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Dengan berkembangnya kawasan ekonomi khusus
di sejumlah negara Asia, bagaimana pamor
Batam di mata investor asing
sekarang ini?
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etika berkunjung ke Batam pada September
2013, Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ
Habibie, mencurahkan isi hatinya. Dia mengaku dengan posisinya sebagai presiden, ia
belum bisa berbuat banyak untuk Batam.
Padahal, di posisi yang diembannya pada 1998-1999 lalu,
Habibie berpeluang merealisasikan impian Batam sebagai pesaing kuat Singapura di jalur perairan dunia, Selat
Melaka.
“Saya tidak sempat membuat undang-undang tentang
Batam,” kata Habibie di depan para pengusaha Kepulauan Riau. Dia mengakui, jika regulasi khusus tentang
Batam itu terwujud, Batam bisa menjadi salah satu
daerah istimewa di Indonesia. Dalam benak Habibie,
Batam bersama pulau-pulau yang digandeng oleh lima
jembatan merupakan satu provinsi sendiri yang terpisah
dengan induknya, Kepulauan Riau.
Implikasi dari keistimewaan itu, kata Habibie, adalah
Batam memiliki aturan-aturan yang khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dia memberi
gambaran, selama 20 tahun memimpin Otorita Batam,
pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 17 persen.
Ketika mendapat tongkat estafet dari Presiden Suharto
yang mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, pikiran
Habibie tidak bisa difokuskan hanya untuk Batam.
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Perhatian Habibie pada Batam mulai berkurang saat dia
diangkat menjadi Wakil Presiden mendampingi Suharto
pada Maret 1998. Ketika Suharto lengser, Habibie memikul beban keberlanjutan bangsa. Sejumlah keputusan
penting harus ia ambil, di antaranya amandemen Undang-Undang Dasar, nasib Timor Timur, dan persiapan
pemilihan umum. Fokusnya, agar Republik Indonesia
tidak sampai ambruk.
Habibie memang tidak bisa dilepaskan dari Batam.
Di tangannyalah Batam berkembang sangat pesat. Infrastruktur digeber untuk menarik investasi masuk ke
Batam. Para investor diberikan kemudahan dan berbagai
fasilitas murah untuk membangun industri di Batam.
Ketika biaya untuk melangsungkan produksi di Singapura semakin tinggi, Pulau Batam menjanjikan ongkos
yang lebih murah, baik lahan dan pekerjanya. Pada masa
Habibie pula disepakati kerjasama segitiga Pertumbuhan
Singapura, Johor, Riau (Sijori) yang meningkatkan pamor
Batam sebagai sebuah daerah industri. Batam yang sebelumnya hanya dihuni sekitar 6.000 warga yang bekerja
sebagai nelayan dan berkebun, berubah menjadi kota
industri yang menjadi tujuan investasi dunia.
Usai reformasi, Habibie tak lagi bersentuhan langsung
dengan Batam. sejumlah aturan baru pun lahir bersamaan dengan arus demokrasi. Undang-Undang Otonomi
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Daerah lahir membuat Batam. Kepala
daerah tingkat dua memiliki kuasa
untuk menentukan arah pembangunan daerahnya. Tak terkecuali di
Batam. Otorita Batam tidak lagi menjadi penguasa tunggal, meski masih
memiliki hak atas lahan Pulau Batam.
Secara politis, Wali Kota Batam memiliki kuasa untuk menentukan
ke mana Batam akan berkembang.
Selanjutnya Otorita Batam bersalin
nama menjadi Badan Pengusahaan
Kawasan Batam. Tak hanya nama,
koordinasi BP Batam tidak lagi langsung dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi pada masa Otorita
Batam, namun harus melalui Dewan
Kawasan. Batam kemudian disematkan status kawasan perdagangan
bebas atau free trade zone. Dengan
status itu diharap iklim investasi
khususnya yang berorientasi ekspor
kembali menggeliat di Batam.
Hanya saja, dinamika yang terjadi
rupanya tak mampu menahan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Batam. Jika pada masa Habibie
pertumbuhan ekonomi bisa mencapai dua digit di kisaran 17 persen,
belakangan ini hanya sekitar tujuh
persen.
April lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi penanaman modal
asing (PMA) di Indonesia. Lima besar
