitan dimana saat pertumbuhan 

sektor industry meningkat maka akan dibarengi dengan lajunya pembangunan 
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infrastruktur yang akan membuat sektor konstruksi juga meningkat 

pertumbuhannya. 

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

selama periode 2013-2018 memiliki nilai rata-rata DLQ sebesar 0,98 

menjadikannya kategori berkembang lambat. Untuk mengetahui potensi yang 

dimiliki sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

selama periode 2013-2018 maka dilakukan perhitungan dengan metode SLQ 

sebelumnya karena nilai SLQ tiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang 

signifikan maka diperoleh nilai rata-rata SLQ sebesar 0,70 yang berarti sektor ini 

tergolong non basis di Kota Batam. Laju pertumbuhan sektor ini mengalami 

fluktuatif  setiap tahunnya, namun kontribusinya mengalami kenaikan setiap 

tahunnya dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB adalah 0,28%  tetapi hasil 

produksi sektor ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, 

dengan nilai SLQ< 1 menandakan bahwa tingkat spesialisasi sektor perdagangan 

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Batam lebih kecil jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan 

analisis DLQ untuk mengetahui prospek sektor perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor kedepanya maka dapat dilihat pada tahun 

terakhir analisis yaitu tahun 2018 nilai DLQnya sebesar 0,99 yang berarti sektor 

ini tidak berpotensi menjadi basis dimasa mendatang hal itu dikarenakan laju 

pertumbuhannya pada tahun 2018 hanya sebesar 5,34% lebih rendah jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di provinsi kepulauan riau yang laju 

pertumbuhannya sebesar 6,28%. 
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Sektor transportasi dan pergudangan termasuk dalam kategori berkembang 

lambat selama periode 2013-2018 dengan nilai rata-rata DLQ sebesar 0,99. 

Sebelumnya telah dilakukan analisis SLQ yang menunjukkan bahwa selama 

periode 2013-2018 sektor transportasi dan pergudangan tidak mengalami 

perubahan nilai SLQ yang signifikan, maka diperoleh nilai rata-rata SLQ sebesar 

0,96 yang berarti sektor ini adalah non basis di Kota Batam. Selama periode 5 

tahun terakhir sektor transportasi dan pergudangan memberi kontribusi terhadap 

PDRB Kota Batam yaitu dengan rata-rata 4,06%. Sektor ini masih tergolong non 

basis dengan nilai SLQ< 1 yang menandakan bahwa tingkat spesialisasi sektor 

transportasi dan pergudangan di Kota Batam lebih kecil jika dibandingkan dengan 

sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis DLQ diapat diketahui bahwa 

di tahun 2018 sektor transportasi dan pergudangan memiliki potensi untuk 

menjadi basis dimasa mendatang dengan nilai DLQ sebesar 1,00. Hal ini 

dikarenakan pada tahun 2018 laju pertumbuhan sektor transportasi dan 

pergudangan tumbuh sama dengan sektor  sejenis di Provinsi Kepulauan riau. 

Sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum termasuk dalam kategori 

berkembang cepat dengan nilai rata-rata DLQ selama periode 2013-2018 sebesar 

0,99. Berdasarkan analisis SLQ sebelumnya pada tahun terakhir analisis yaitu 

2018 sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum juga termasuk dalam 

sektor non basis yaitu dengan nilai SLQ sebesar 0,97 hal itu karena tingkat 

spesialisasi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum di Kota Batam lebih 

kecil jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau dilihat 

dari kontribusinya terhadap perekonomian. Selanjutnya dilakukan perhitungan 
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menggunakan metode DLQ untuk mengetahui prospek suatu sektor ekonomi 

kedepannya dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dengan 

sektor sejenis di tingkat yang lebih tinggi seperti provinsi. Berdasarkan hasil 

perhitungan DLQ pada tahun 2018 terakhir analisis sebagai acuan dimasa yang 

akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 0,99 yang berarati sektor tersebut 

tergolong dalam sektor yang tidak berpotensi menjadi basis dimasa mendatang 

karena meskipun laju pertumbuhan sektor Sektor penyediaan akomodasi dan 

makan dan minum mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun sebelumnya 

yaitu pada tahun 2017 laju pertumbuhannya hanya berkisar 5,88% kemudian 

meningkat menjadi 10,18% namun peningkatan ini ternyata masih lebih rendah 

jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan di tingkat provinsi Kepulauan Riau 

yang sebesar11%. Oleh karena itu sektor ini termasuk dalam sektor tidak 

berpotensi menjadi basis pada tahun 2018 sebagai acuan untuk masa mendatang. 

Sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai SLQ yang juga tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 1,06 

pada tahun 2018 menjadikannya tergolong dalam sektor basis untuk saat ini di 

Kota Batam. Berdasarkan hasil DLQ menunjukkan bahwa sektor ini tergolong 

dalam sektor yang berpotensi dimasa yang akan datang dengan nilai DLQ pada 

tahun 2018 sebesar 1,01. Jadi dapat disimpulkan sektor ini akan menjadi basis 

baik saat ini maupun dimasa yang akan datang karena dilihat dari laju 

pertumbuhannya sektor ini juga cenderung meningkat tiap tahunnya bahkan di 

tahun 2018 laju pertumbuhannya mencapai 12,85% hal ini menunjukkan 

peningkatan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 
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7,50% pada tahun 2017. Sektor informasi dan komunikasi tergolong dalam sektor 

basis yang berarti tingkat spesialisasi sektor  ini di Kota Batam lebih besar jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Besaran 

kontribusi yang dimiliki kategori ini tentunya tidak terlepas dari adanya upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan perbaikan kualitas 

pelayanan yang terus dilakukan seperti pengembangan fiber optic dan terus 

meningkatnya penggunaan internet dalam penggunaan transaksi online yang 

berdampak positif terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi. 

Sektor jasa keuangan dan asuransi selama periode 2013-2018 termasuk dalam 

kategori berkembang lambat dengan nilai rata-rata DLQ sebesar 0,99. 

Berdasarkan pada analisis SLQ sektor jasa keuangan dan asuransi selama periode 

2013-2018 tidak mengalami perubahan yang signifikan nilai SLQ lebih dari satu, 

dengan rata-rata nilai SLQ sebesar 1,15 yang menjadikannya sektor basis di Kota 

Batam. Berdasarkan tabel 4.4 pada 5 tahun terakhir kontribusinya terhadap PDRB 

juga cenderung meningkat tiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 3.57%. 

Berdasarkan analisis DLQ pada tahun 2018 sebagai acuan untuk mengetahui 

apakah sektor ini memiliki potensi menjadi basis dimasa mendatang maka 

diperoleh nilai DLQ sebesar 1,00 yang berarti sektor ini berpotensi menjadi basis 

dimasa mendatang. Hal ini juga didukung laju pertumbuhan sektor jasa keuangan 

dan asuransi yang pertumbuhannya mengalami peningkatan dari 1,29% pada 

tahun 2017 menjadi 6,09% di tahun  2018. 

Sektor Real estate selama periode 2013-2018 termasuk sektor yang 

berkembang lambat dengan nilai rata-rata DLQ sebesar 0,99. Berdasarkan analisis 
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SLQ sektor real estate juga tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu 

dengan rata-rata nilai SLQ sebesar 0,86 yang berarti sektor ini tergolong dalam 

sektor non basis di Kota Batam. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Batam 

cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 1,42%. 

Namun kontribusi sektor ini menurun pada tahun 2018 menjadi 1,33%. 

Berdasarkan analisis DLQ yang dilakukan untuk mengetahui apakah sektor real 

estate memiliki potensi menjadi basis dimasa mendatang, ternyata sektor ini juga 

tidak berpotensi menjadi basis dimasa mendatang karena nilai DLQ pada tahun 

2018 sebesar 0,95 ini merupakan dampak dari laju pertumbuhan yang juga terus 

menurun tiap tahunnya dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 

yaitu sebesar -5,13%. Padahal ditahun-tahun sebelumnya yaitu 2013-2017 sektor 

ini termasuk basis dengan perolehan nilai DLQ> 1. Penyebab lambatnya laju 

pertumbuhan sektor ini adalah masih kurang kondusifnya situasi penjualan 

properti di Kota Batam. 