provinsi yang menerima realisasi penanam modal asing adalah Jawa Barat
(US$ 1,8 miliar), Kalimantan Timur
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Batuampar, Selasa (15/7). Pelabuhan ini adalah
salah satu pelabuhan paling sibuk di Batam.
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(US$ 0,8 miliar), Riau (US$ 0,6 miliar), Banten (US$ 0,6
miliar), dan DKI Jakarta (US$ 0,4 miliar). Pengumuman
itu memantik pertanyaan, di mana posisi Kepulauan
Riau dengan fasilitas FTZ yang diberikan kepada Batam,
Bintan, dan Karimun?
Direktur Pemasaran dan Investasi BP Batam Purnomo
Andiantono mengungkapkan, laporan itu tidak dapat
menghakimi kondisi investasi di Batam. Pasalnya, laporan BKPM memaparkan tingkat provinsi, bukan kota.
“Perbandingannya tidak apple to apple (sesuai, red)
karena perbandingannya antara provinsi dengan kota.
Sementara jika dibandingkan dengan Kepri juga timpang
karena wilayah kita sebagian besar lautan, hampir 95
persen,” kata Andiantono, Jumat pekan lalu.
Dia jelas menegaskan, investasi asing yang masuk ke
lima besar provinsi itu tidak fokus di satu kota. Dengan
luas darat yang lebih besar, investasi asing itu tersebar
F. DALIL HARAHAP/BATAM POS
dan memiliki berbagai tujuan. Misalnya, di Jawa Barat,
PEKERJA sedang investasi asing yang masuk bergerak di bidang industri
mengerjakan
otomotif dan manufaktur. Sementara di Sumatera, invespembangunan
tasi asing banyak difokuskan di sektor pertambangan.
Pelabuhan
Mackobar
“Jika pemerintah Provinsi Kepri ingin mengembangBatuampar
milik Bp Batam, kan potensi maritim dan mampu mengundang investor
Minggu (28/6).
asing, mungkin nilai PMA yang masuk ke Kepri lebih
Pelabuhan ini
besar,” tambah dia.
mempunyai
panjang 700
Meski begitu, Andiantono mengaku ada penurunan
meter dan lebar
dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan pada
300 meter.
masa Otorita Batam di tangan Habibie, pertumbuhan
Sementara 400
meter dengan
saat ini memang lebih rendah. Ia menilai sejumlah hal
timbunan dan
menyebabkan hal itu. Persoalan upah buruh jadi alasan
300 meter
lagi pancang
yang paling sering mengemuka. Selain itu, ada imbas
panjangnya.
kondisi politik dan kepastian hukum dari Surat KepuSalah satu
alasan BP Batam tusan Menteri Kehutanan Nomor 463 terkait hutan
melebarkan
lindung. Selain itu munculnya kawasan ekonomi khusus
pelabuhan ini
baru di Asean dan Asia cukup merebut pamor Batam.
adalah untuk
menarik para
Walaupun belum bisa menyamai pertumbuhan ekonoinvestor di
bidang bongkar
muat.
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mi lebih dari 20 tahun lalu, investor rupanya masih
berminat ada Batam. Hal ini tampak dari jumlah perusahaan asing yang masuk ke Batam pada 2014. BP Batam
mencatat, sepanjang 2014 hingga bulan Juni, ada 72
perusahaan baru yang sudah mendaftar, 11 perusahaan
yang mengajukan perluasan usaha. Sementara itu ada
29 perusahaan asing yang merealisasikan investasinya di
Batam dengan nilai US$ 105,841 juta dan sebanyak tujuh
perusahaan yang merealisasikan perluasan usaha dengan nilai invetasi sebesar US$ 95,86 juta. Jumlah tersebut
jauh lebih banyak dari jumlah perusahaan yang tutup
sepanjang 2014 yang tercatat hanya tiga perusahaan.
Dari 72 perusahaan yang baru mendaftar saja, diperkirakan akan menampung sekitar 3.688 pekerja.
***
BULAN Maret dua tahun lalu, harian asal Singapura
The Strait Times menulis soal memudarnya kilau Batam
yang dulu dikenal sebagai kawasan industri penopang
Singapura. Harian tersebut menulis, “keunggulan Batam
yakni lahan yang murah, pekerja yang murah, dan
kedekatan dengan kantor utama masih menggema di
telinga perusahaan Singapura, tapi tidak sebesar beberapa tahun lalu.”
Persoalan utama yang dilihat harian tersebut adalah
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GENERAL
Manager
Batamindo John
Sulistiawan (kiri)
menunjukkan
denah keamanan
Batamindo
kepada Kapolda
Kepri Brigjen
Endjang
Sudrajat dan
Wakil Gubernur
Kepri Dr.Soerya
Respationo,SH
MH, beberapa
waktu yang lalu.