Sektor jasa perusahaan termasuk dalam berkembang cepat selama periode 

2013-2018 dengan nilai rata-rata DLQ sebesar 1,00. Berdasarkan hasil 

perhitungan SLQ sebelumnya sektor jasa perusahaan menjadi sektor non basis di 

Kota Batam dengan nilai rata-rata SLQ sebesar 0,84 dan nilai SLQ pada tahun 

terakhir analisis yaitu pada tahun 2018 adalah sebesar 0,85 menandakan bahwa 

sektor ini belum menjadi sektor basis untuk saat ini, mengingat selama kurun 

waktu tahun 2014-2018, rata-rata kontribusi terhadap PDRB Kota Batam hanya 

sebesar 0,005%. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya, kategori Jasa 

Perusahaan ini tumbuh cukup tinggi setiap tahunnya. Dalam periode tahun 2014-
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2018, pertumbuhan rata-rata tahunannya mencapai 5,37%. Berdasarkan hasil 

perhitungan DLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 2018 sebagai acuan dimasa 

yang akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 1,00 yang berrati sektor tersebut 

tergolong dalam sektor yang berpotensi menjadi basis dimasa mendatang karena 

laju pertumbuhan sektor ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada 

tahun 2018 laju pertumbuhannya mencapai 8,17% maka proporsi laju 

pertumbuhan sektor jasa perusahaan tumbuh sama dengan laju pertumbuhan 

sektor sejenis di provinsi Kepulauan Riau. 

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial selama 

periode 2013-2018 memiliki nilai rata-rata DLQ sebesar 1,00. Berdasarkan 

analisis SLQ sebelumnya diketahui bahwa sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan social termasuk sektor non basis di Kota Batam dengan 

nilai rata-rata SLQ sebesar 0,41. Selama periode 2014-2018, kontribusi sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial terhadap PDRB 

cenderung mengalami peningkatan pada periode 2014-2018 namun sempat 

melambat pada tahun 2017 dari 1,13% menjadi 1,10%. Sektor ini memiliki rata-

rata kontribusi sebesar 1,10% per tahun. Sedangkan menurut hasil perhitungan 

DLQ pada tahun 2018 sektor ini berpotensi menjadi basis dimasa yang akan 

datang dengan nilai DLQ 1,00. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, kategori ini 

tumbuh cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,77% per tahun. 

Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 

8,30%  dengan begitu menggambarkan bahwa sektor ini tumbuh sama dengan 

sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. 
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Sektor jasa pendidikan selama periode 2013-2018 memiliki nilai rata-rata 

DLQ sebesar 0,99. Berdasarkan hasil perhitungan SLQ sebelumnya sektor jasa 

pendidikan menjadi sektor non basis di Kota Batam dengan nilai rata-rata SLQ 

sebesar 0,61 dan nilai SLQ pada tahun terakhir analisis yaitu pada tahun 2018 

adalah sebesar 0,60 menandakan bahwa sektor ini belum menjadi sektor basis 

untuk saat ini, mengingat selama kurun waktu tahun 2014-2018, rata-rata 

kontribusi terhadap PDRB Kota Batam hanya sebesar 0,96%. Namun jika dilihat 

dari pertumbuhannya, kategori Jasa Pendidikan selama periode tahun 2014-2018, 

pertumbuhan rata-rata tahunannya mencapai 4,92%. Berdasarkan hasil 

perhitungan DLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 2018 sebagai acuan dimasa 

yang akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 1,00 yang berarti sektor tersebut 

tergolong dalam sektor yang berpotensi menjadi basis dimasa mendatang karena 

pada tahun 2018 sektor jasa pendidikan laju pertumbuhannya sebesar 2,27% 

sehingga sektor ini tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan sektor sejenis di provinsi Kepulauan Riau yang hanya sebesar 

1,81%. 

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial selama periode 2013-2018 memiliki 

nilai rata-rata DLQ sebesar 1,00 juga tergolong dalam kategori sektor yang 

berkembang cepat. Berdasarkan hasil perhitungan SLQ sebelumnya sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor non basis di Kota Batam dengan 

nilai rata-rata SLQ sebesar 0,71 dan nilai SLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 

pada tahun 2018 adalah sebesar 0,72 ini berarti bahwa sektor ini belum menjadi 

sektor basis untuk saat ini, mengingat selama kurun waktu tahun 2014-2018, rata-
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rata kontribusi terhadap PDRB Kota Batam hanya sebesar 0,70%. Namun jika 

dilihat dari pertumbuhannya, kategori Jasa kesehatan dan kegiatan sosial selama 

periode tahun 2014-2018, pertumbuhan rata-rata tahunannya mencapai 5,93%. 

Berdasarkan hasil perhitungan DLQ pada tahun terakhir analisis yaitu 2018 

sebagai acuan dimasa yang akan datang diperoleh nilai DLQ sebesar 1,00 yang 

berarti sektor tersebut tergolong dalam sektor yang berpotensi menjadi basis 

dimasa mendatang karena pada tahun 2018 sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial laju pertumbuhannya sebesar 3,70% sehingga sektor ini tumbuh sama 

dengan laju pertumbuhan sektor sejenis di provinsi Kepulauan Riau. Tingginya 

laju perekonomian Kota Batam juga didukung oleh tingginya nilai IPM yang 

dimiliki dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data 

pengamatan BPS pada tahun 2018, nilai IPM Kota Batam menyentuh angka 

80,54. Nilai ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM tingkat 

nasional yaitu sebesar 71,39 di 2018. Hal ini menggambarkan bahwa dari segi 

kesehatan penduduk Batam memiliki angka harapan hidup yang tinggi, dari segi 

pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga 

tinggi, dan masyarakatnya memiliki pendapatan yang juga tinggi, maka dengan ini 

rata-rata penduduk kota Batam dinilai memiliki kualitas hidup yang baik. Dengan 

kualitas hidup yang baik, masyarakat jadi lebih produktif dan efisien. Hal ini 

tentunya akan membantu memperbaiki posisi ekonomi dan bisnis Kota Batam, 

oleh karena itu sektor-sektor ini sangat prospektif untuk di kembangkan sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam. 
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Sektor jasa lainnya selama periode 2013-2018 juga termasuk dalam kategori 

yang berkembang lambat dengan nilai rata-rata DLQ sebesar 0,99. Berdasarkan 

analisis SLQ sektor jasa lainnya tergolong sektor non basis dengan nilai rata-rata 

SLQ sebesar 0,78. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Batam tahun 2018 

juga terbilang kecil yaitu sebesar 0,44%. Kontribusinya sejak 2014-2018 relatif 

stabil di kisaran 0,41%. Sedangkan berdasarkan pada hasil perhitungan DLQ pada 

tahun terakhir analisis yaitu 2018 yang dijadikan sebagai acuan untuk masa 

mendatang diperoleh hasil sebesar 0,96 yang berarti sektor ini juga tidak 

berpotensi menjadi basis dimasa mendatang dikarenakan selain tingkat 

spesialisasi sektor jasa lainnya di Kota Batam yang lebih kecil jika dibandingkan 

dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2018 laju 

pertumbuhannya mencapai 15,52% namun pertumbuhannya masih lebih rendah 

jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh 

sebesar 19,24%. 

c. Gabungan Analisis SLQ dan DLQ 

Gabungan antara analisis SLQ dan DLQ digunakan untuk mengetahui apakah 

sektor ekonomi di wilayah Kota Batam termasuk dalam kategori sektor unggulan, 

prospektif, andalan atau tertinggal. Sektor unggulan adalah sektor yang menjadi 

basis saat ini dan juga berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Sektor yang 

saat ini menjadi basis namun dimasa mendatang tidak berpotensi menjadi basis 

maka sektor tersebut tergolong kedalam sektor prospektif. Sebaliknya, sektor 

andalan adalah sektor yang saat ini menjadi non basis namun dimasa yang akan 

datang sektor ini memiliki potensi untuk menjadi sektor basis. Kemudian sektor 
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tertinggal yaitu sektor yang saat ini menjadi sektor non basis dan dimasa yang 

akan datang juga tidak memiliki potensi untuk menjadi basis. Berikut adalah 

analisis Overlay SLQ dan DLQ Kota Batam tahun 2018. 