munculnya kawasan ekonomi khusus seperti Iskandar di
Johor, Shenzhen di Cina, dan di negara yang pertumbuhannya sangat cepat, Vietnam. Selain itu, Batam dinilai
merugikan investor karena hanya ditentukan untuk
orientasi ekspor saja, padahal potensi pasar di Indonesia
sangat besar, mencapai 250 juta jiwa. Salah satu alasannya adalah untuk melindungi usaha dalam negeri Indonesia. Berbeda dengan di Senzhen, Cina dimana hasil
produksi dari kawasan ekonomi khusus itu juga bisa
dijual ke pasar dalam negeri mereka.
Hal lain yang meredupkan cahaya Batam adalah
tuntutan pekerja yang terjadi setiap tahun. Strait Times
memuat artikel tentang Batam beberapa bulan setelah
demo buruh menuntut kenaikan upah minimum kota
yang berakhir rusuh pada akhir 2011. Ketidakpuasan
buruh dapat menjadi titik lemah Batam. Harian tersebut
mengutip analisa Robert Broadfoot, Managing Director of Political and Economic Risk Consultancy, yang
mengatakan regulasi Indonesia memungkinkan buruh
berkonfrontasi dengan manajemen. Seorang manajer asing di Batam menyebutkan pemogokan di Batam adalah
masalah tahunan. Pemogokan tiga hari yang berujung
rusuh pada akhir 2011 lalu, dikatakan Strait Times,
cukup mengganggu kondisi psikologis investor.
Perhatian koran terbesar di Singapura itu beralasan
karena besarnya investasi Singapura di Batam. BP Batam
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mencatat, sampai Juni 2013, jumlah investasi Singapura
di Batam mencapai US$ 1, 014 miliar. Jumlah itu lebih
dari 70 persen investasi asing yang ditanam di Batam.
Dengan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus
Iskandar di Malaysia, tentu kawasan itu dapat menjadi
pilihan alternatif jika Batam tak lagi kondusif. Apalagi,
konektivitas antara Singapura dan Johor lebih mudah
karena adanya jalan lintas, berbeda dengan SingapuraBatam yang harus menggunakan feri. Sebagai perbandingan, dalam sehari, 50 ribu kendaraan dari Singapura
menuju Johor setiap harinya, sementara jumlah warga
Singapura yang menuju Batam setiap bulannya rata-rata
hanya 82 ribu jiwa. Perbandingan yang besar itu menunjukkan kemudahan jangkauan yang dapat mengancam
posisi Batam.
Gangguan kenyamanan berinvestasi juga dirasakan
investor Korea Selatan. Beberapa waktu lalu, Ketua
Asosiasi Pebisnis Korea di Batam, Sonia Kong, mengaku
iklim bisnis di Batam tak lagi kondusif dalam beberapa
tahun terakhir. Ia mencatat dalam lima tahun ada 17
perusahaan Korea yang hengkang dari Batam. Alasan
utama kepergian investor Korea adalah kenaikan UMK
yang cukup tinggi. Pada 2013, kenaikan UMK mencapai
43 persen.
Persoalan investor Korea Selatan bukan cuma masalah
upah. Karena jika dibandingkan dengan upah buruh
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di Malaysia dan Singapura, Batam masih lebih murah.
Faktor lain yang dilihat oleh investor Korea adalah aksi
mogok yang kerap dilakukan pekerja sehingga mengurangi produktivitas perusahaan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri,
Cahya, mengatakan demo buruh yang kerap terjadi di
Batam menakutkan investor asing. “Investor lokal saja
was-was,” kata Cahya.
Menurut Cahya, ketakutan itu membuat investor kerap
memilih jalan pintas menyelesaikan persoalan dengan
pekerjanya. Beberapa kasus, investor akhirnya kabur
tanpa memberi tahu pekerja demi menghindari kewajiban mereka dan meladeni tuntutan pekerja yang dirasa
tidak masuk akal.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) Batam, Suprapto, mengungkapkan sebenarnya
persoalan upah bukan satu-satunya persoalan yang menyebabkan tutupnya perusahaan di Batam. Dia menilai,
kondisi kesehatan perusahaan yang masuk di Batam
tidak diawasi seksama membuat perusahaan yang tidak
sehat secara keuangan tetap masuk ke Batam.
Ia mencontohkan tiga perusahaan yang dimiliki perusahaan Jepang, Nidec, kerap tutup. Suprapto mencatat
Briliant Nidec, Nidec Servo, dan Nidec Seimitsu seluruhnya tutup. Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya
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diambilalih oleh Nidec Corporation.
“Pemerintah terlalu mudah memberi izin pada perusahaan, padahal perusahaan itu tidak sehat,” kata Suprapto.
Andiantono mengaku BP Batam memang tidak melakukan deteksi kesehatan perusahaan yang masuk ke
Batam. Mekanisme untuk itu tidak ada karena syarat
yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur hal tersebut.
Suprapto mengatakan, tuntutan buruh terhadap upah
layak karena selama ini survei tripartit yang dilakukan
perwakilan pengusaha, pemerintah, dan buruh kerap
berbeda. Angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang
diperoleh pengusaha dan pemerintah lebih rendah
ketimbang hasil survei buruh. Suprapto mengaku aneh
jika saat survei dilakukan dengan pemerintah dan buruh,
harga cenderung menurun. “Kenyataannya sehari-hari
para buruh menghadapi harga-harga kebutuhan pokok
yang mahal.”
“Meski setiap tahun UMK naik, buruh kesulitan untuk
menabung,” Suprapto menambahkan.
Menurut Cahya, perusahaan harus peduli terhadap
upah pekerja mereka. Pekerja tidak boleh mengalami
kekurangan yang membuat mereka sibuk memikirkan
bagaimana mencari tambahan penghasilan. Hal tersebut