TABEL 5.3. 

Gabungan Analisis SLQ dan DLQ Kota Batam Tahun 2018 

 
Kategori DLQ > 1 DLQ < 1 

SLQ > 1 Unggulan: 

1. Pengadaan Listrik dan Gas 

2. Informasi dan Komunikasi 

3. Pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 

4. Jasa Keuangan dan Asuransi 

Andalan: 

1. Industri Pengolahan 

 

SLQ < 1 Prospektif: 

1. Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

2. Transportasi dan 

Pergudangan 

3. Jasa Perusahaan 

4. Administrasi Pemerintahan 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

5. Jasa Pendidikan 

6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

Tertinggal: 

1. Pertambangan dan 

Penggalian 

2. Konstruksi 

3. Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

4. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

5. Real estate 

6. Jasa Lainnya 

Sumber : Olah Data 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat sektor- sektor yang sudah terbagi 

dalam empat kategori. Yang termasuk sektor unggulan dengan nilai SLQ>1 dan 

DLQ>1 diantaranya adalah informasi dan komunikasi, sektor pengadaan listrik 

dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan 

sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor-sektor ini hingga masa mendatang 

dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang dapat 

mendorong perekonomian di bidang ini. 
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Sektor andalan dengan nilai SLQ> 1 tetapi DLQ< 1, dimana sektor- sektor 

tersebut akan mengalami pergeseran dari sektor basis menjadi sektor non basis di 

masa mendatang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor industri 

pengolahan. 

Sektor prospektif dengan nilai SLQ< 1 dan DLQ> 1 yang artinya dalam 

sektor ini akan mengalami pergeseran dari sektor non basis dan akan menjadi 

sektor basis di masa mendatang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 

pertanian, kehutanan dan perikanan transportasi dan pergudangan, jasa 

perusahaan, administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa 

pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Meskipun saat ini semua sektor di 

atas masih menjadi sektor non basis namun diperkirakan dimasa mendatang akan 

menjadi sektor basis. Hal ini mampu menjadi peluang bagi pemerintah untuk 

dapat membuat strategi dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan 

perekonomian dengan terus mengembangkan potensi dari sektor- sektor tersebut. 

Sektor tertinggal dengan nilai SLQ< 1 dan DLQ< 1 yang artinya bahwa 

sektor ini akan terus menjadi sektor non basis baik untuk saat ini maupun dimasa 

yang akan datang. Yang termasuk dalam sektor ini adalah pertambangan dan 

penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa lainnya. Sektor-

sektor ini belum mampu menunjang perekonomian Kota Batam. 

  



 
83 

 

 

B. Analisis Shift-Share 

Analisis shift-share merupakan suatu teknik untuk menganalisis perubahan 

struktur ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang tingkatnya lebih 

tinggi. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui sektor yang termasuk basis 

atau potensial di suatu wilayah studi, untuk melihat dan menganalisa pergeseran 

perekonomian suatu wilayah yang dilakukan dengan melihat komponen dari 

pertumbuhan tingkat provinsi, bauran industri serta keunggulan kompetitif 

masing-masing sektor ekonomi yang ada di wilayah studi. Dengan memperluas 

ketiga komponen tersebut, dapat berdampak pada meningkatnya kegiatan 

ekonomi sehingga akan berdampak pula pada peningkatan PDRB. Lebih rinci 

lagi, ketiga komponen ini adalah efek pertumbuhan ekonomi regional (Nij) yaitu 

peran PDRB yang disebabkan oleh faktor eksternal berupa kebijakan nasional 

atau provinsi, efek bauran industri (Mij) yaitu pengaruh struktur pertumbuhan 

sektor dan subsektor serta (Cij) yaitu pengaruh keunggulan kompetitif wilayah 

studi. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan analisis Shift share Kota Batam 

tahun 2013-2018. 
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TABEL 5.4. 

Hasil Perhitungan Shift Share Kota Batam Tahun 2013-2018 (Juta Rupiah) 

 

 

No. 2013 2014 2015 

Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij 
A 

6793167.857 -3112031 -1514136.81 2167000 5982705.59 665256.625 -2014962 4633000 4951441.637 400842.2461 -2250283.88 3102000 
B 

541792.7126 -319016.04 -157776.67 65000 469814.9878 -107753.77 -298061 64000 372788.1159 269863.8999 -610652.016 32000 
C 

325015886.2 10300119 -45356005.1 289960000 298917897.3 -37552002 43692105 305058000 251329071.2 12141410.02 61498518.79 324969000 
D 

8221415.215 -710399.73 1964984.519 9476000 7706993.974 3254425.1 -1075419 9886000 6588135.033 309335.391 -2849470.42 4048000 
E 

1233255.86 -607299.54 378043.6794 1004000 1127678.478 -791456.56 598778.1 935000 936598.7055 -438515.082 107916.3762 606000 
F 

107598147 27904104.6 -25525251.6 109977000 99910039.95 32840365.3 -3549405 129201000 85461474.92 -29024661.8 78686186.92 135123000 
G 

36828831.08 8697741.36 -9016572.44 36510000 34120219.9 8545761.89 -8668982 33997000 28644060.71 17718078.82 -5658139.53 40704000 
H 

18477286.63 -817432.34 1702145.707 19362000 17189457.1 -2103748.8 -7234708 7851000 13934260.08 693716.0921 1664023.825 16292000 
I 

13006352.87 -337377.26 495024.3816 13164000 12068181.08 -289728.18 4145547 15924000 10339934.13 536762.8678 1566303 12443000 
J 

14952464.69 -2781101.1 72636.42124 12244000 13677244.67 464437.243 3061318 17203000 11673399.42 -757509.045 1753109.629 12669000 
K 

22211520.4 -5207656.9 -364863.492 16639000 20211776.99 -3009553.7 95776.71 17298000 16815863.53 -7375899.24 71035.71736 9511000 
L 

9278378.477 -2642082 1646703.5 8283000 8533713.176 -518376.62 248663.4 8264000 7151303.53 -1481918.9 1400615.375 7070000 
M,N 

31534.58608 -2250.1764 -4284.40968 25000 28789.18439 -20237.961 12448.78 21000 23757.41689 -11445.3946 6687.977699 19000 
O 

6419902.944 -2593978.1 325075.169 4151000 5797107.231 -2379518.3 1818411 5236000 4837791.291 1938932.635 -162723.927 6614000 
P 

5923748.226 -3630992.1 2257243.89 4550000 5398074.162 -2007790.5 794716.3 4185000 4467839.083 667157.1839 -1251996.27 3883000 
Q 

4760375.544 -3753409.4 371033.8535 1378000 4182871.119 -1207027.2 268156.1 3244000 3462108.435 1162958.878 -662067.313 3963000 
R,S,T,U 

2635118.754 -2394842.8 109724.0401 350000 2287344.938 -889485.85 -103859 1294000 1867525.595 419672.146 -968197.741 1319000 
PDRB 

583929179 17992096.4 -72616275.4 529305000 537609909.8 -5106433.3 31790523 564294000 452857352.8 -2831219.33 132340866.5 582367000 



 
85 

 

 

Lanjutan 

Hasil Perhitungan Shift Share Kota Batam Tahun 2013-2018 

Sumber : PDRB Kota Batam Menurut Lapangan Usaha2013-2018, 2019.Diolah 

Keterangan: Nij: komponen pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi; Mij: komponen buruan industri; Cij: komponen keunggulan 

kompetitif; Dij: komponen pertumbuhan daerah. A. Pertanian, kehutanan dan perikanan, B. Pertambangan dan penggalian, C. 

Industri pengolahan, D. Pengadaan listrik dan gas, E. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, F. Konstruksi, 

G.Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan motor; H. Transportasi dan pergudangan; I. Penyediaan akomodasi dan makan 

minum; Informasi dan komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real estate; M,N. Jasa perusahaan; O. Administrasi 

pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial; P. Jasa pendidikan; Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; R,S,T,U. Jasa Lainnya 

No 2016 2017 2018 

Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij Nij Mij Cij Dij 

A 4533902.173 1000105.621 -2180007.795 3354000 3192016.733 -4482914.18 4421897.4 3131000 6324686.322 -9660208.823 6120522.501 2785000 

B 331797.5022 71847.29213 -364644.7943 39000 226939.4176 -547092.547 349153.13 29000 437669.4826 -328480.9448 -234988.5378 -125800 

C 238076583.1 -69291157.2 64024574.07 232810000 169441746.3 -87326574.3 10447828 92563000 331172550.9 -110343489 -32458461.83 188370600 

D 6028816.08 5103230.315 -1586046.395 9546000 4408486.82 4441352.368 -503839.19 8346000 8984084.263 -10350905.53 -109878.7378 -1476700 

E 858530.185 93296.69958 11173.11546 963000 615006.4667 1310243.94 -1999250.4 -74000 1176635.418 -873220.9849 293085.5668 596500 

F 82122323.22 -4636211.02 38577887.8 116064000 59600391.8 4186689.969 -52004082 11783000 115201829 32306734.56 -5765963.578 141742600 

G 27307517.53 27649930.98 -16789448.51 38168000 19804736.63 18717482.58 -12321219 26201000 39660831.89 570759.5553 -6037191.445 34194400 

H 13117734.42 3685752.411 102513.1645 16906000 9467546.202 6261237.566 -4761783.8 10967000 18863139.76 -16281305.27 726265.5169 3308100 

I 9750788.575 949112.7949 1869098.63 12569000 7037572.557 18999391.5 -13211964 12825000 14311055.1 11113071.78 -1903626.874 23520500 

J 10942917.71 6127397 -1604314.706 15466000 7941847.781 10995161.37 -465009.15 18472000 16397587.22 13532774.63 4090738.146 34021100 

K 15349296.62 4295776.921 2205926.458 21851000 11144860.02 -33391.1229 -6641468.9 4470000 21682320.81 -334379.6466 -339941.1661 21008000 

L 6671030.791 -482623.862 382593.0709 6571000 4749379.619 870806.9082 83813.472 5704000 9475200.578 -9613470.488 -7709130.09 -7847400 

M,N 21949.17038 6651.880718 -4601.051101 24000 15703.25325 19582.8679 -15286.121 20000 31399.2398 6125.418106 3875.342095 41400 

O 4599702.278 1038438.727 2221858.995 7860000 3382068.016 1513699.871 -5954767.9 -1059000 6430217.495 1408576.671 780505.8339 8619300 

P 4142467.4 3586528.726 -3226996.126 4502000 2962787.93 6504912.22 -2803700.1 6664000 6103219.494 -4321539.477 451419.9829 2233100 

Q 3255208.928 -198930.117 179721.1894 3236000 2318470.873 5079569.163 -329040.04 7069000 4890787.704 -2400351.854 428664.1496 2919100 

R,S,T,U 1717107.776 1210455.102 -1659562.879 1268000 1208828.052 1203413.191 -519241.24 1893000 2438983.948 5138397.766 -1464081.714 6113300 

PDRB 428827673.5 -19790397.7 82159724.24 491197000 307518388.4 -12286428.7 -86227960 209004000 603582198.6 -100430911.7 -43128186.94 460023100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaruh pertumbuhan 

ekonomi provinsi Kepulauan Riau (Nij) selama lima tahun positif namun terus 

mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar Rp 583.929.179. Di tahun berikutnya 

menurun menjadi Rp 537.609.909,8 yang kemudian kembali turun pada tahun 

2015 menjadi Rp 452.857.352,8. Penurunan ini terus berlanjut hingga mencapai 

Rp 307.518.388,4 pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 

Rp 603.582.198,6. Nilai Nij yang positif menandakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Kepulauan Riau terhadap Kota Batam berpengaruh positif. 

Perekonomian provinsi kepulauan riau membaik di tahun 2018 meskipun 

peningkatannya masih tergolong lambat dalam tren peningkatan dari tahun 2017. 

Perekonomian Kepulauan Riau dipengaruhi ekspor dengan tujuan ekspor terbesar 

adalah negara Singapura ketika permintaan dari Singapura rendah maka 

dampaknya adalah rendahnya pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau yang 

juga berpengaruh pada ekspor Kota Batam, dan melemahnya investasi karena 

salah satu lokasi pengalihan investasi selain Vietnam adalah Indonesia, dan 

Provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam pengalihan investasi tersebut. 

Pengaruh bauran industri (Mij) secara keseluruhan terhadap perkembangan 

sektor- sektor ekonomi Kota Batam dari tahun 2013 hingga tahun 2017 

berpengaruh negatif dan mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2013 

berpengaruh positif sebesar Rp 17.992.096,4 pada tahun 2014 mengalami 

penurunan dan berpengaruh negatif sebesar Rp -5.106.433.3 kemudian pada tahun 

2015 mengalami penurunan dan berpengaruh negatif sebesar Rp -2.831.219,33 

kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dan berpengaruh 
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negatif sebesar Rp -19.790.397,7 dan terus mengalami penurunan dan 

berpengaruh negatif pada tahun 2017 sebesar Rp -12.286.428,7 dan di tahun 2018 

nilainya menjadi Rp -100.430.911,7. Nilai Mij yang berpengaruh negatif 

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Batam saat ini cukup 

lambat di bandingkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi di provinsi Kepulauan 

Riau. Perekonomian Kepulauan Riau dari sisi lapangan usaha ditopang sektor 

industry pengolahan, konstruksi dan perdagangan, di Kota Batam sektor tersebut 

juga merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar bagi 

perekonomian Batam, namun sejak tahun 2014 laju pertumbuhannya terus 

melambat dan terpuruk di tahun 2017, di tahun 2018 pertumbuhan sektor ekonomi 

Batam mulai membaik namun masih tergolong lambat. 

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) Kota Batam sejak tahun 

2013 dan tahun 2017 terus berubah ubah. Pada tahun 2013 Cij memiliki nilai 

negatif yaitu Rp -72616275.42, kemudian tahun 2014 menjadi positif sebesar Rp 

31.790.523.46, dan mengalami kondisi yang kian membaik pada tahun 2015 

sebesar Rp 132.340.866,5  pada tahun 2016 juga memiliki nilai positif sebesar Rp 

82.159.724,24 namun pada tahun 2017 mengalami perubahan nilai menjadi 

negatif sebesar Rp -86.227.959,75. Di tahun 2018 nilai Cij kembali berubah 

menjadi Rp -43.128.186,94. Nilai Cij yang mengalami perubahan meningkat 

menandakan bahwa komponen keunggulan kompetitif yang baik namun saat nilai 

Cij kembali mengalami penurunan maka komponen keunggulan kompetitif yang 

dimiliki cukup rendah. 
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Keseluruhan perubahan pendapatan (Dij) Kota Batam sejak tahun 2013 

hingga 2017 bernilai positif. Tahun 2013 bernilai sebesar Rp 5.293.050,00. Tahun 

2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.642.940,00 yang kemudian meningkat 

pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 5.823.670,00 dan mengalami penurunan 

kembali pada tahun berikutnya menjadi 4.911.970,00. Pada tahun 2017 juga 

mengalami penurunan menjadi Rp 2.090.040,00 dan pada tahun 2018 nilai Dij 

mengalami perubahan menjadi Rp 4.600.231,00. Meskipun nilai Dij mengalami 

fluktuasi namun dengan nilai yang selalu positif menandakan bahwa pertumbuhan 

pendapatan sektor ekonomi di Kota Batam lebih cepat dibandingkan dengan 

pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi di provinsi Kepulauan Riau. 

C. Analisis Tipologi Klassen 

Metode analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran 

tentang pola dan struktur pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi di suatu daerah. 

Dalam analisis ini yang digunakan adalah pendekatan daerah dimana digunakan 

cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi wilayah yang lebih tinggi yaitu pada tingkat provinsi atau nasional serta 

membandingkan produk regional domestik bruto (PDRB) per kapita daerah 

dengan PDRB per kapita wilayah yang lebih tinggi yaitu provinsi atau nasional. 
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TABEL 5.5. 