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
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F. IMMANUEL SEBAYANG/
BATAM POS

jelas tidak baik untuk produktivitas industri.
“Namun persoalan upah ini jangan menjadi beban investor. Semuanya harus saling mendukung,” kata Cahya.
Dia menambahkan, Batam tetap menarik bagi investor
asing sepanjang ada kepastian hukum dan kenyamanan
berusaha. Bagi pengusaha Singapura, lokasi yang dekat
dan biaya yang murah masih jadi daya tarik utama.
Pemerintah juga harus menegaskan regulasi soal upah
agar setiap tahun tidak terjadi demo menuntut kenaikan
upah.
Sementara buruh berharap pemerintah memiliki
mekanisme pengontrolan harga. Selama ini, harga kerap
naik mengikuti kenaikan UMK.
***
HADIRNYA kawasan ekonomi khusus seperti Iskandar,
Vietnam, dan Senzhen cukup menarik investor asing
yang sebelumnya berinvestasi di Batam. Salah satu kasus
adalah pindahnya investor perusahaan Sun Creation
Indonesia (SCI) yang kabur dan membawa mesin-mesinnya ke Vietnam. Namun, hal itu tidak terlalu dikhawatirkan Andiantono.
“Memang, diakui Vietnam saat ini sangat berkem-
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bang. Begitu juga berbagai penelitian yang mengatakan pesatnya laju pertumbuhan Senzhen. Tapi lama
kelamaan ada hukum alam yang membuat kemudahan
yang selama ini dirasakan menghilang,” kata Andiantono.
Dia menyebutkan rata-rata seluruh kawasan ekonomi
khusus memiliki insentif yang serupa. Beberapa yang
membedakan adalah biaya operasional seperti lahan dan
upah buruh. Namun upah buruh adalah satu hal yang dinamis. Ketika buruh merasa seharusnya mereka mendapatkan bayaran lebih layak, mereka pun mulai menuntut
upah minimum lebih tinggi.
“UMR di Senzhen sekarang lebih tinggi daripada di
Batam. Hal itu ditambah sejumlah insentif mulai dicabut
setelah perusahaan beroperasi selama lebih dari 10
tahun. Saat ini banyak perusahaan Cina yang menjajaki
peluang investasi di Batam,” tambah dia.
Andiantono yakin, Batam tetap menarik bagi invastor
asing. Lokasinya yang berada di dekat dengan Singapura
dan berada di jalur perdagangan Selat Melaka masih
sangat menjual. Keyakinan itu menemukan bukti saat
puluhan investor masih bersedia menggelontorkan ratusan juta dolar membangun industri ataupun mengembangkan industri mereka. ***