Hasil Perhitungan Tipologi Klassen Kota Batam Tahun 2013-2018 

 
 

Tahun 

Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita  

Klasifikasi Kota Batam KEPRI Kota Batam KEPRI 

2013 7,18 7,92 72,16 62,79 Tertekan 

2014 7,16 6,81 74,13 65,11 Maju 

2015 6,87 5,37 76,08 66,65 Maju 

2016 5,43 4,73 77,13 67,91 Maju 

2017 2,19 3,22 75,95 68,27 Tertekan 

2018 4,72 6,19 76,74 70,67 Tertekan 
Sumber : PDRB Kota Batam Menurut Lapangan Usaha 2013-2018, PDRB Kepulauan Riau Menurut 

Lapangan Usaha 2013-2018,Diolah 

Hasil dari analisis tipologi klassen Kota Batam berdasarkan tabel 5.5 dari 

tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 meskipun berada pada 

tipe III yaitu termasuk dalam daerah yang makmur namun sedang mengalami 

penurunan atau kondisi tertekan setelah itu pada tiga tahun berikutnya yaitu 2014-

2016 daerah Kota Batam masuk kedalam tipe I yang mana termasuk dalam daerah 

maju dan tumbuh cepat karena menunjukkan nilai laju pertumbuhan PDRB Kota 

Batam lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 

begitu juga dengan PDRB per kapita Kota Batam yang juga lebih tinggi dibanding 

pendapatan per kapita Provinsi Kepulauan Riau. Namun pada tahun 2017 dan 

2018 hasil menunjukkan terjadi penurunan yang mana Kota Batam masuk 

kedalam tipe III dalam artian daerah ini mengalami kondisi ekonomi yang 

tertekan dikarenakan nilai laju pertumbuhan PDRB Kota Batam lebih rendah dari 

pada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, tetapi nilai PDRB per 

kapita Kota Batam lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita Provinsi 

Kepulauan Riau. Jika dirata-rata pada periode 2013-2015 dapat diketahui bahwa 

struktur perekonomian Kota Batam termasuk dalam kategori daerah yang maju 

dan cepat berkembang dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dibanding 
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Kepulauan Riau yaitu sebesar 7.07% sedangkan Kepulauan riau hanya sebesar 

6,7% dengan besaran pendapatan perkapita Kota Batam yang juga lebih tinggi 

dibanding Provinsi Kepri. Kemudian pada periode 2016-2018 dapat diketahui 

bahwa struktur perekonomian Kota Batam tergolong dalam kategori tertekan hal 

itu dikarenakan rata-rata laju pertumbuhan Kota Batam lebih rendah yaitu sebesar 

4,1% jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar 4,7%. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur perekonomian Kota Batam 

dari Maju menjadi tertekan. 

TABEL 5.6. 

Distribusi PDRB Kota Batam Menurut Lapangan Usaha 
 

 

No 

 

Kategori Lapangan Usaha 

Kota Batam 

2016 2017 

1 Industri Pengolahan 55,38 54,96 

2 Konstruksi 19,50 19,15 

3 Transportasi dan Pergudangan 6,23 6,52 

4 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

3,58 3,54 

5 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,56 3,59 

Sumber: BPS Kota Batam 

Struktur perekonomian Kota Batam didominasi oleh lima lapangan usaha, 

diantaranya: Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan dan Jasa 

Keuangan dan asuransi. Berdasarkan data distribusi PDRB Kota Batam tersebut 

menggambarkan adanya penurunan pada 3 sektor dari 5 sektor pemberi kontribusi 

terbesar di Kota Batam. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri 

pengolahan dengan nilai PDRB sebesar Rp 53.474.060 miliar pada tahun 2017 

dengan besaran distribusi PDRB sebesar 54,96% perolehan ini turun dari periode 

sebelumnya yang memberikan kontribusi sebesar 55,38% terhadap PDRB Kota 
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Batam. Berikutnya ada sektor konstruksi yang juga mengalami penurunan dari 

19,50% menjadi 19,15% sektor ini menjadi sektor kedua pemberi kontribusi 

terbesar bagi Kota Batam dengan nilai PDRB sebesar Rp18.601.510 miliar pada 

tahun 2017, rata-rata pertumbuhan sektor konstruksi ini dalam 5 tahun terakhir 

adalah 6,44% pertahun. Sektor selanjutnya yang juga mengalami penurunan 

adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

meskipun kontribusinya tidak sebesar kedua sektor sebelumnya namun sektor ini 

juga masuk kedalam lima sektor pemberi kontribusi terbesar bagi PDRB Kota 

Batam pada tahun 2016 distribusinya sebesar 3,58% dan turun menjadi 3,54% 

dengan nilai PDRB sebesar Rp6.403.990 miliar. 

Penurunan yang terjadi pada sektor industri pengolahan memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam karena kota ini 

merupakan pusat industri Kepulauan Riau sehingga dikenal sebagai kota industri 

ini pada tahun 2017 terjadi pergeseran struktur ekonomi yang disebabkan adanya 

penurunan pada sektor industri pengolahan yang merupakan lokomotif 

perekonomian di Kota Batam, Selain itu sebagian besar masyarakat Kota Batam 

juga bekerja pada sektor ini.  

Kota Batam sempat di dominasi pekerja industri elektronika dan kemudian 

bertambah tenaga kerja pada sektor industri galangan kapal (Shipyard), industri 

galangan kapal memproduksi kapal yang dipesan perusahaan minyak dan gas 

bumi. Namun pada tahun 2015 harga minyak dunia mengalami penurunan drastis, 

pada tahun tahun sebelumnya harga minyak dunia mencapai US$110 perbarel 

namun pada tahun 2015 turun dibawah US$50 perbarel. Hal tersebut 
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menyebabkan industri galangan kapal menjadi sepi pesanan yang berdampak pada 

pengurangan tenaga kerja atau PHK, Berdasarkan data Batam shipyard dan 

Offshore Assosiation (BSOA) jumlah tenaga kerja industri galangan berkurang 

dari 250.000 menjadi 30.000 pekerja. 

Selain itu dibidang industri elektronik juga terjadi PHK besar-besaran 

dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang tutup dan memilih memindahkan 

usahanya ke negara tetangga hal tersebut dikarenakan di Indonesia terjadi 

kenaikan upah rata-rata 8% pertahun setelah berlakunya peraturan pemerintah 

nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Kenaikan upah ini tentunya 

memberatkan dunia usaha, sehingga investor asing terutama yang padat karya 

memilih memindahkan usahanya ke negara lain yang memiliki tingkat upah lebih 

rendah, selain permasalahan tersebut ada masalah lainnya yaitu meski tingkat 

upah di Batam cukup tinggi, namun tidak mengurangi tingkat demonstrasi di 

Batam. Demonstrasi yang tinggi berdampak pada kekhawatiran para investor akan 

keselamatan aset-asetnya, bahkan proses produksi juga seringkali menjadi 

terganggu, pada akhirnya para investor menjadi ragu untuk menanamkan 

modalnya di Batam. 

Permasalahan lainnya yaitu masih mahalnya ongkos angkut kontainer dari 

Batam ke luar negeri dan terdapat peraturan pemerintah pusat yang menyulitkan 

langkah perusahaan di Batam untuk memasukkan ataupun mengeluarkan barang 

dari Batam ke luar negeri maupun dalam negeri. Para tenaga kerja yang 

kehilangan pekerjaan  menjadi pengangguran karena tidak lagi memiliki 

penghasilan hal ini tentu berdampak pada melemahnya ekonomi Kota Batam, 
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ratusan ribu pekerja yang seharusnya memiliki penghasilan tersebut 

membutuhkan pangan, sandang, rumah, transportasi  untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, seiring dengan  berkurangnya pendapatan juga berdampak pada 

menurunnya daya beli masyarakatnya sehingga hal ini berdampak pada sektor-

sektor lain seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor. Pada akhirnya perekonomian Kota Batam mengalami penurunan drastis, 

sehingga struktur ekonomi Kota Batam bergeser dari Maju ke kondisi tertekan. 
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TABEL 5.7. 

Rekapitulasi Analisis SLQ, DLQ, Shift- Share Tahun 2018 

Sumber: Data Diolah 

Kategori Lapangan Usaha SLQ DLQ SLQ dan DLQ Shift-Share (Cij) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,27 Non Basis 1.06 Berpotensi Prospektif 6120522.501 Kompetitif 

Pertambangan dan Penggalian 0,004 Non Basis 0.96 Tidak Berpotensi Tertinggal -234988.5378 Tidak Kompetitif 

Industri Pengolahan 1,25 Basis 0.99 Tidak Berpotensi Andalan -32458461.83 Tidak Kompetitif 

Pengadaan Listrik dan Gas 1,32 Basis 1.00 Berpotensi Unggulan -109878.7378 Tidak Kompetitif 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah 

dan Daur Ulang 

 

1,27 

 

Basis 1.01 Berpotensi 

 

Unggulan 293085.5668 

 

Kompetitif 

Konstruksi 
0,94 

Non Basis 

0.99 Tidak Berpotensi 

 

Tertinggal -5765963.578 

 

Tidak Kompetitif 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

 

0,68 

 

Non Basis 0.99 Tidak Berpotensi 

Tertinggal 

-6037191.445 

 

Tidak Kompetitif 

 

Transportasi dan Pergudangan 
0,97 

Non Basis 

1.00 Berpotensi 

 

Prospektif 726265.5169 

 

Kompetitif 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,95 
Non Basis 

0.99 Tidak Berpotensi 

 

Tertinggal -1903626.874 

 

Tidak Kompetitif 

Informasi dan Komunikasi 1,06 Basis 1.01 Berpotensi Unggulan 4090738.146 Kompetitif 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,15 Basis 1.00 Berpotensi Unggulan -339941.1661 Tidak Kompetitif 

Real Estate 0,84 Non Basis 0.95 Tidak Berpotensi Tertinggal -7709130.09 Tidak Kompetitif 

Jasa Perusahaan 0,85 Non Basis 1.00 Berpotensi Prospektif 3875.342095 Kompetitif 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

 

0,41 

 

Non Basis 1.00 Berpotensi 

 

Prospektif 780505.8339 

 

Kompetitif 

Jasa Pendidikan 0,60 Non Basis 1.00 Berpotensi Prospektif 451419.9829 Kompetitif 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,72 Non Basis 1.00 Berpotensi Prospektif 428664.1496 Kompetitif 

Jasa Lainnya 0,74 Non Basis 0.96 Tidak Berpotensi Tertinggal -1464081.714 Tidak Kompetitif 
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Dari Tabel rekapitulasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

analisis SLQ terdapat lima sektor yang termasuk sebagai sektor basis pada saat ini 

serta terdapat tujuh sektor yang termasuk dalam kategori berkembang cepat sektor 

tersebut dimasa mendatang dapat berpotensi menjadi sektor basis di Kota Batam. 

Berdasarkan hasil analisis gabungan SLQ dan DLQ terdapat empat sektor 

unggulan Kota Batam saat ini yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan 

air, pengelolaan sampah. limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi 

dan sektor jasa keuangan dan asuransi, selain itu terdapat lima sektor yang 

memiliki prospektif dimasa mendatang yaitu sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, administrasi 

pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial. Dari analisis Shift- share dapat diketahui bahwa di 

Kota Batam terdapat delapan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dalam 

perekonomian yaitu: 

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama berdasarkan hasil 

perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 masing-masing sebesar 0,27 dan 1,06 

yang berarti sektor tersebut saat ini belum menjadi sektor basis namun berpotensi 

menjadi basis dimasa mendatang. Berdasarkan analisis shift share pada tahun 

2018 menunjukkan bahwa sektor ini termasuk dalam sektor yang kompetitif 

karena jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau sektor 

ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Maka pemerintah perlu 

memperhatikan sektor ini dan menyusun strategi agar laju pertumbuhannya dapat 

meningkat sehingga nilai tambah yang dihasilkan sektor ini juga meningkat. 
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Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah. limbah dan daur ulang, termasuk 

sektor unggul dan kompetitif berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ pada 

tahun 2018 masing-masing sebesar 1,27 dan 1,01 yang berarti sektor ini termasuk 

dalam sektor basis untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang, karena tingkat 

spesialisasi dan pertumbuhan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah. Limbah 

dan daur ulang di Kota Batam lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor 

sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu pemerintah dapat 

mengoptimalkan sektor ini untuk dapat memacu pertumbuhan dari sektor lain 

yang memiliki keterkaitan dengan sektor ini. 

Sektor transportasi dan pergudangan, termasuk sektor andalan dan kompetitif. 

Berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 masing-masing 

sebesar 0,97 dan 1,00 yang berarti sektor tersebut saat ini belum menjadi sektor 

basis namun berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Hal tersebut 

dikarenakan tingkat spesialisasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor 

sejenis di Provinsi kepulauan riau, namun sektor ini memiliki pertumbuhan yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. 

Karena sektor ini memiliki potensi untuk menjadi basis dimasa yang akan datang 

maka pemerintah perlu mempersiapkan strategi agar laju pertumbuhannya dapat 

terus meningkat sehingga nilai tambah yang dihasilkan sektor ini juga meningkat 

dan menjadi basis dimasa yang akan datang. 

Sektor informasi dan komunikasi, termasuk sektor unggul dan kompetitif 

berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 masing-masing 

sebesar 1,06 dan 1,01 yang berarti sektor ini termasuk dalam sektor basis untuk 
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saat ini maupun dimasa yang akan datang, karena tingkat spesialisasi dan 

pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di Kota Batam lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu 

pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sektor ini untuk dapat memacu 

pertumbuhan dari sektor lain yang masih tertinggal dan perlu diperhatikan. 

Sektor jasa perusahaan, termasuk sektor andalan dan kompetitif. Berdasarkan 

hasil perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 masing-masing sebesar 0,85 

dan 1,00 yang berarti sektor tersebut saat ini belum menjadi sektor basis namun 

berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Hal tersebut dikarenakan tingkat 

spesialisasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi 

kepulauan riau, namun sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Karena sektor ini 

memiliki potensi untuk menjadi basis dimasa yang akan datang maka pemerintah 

perlu mempersiapkan strategi agar laju pertumbuhannya dapat terus meningkat 

sehingga nilai tambah yang dihasilkan sektor ini juga meningkat dan menjadi 

basis dimasa yang akan datang. 

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, termasuk 

sektor andalan dan memiliki keunggulan kompetitif. Berdasarkan hasil 

perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 masing-masing sebesar 0,41 dan 1,00 

yang berarti sektor tersebut saat ini belum menjadi sektor basis namun berpotensi 

menjadi basis dimasa mendatang. Hal tersebut dikarenakan tingkat spesialisasinya 

lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi kepulauan riau, 

namun sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan 
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dengan sektor sejenis di Provinsi Kepulauan Riau. Karena sektor ini memiliki 

potensi untuk menjadi basis dimasa yang akan datang maka pemerintah perlu 

mempersiapkan strategi agar laju pertumbuhannya dapat terus meningkat 

sehingga nilai tambah yang dihasilkan sektor ini juga meningkat dan menjadi 

basis dimasa yang akan datang. 

Sektor jasa pendidikan, termasuk sektor andalan dan memiliki keunggulan 

kompetitif. Berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ pada tahun 2018 

masing-masing sebesar 0,60 dan 1,00 yang berarti sektor tersebut saat ini belum 

menjadi sektor basis namun berpotensi menjadi basis dimasa mendatang. Hal 

tersebut dikarenakan tingkat spesialisasinya lebih rendah jika dibandingkan 

dengan sektor sejenis di Provinsi kepulauan riau, namun sektor ini memiliki 

pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor sejenis di 

Provinsi Kepulauan Riau. Karena sektor ini memiliki potensi untuk menjadi basis 

dimasa yang akan datang. Maka pemerintah perlu mempersiapkan strategi yang 

dapat merangsang pertumbuhan pada sektor ini dengan output yang dihasilkan 

berupa sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengoperasikan 

teknologi dengan baik sehingga berdampak pada ikut meningkatnya sektor lain 

yang masih tertinggal. 

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, termasuk sektor andalan dan 

memiliki keunggulan kompetitif. Berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ 

pada tahun 2018 masing-masing sebesar 0,72 dan 1,15 yang berarti sektor tersebut 

saat ini belum menjadi sektor basis namun berpotensi menjadi basis dimasa 

mendatang. Hal tersebut dikarenakan tingkat spesialisasinya lebih rendah jika 
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dibandingkan dengan sektor sejenis di Provinsi kepulauan riau, namun sektor ini 

memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor sejenis 

di Provinsi Kepulauan Riau. Karena sektor ini memiliki potensi untuk menjadi 

basis dimasa yang akan datang maka pemerintah perlu mempersiapkan strategi 

yang dapat meningkatkan pertumbuhannya sehingga nilai tambah yang dihasilkan 

oleh sektor ini juga meningkat dan menjadi basis dimasa yang akan datang. 

D. Analisis SWOT 

Berdasarkan pada analisis yang sudah dilakukan baik sisi potensi ekonomi, 

keunggulan sektor ekonomi serta potret kondisi tipologi klassen di Kota Batam 

yang pada tahun 2014-2016 termasuk dalam kategori kawasan maju namun pada 

tahun 2017 dan 2018 tengah mengalami keadaan tertekan, untuk mengembalikan 

struktur ekonomi kota batam menjadi kembali maju seperti yang sudah pernah 

tercapai sebelumnya di tahun 2014-2016, maka perlu disusun strategi untuk 

meningkatkan pengembangan potensi ekonomi Kota Batam sebagai kawasan 

andalan di Provinsi Kepulauan Riau melalui analisis SWOT. 

SWOT merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity dan treats. 

Analisis SWOT digunakan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan 

mempertimbangkan faktor-faktor dari lingkungan internal (strengths dan 

weakness) maupun eksternal (opportunities dan threats) yang dihadapi Kota 

Batam yang bertujuan untuk membuat dan merumuskan strategi pengembangan 

ekonomi berbasis pada sektor unggulan. Analisis SWOT dilakukan dengan fokus 

pada dua hal, yaitu peluang dan ancaman serta identifikasi kekuatan dan 
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kelemahan internal. Dasar Analisis ini adalah asumsi bahwa strategi yang efektif 

akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan 

ancaman. Matriks pada SWOT menggambarkan alternatif yang dapat digunakan 

dalam menganalisis perekonomian Kota Batam, yaitu melalui strategi S-O, 

Strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T. 

TABEL 5.8 

Matriks SWOT 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 
Kekuatan Strength (S) Kelemahan Weaknesses (W) 

 1. Memiliki 5 sektor yang 

menjadi sektor Basis (SLQ>1) 

 

2. Memiliki 8 sektor yang dapat 

berkembang dimasa yang akan 

datang (DLQ>1) 

 

3. Memiliki 3 sektor yang 

termasuk dalam sektor unggulan 

(SLQ dan DLQ >1) 

 

4. Ditetapkannya Batam menjadi 

Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) 

1. Masih terdapat sektor yang 

tergolong non basis (SLQ<1) 

 

2. Masih terdapat sektor yang laju 

pertumbuhannya lambat (DLQ<1) 

 

3. Masih terdapat beberapa sektor 

yang tergolong kategori tertinggal 

(SLQ dan DLQ < 1) 

 

4. Mengalami kondisi 

perekonomian tertekan pada 

tahun 2013,2017 dan 2018. 
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Faktor Internal 

Faktor Eksternal 
Kekuatan Strength (S) Kelemahan Weaknesses (W) 

Peluang 

Opportunities (O) 

Strategi S-O 

1. Memanfaatkan adanya KEK 

sebagai alat untuk optimalisasi 

perdagangan internasional Kota 

Batam dengan negara tetangga 

yaitu Singapura dan Malaysia. 

 

2. Mengoptimalkan sektor basis 

dan potensial Kota Batam agar 

dapat berkembang melalui 

pemanfaatan IPTEK 

 

3. Melakukan branding untuk 

mengembangkan pariwisata Kota 

Batam dan memberikan peluang 

usaha untuk para investor dengan 

adanya kemudahan perizinan 

investasi. 

 

4. Menyediakan jasa yang 

dibutuhkan guna 

mengoptimalkan SDA serta 

sarana dan prasarana yang sudah 

tersedia.  

Strategi W-O 

1. Mengoptimalkan peran 

pemerintah dalam memanfaatkan 

adanya kawasan industri Kota 

Batam 

 

2. Mengoptimalkan sektor-sektor 

yang belum menjadi basis melalui 

pemanfaatan IPTEK. 

 

3. Mengadakan sosialisasi serta 

pelatihan keterampilan terhadap 

SDM agar dapat meningkatkan 

produktivitas mereka 

1.  Adanya kawasan 

industri Kota Batam 

yang menjadi pusat 

industri di Kepulauan 

Riau 

 

2.  Terus dilakukannya 

pembangunan 

infrastruktur Kota Batam 

 

3. Upaya pemerintah 

Kota Batam dalam 

mengembangkan sektor 

pariwisata 

 

4. Perkembangan IPTEK 

yang pesat 

 

5. FTZ mendukung 

perdagangan 

internasional Kota 

Batam 

 

6. Berlakunya MEA dan 

kerjasama ekonomi 

internasional 

Ancaman Threats (T) Strategi S-T 

1. Mempermudah proses 

perizinan sehingga investor 

tertarik untuk menanamkan 

modalnya di Kota Batam 

 

2. Meningkatkan sarana dan 

prasarana Kota Batam guna 

mendukung perkembangan sektor 

pariwisata. 

 

3. Memberikan Stimulasi berupa 

insentif kepada perusahaan yang 

berstatus produsen agar dapat 

memacu pengadaan barang input 

produksi sehingga produksi bisa 

berjalan normal. 

Strategi W-T 

1. Meningkatkan produksi serta 

kemampuan daya saing sektor-

sektor yang belum basis serta 

tertinggal. 

 

2. Meningkatkan kualitas 

pendidikan agar tercipta SDM 

yang berkualitas dan berdaya 

saing tinggi. 

 

3. Penguatan kemitraan baik 

pemerintah, masyarakat, serta 

investor dalam mendukung 

perkembangan daerah sehingga 

Kota Batam dapat kembali maju 

perekonomiannya. 

1. Kurangnya minat 

investor asing dan 

dalam negeri untuk 

menanamkan 

modalnya di Kota 

Batam. 

 

2. Perkembangan 

teknologi yang pesat 

 

3. Masih kurangnya 

minat wisatawan 

berkunjung ke Kota 

Batam 

 

4. Adanya Coronavirus 

disease (COVID-19) 
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Berdasarkan tabel 5.8 peneliti mengusulkan beberapa strategi dan upaya yang 

dapat di ambil menggunakan metode SWOT sebagai berikut: 

1. Strategi Strenght-Opportunities (S-O) 

Strategi S-O merupakan strategi yang digunakan untuk merencanakan 

pembangunan ekonomi menggunakan kekuatan internal dalam memanfaatkan 

peluang eksternal guna meningkatkan pembangunan. Beberapa alternatif strategi 

S-O yang dapat dilakukan, yaitu : 

1) Memanfaatkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus sebagai alat untuk 

optimalisasi perdagangan internasional Kota Batam dengan negara tetangga 

yaitu Singapura dan Malaysia. Memberikan peluang dalam melakukan 

kegiatan perdagangan dengan mudah dan relative murah sehingga menarik 

para investor baik asing maupun lokal. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan 

kesempatan emas bagi seluruh masyarakat tempatan untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan. Selain itu perlu adanya perbaikan pengelolaan 

yaitu dengan adanya review regulasi Free Trade Zone yang sebelumnya 

disandang oleh Kota Batam dan diperlukan simplifikasi untuk kepastian 

hukum investor. Kemudian, koordinasi instansi pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah serta komunikasi dengan pihak pengusaha yang lebih baik. 

Selanjutnya, penundaan pemberian izin alokasi lahan baru karena banyak 

lahan yang dikuasai namun belum ada komitmen untuk melakukan investasi.  

2) Mengoptimalkan sektor potensial agar dapat berkembang melalui 

pemanfaatan IPTEK. Sektor informasi dan komunikasi Batam tergolong 

dalam sektor unggulan yang juga memberikan kontribusi cukup besar serta 
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memiliki laju pertumbuhan yang meningkat tiap tahunnya. Maka perlu 

adanya strategi untuk mengoptimalkan sektor ini dengan mendorong 

pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan 

elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah 

perlu penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (information and 

communication technologies/ICT). Maka diperlukan pusat-pusat inovasi 

industri untuk menunjang peningkatan SDM, kemajuan teknologi dan 

penumbuhan wirausaha baru. Kawasan ini akan menjadi basis sejumlah 

pelaku industri kreatif di bidang digital seperti pengembangan startup, web, 

aplikasi, program-program digital, film dan animasi. 

3) Melakukan strategi city branding untuk mengembangkan pariwisata Kota 

Batam dan memberikan peluang usaha untuk para investor dengan adanya 

kemudahan perizinan investasi. strategi city branding dilakukan untuk 

membangun perhatian kota Batam dengan mengadakan pameran 

kepariwisataan baik dalam maupun luar negeri. Untuk membangkitkan minat 

wisatawan kota Batam melalui perbaikan sarana dan prasarana yang ada di 

objek-objek wisata. Berdasarkan keputusan wisatawan, wisatawan memilih 

destinasi wisatanya berdasarkan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan 

mudahnya mencari penginapan di kota Batam. Dengan dilakukan strategi 

tersebut diharapkan wisatawan di kota Batam setiap tahunnya meningkat. 

Selain itu city branding ini juga diharapkan mampu menarik perhatian dari 

investor baik asing maupun dalam negeri untuk menginvestasikan dananya ke 
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Batam dengan melakukan perbaikan pada perizinan dan juga pelayanan yang 

baik. 

4) Menyediakan jasa yang dibutuhkan guna mengoptimalkan SDA serta sarana 

dan prasarana yang sudah tersedia. Berdasarkan analisis DLQ dan SLQ 

terdapat beberapa sektor jasa yang memiliki potensi seperti jasa perusahaan, 

keuangan, pendidikan kesehatan. Maka disini perlu adanya peran pemerintah 

selain mempertahankan juga perlu meningkatkan kembali kualitas SDM yang 

ada guna merangsang pertumbuhan yang lebih tinggi dan juga meningkatnya 

nilai tambah yang dihasilkan sehingga dapat memberi dampak positif bagi 

perbaikan sektor-sektor lain yang masih tertinggal dan memiliki keterkaitan 

erat dengan sektor-sektor jasa. 

2. Strategi Weakness-Opportunities (W-O) 

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Batam, yaitu sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan peran pemerintah dalam memanfaatkan adanya kawasan 

industri Kota Batam. Supaya industri Batam dapat bersaing dengan daerah 

lain maka diperlukan adanya peran pemerintah dalam memperbaiki sistem 

perizinan yang berbelit dan panjang yang dapat menyulitkan investor dan 

mempermudah akses serta mengizinkan produk Batam masuk pasar Indonesia 

tanpa banyak halangan perdagangan seperti pajak dan tariff tinggi, Jadi 

industry Batam tidak hanya mengekspor ke luar negeri namun juga kedalam 

negeri. 
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2) Mengoptimalkan sektor-sektor yang belum menjadi basis melalui 

pemanfaatan IPTEK. Menentukan jenis dan prioritas IPTEK yang digunakan 

di berbagai sektor penumbuh ekonomi agar tidak terjadi pemborosan 

investasi IPTEK yang didukung dengan berbagai penetapan ukuran kinerja 

institusi. Upaya yang perlu dilakukan dalam mendukung strategi ini adalah 

pemerintah melalui kementerian riset dan teknologi melakukan technology 

assessment pada departemen-departemen yang terkait langsung dengan 

bidang ekonomi dan pemerintah melalui badan perencanaan pembangunan 

nasional perlu memfasilitasi departemen-departemen yang terkait langsung 

dengan bidang ekonomi melakukan technology prioritizing. Strategi 

berikutnya yaitu perlu dilakukan peningkatkan ketersediaan infrastruktur 

pendukung penggunaan IPTEK di bidang ekonomi agar tingkat pertukaran 

sumber pengetahuan lebih cepat dan efektif maka upaya yang harus dilakukan 

pemerintah malalui Kementerian Perindustrian mendorong upgrading IPTEK 

di industri SME (Small & Medium Enterprice) baik untuk mesin produksi 

maupun pendukungnya. 

3) Mengadakan sosialisasi serta pelatihan keterampilan terhadap SDM agar 

dapat meningkatkan produktivitas mereka. Upaya yang perlu dilakukan ialah 

pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan 

Nasional menyelenggarakan pelatihan atau short course untuk meningkatkan 

keterampilan operator IPTEK. 
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4) Strategi Strenght-Threats (S-T) 

Strategi yang digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

berdasarkan kekuatan internal dalam menghindari ancaman yang ada di luar 

Kota Batam. Strategi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi adalah 

sebagai berikut : 

1) Mempermudah proses perizinan sehingga investor tertarik untuk 

menanamkan modalnya di Kota Batam. Upaya yang perlu dilakukan 

pemerintah adalah pemberian izin alokasi lahan baru karena banyak lahan 

yang dikuasai namun belum ada komitmen untuk melakukan investasi. Selain 

itu juga perlu adanya perbaikan infrastruktur, juga kualitas pelayanan dan 

penghapusan kerumitan perizinan agar mempermudah proses distribusi 

produksi. 

2) Meningkatkan sarana dan prasarana Kota Batam guna mendukung 

perkembangan sektor pariwisata. Selain infrastruktur hal itu harus didukung 

oleh sistem jasa dan layanan yang andal, serta diperkuat oleh strategi 

pemasaran yang aktif, intensif, dan fokus karena apabila tidak fokus maka 

akan berdampak pada sosial budaya yaitu hilangnya keaslinya budaya lokal 

akibat kulturalisasi yang berlebihan dan tanpa kontrol. Dampak pemasaran 

yang berlebihan juga bisa menyebabkan terjadinya ketidakefisiensian 

pemasaran yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa koordinasi yang baik 

3) Memberikan Stimulasi berupa insentif kepada perusahaan yang berstatus 

produsen agar dapat memacu pengadaan barang input produksi sehingga 

produksi bisa berjalan normal. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah 
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adalah insentif yang diberikan berupa penurunan pajak untuk belanja yang 

terkait kegiatan industry. Dalam kebijakan ini pemerintah melakukan 

potongan pajak dari besaran jumlah investasi yang ditanamkan, baik dari sisi 

belanja operasional dan belanja modal sehingga pajak yang dibayarkan sangat 

rendah. Selain itu alternatif lain yang dapat dilakukan adalah melakukan 

penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk 

aktivitas impor khususnya bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan 

kelancaran dan ketersediaan bahan baku. 

3. Strategi Weakness-Strenght (W-T) 

Strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan internal untuk 

menghindari ancaman eksternal yang ada. Beberapa strategi yang dapat digunakan 

dalam pembangunan berdasarkan strategi W-T adalah: 

1) Meningkatkan produksi serta kemampuan daya saing sektor-sektor yang 

belum basis serta tertinggal. Upaya yang perlu dilakukan adalah harus 

menambah fokus dan mengeksplore bidang yang relevan dengan potensi 

daerah. Misalnya, pertanian, pertenakan, perikanan yang masih tergolong 

sektor tertinggal namun memiliki keunggulan kompetitif, pada sektor ini 

perlu adanya peran pemerintah melalui program untuk petani agar dapat 

berproduksi dengan mudah dan ongkos produksi yang murah supaya 

meningkatkan minat serta pertumbuhan dari sektor pertanian. Selain itu guna 

meningkatkan sektor perdagangan besar dan eceran pemerintah perlu 

meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk merealisasikan itu semua kita bisa 

melibatkan BUMD dengan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki 
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sehingga proses jalannya pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah 

memiliki kemudahan dan meminamilisir adanya penolakan publik. 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan agar tercipta SDM yang berkualitas dan 

berdaya saing tinggi. Strategi meningkatkan kesiapan pendidikan untuk 

menyediakan SDM yang mampu mengoperasikan IPTEK di bidang ekonomi 

agar nilai guna IPTEK menjadi lebih efektif. Upaya yang perlu dilakukan 

pemerintah melalui kementerian tenaga kerja dan kementerian pendidikan 

nasional menyelenggarakan pelatihan atau short course untuk meningkatkan 

keterampilan penggunaan IPTEK. 

3) Penguatan kemitraan baik pemerintah, masyarakat, serta investor dalam 

mendukung perkembangan daerah sehingga Kota Batam dapat kembali maju 

perekonomiannya. 