PEKERJA
Scheneider
electronic
Batamindo di
ruang produksi,
beberapa waktu
yang lalu.
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PURNOMO ANDIANTONO
DIREKTUR PEMASARAN DAN INVESTASI BP BATAM

PERSAINGAN KAWASAN
EKONOMI KHUSUS ITU WAJAR

S

ebagai kawasan perdagangan bebas dengan
fasilitas yang lebih lengkap dibanding daerah
lain, Batam diharapkan mampu menjaring
investor -terutama dari luar negeri- sebanyaksebanyaknya. Hanya saja, harapan itu tak
mudah diwujudkan. Beberapa tahun belakangan, yang
kerap muncul ke permukaan justru kabar hengkangnya
para penanam modal asing menuju kawasan khusus
lain di negara-negara Asean. Alasannya beragam, dari
birokrasi perizinan hingga upah buruh yang naik saban
tahun.
Di sisi lain, kawasan-kawasan ekonomi khusus di
sejumlah negara terus berbenah. Menawarkan beragam
insentif -yang tak dimliki Batam- kepada calon investor.
Lantas keunggulan apa yang masih tersisa di Batam, agar
status sebagai daerah tujuan investasi utama di Indonesia tetap terjaga? Berikut wawancara Majalah Batam Pos
dengan Purnomo Andiantono, Direktur Pemasaran dan
Investasi BP Batam:

Badan Koordinasi
Penanaman Modal
mengumumkan pada
kuartal I 2014, Kepri
tidak masuk dalam lima
besar realisasi Penanaman
Modal Asing. Padahal di Kepri
ada kawasan free trade zone Batam,
Bintan, Karimun (FTZ BBK). Mengapa
itu bisa terjadi?
BKPM itu tingkat satu. Jadi tidak bisa apple to
apple. Di Batam posisi daratannya hanya 10 persen
dan lautan 90 persen. Kalau ditanya kok sudah ada
FTZ tapi tidak masuk lima besar, menurut saya karena tidak bisa apple to apple. Okelah FTZ, tapi itu kan
hanya Batam, Bintan, dan Karimun. Luas kawasannya

EDISI 72, MInggu II AguSTuS 2014

fokus

19

peristiwa

juga hanya berapa kilometer persegi. Kita kan maritim
yang sampai sekarang belum maksimal. Jadi kalau mau
masuk ke dalam lima besar harus memanfaatkan juga
potensi maritim. Itu di tingkat provinsi karena FTZ tidak
masuk dalam ranah maritim.
Lalu di Jawa dan Sumatera mereka masuk untuk penetrasi pasar Indonesia. Beda dengan Batam yang produkproduknya untuk ekspor. Kalau bukan untuk tujuan
ekspor, fasilitas FTZ akan hilang. Kena PPN 10 persen.
Produknya juga berbeda. Di Jawa rata-rata manufaktur
dan perakitan. Kemudian yang di Sumatera dan Sulawesi
sumberdaya alam. Di Batam kita relatif tidak punya SDA.
Dari segi produk dan orientasi, investasi di Batam lebih
bagus karena tidak mengganggu pasar dalam negeri. Jadi
kita tidak pernah mengklaim bersaing dengan daerah
industri lain karena kita bukan pasar dalam negeri. Jadi
kita bisa sebagai tempat transfer teknologi.

Produk dari Batam tidak bisa masuk pasar
Indonesia sama sekali?
Bisa, tapi fasilitas FTZ-nya hilang.

Apakah ada investor dulu beroperasi di
Batam kemudian pindah ke daerah lain
karena tidak bisa menjual ke wilayah
Indonesia?
Sepertinya tidak ada. Yang ada malah yang pindah
lokasi dari Bintan ke Batam. Karena dari awal dia set up
pabrik di sini untuk ekspor. Cuma ada kecenderungan
sekarang mereka meminta ada sekian persen yang bisa
dimasukkan untuk pasar Indonesia. Jadi melihat pasar
kita berkembang, dia juga minta perluasan usaha ada
sebagian produknya yang masuk ke pasar dalam negeri
misalnya 80 persen ekspor, 20 persen masuk Indonesia.

Di Strait Times disebutkan, saat Senzhen
muncul, pamor Batam meredup karena
produk PMA di Batam tidak bisa langsung
dijual ke pasar Indonesia, sedangkan
yang di Senzhen bisa langsung masuk
ke pasar Cina. Apakah adanya daerah
spesial economic zone lain mempengaruhi
Batam?
Sedikit banyak ada pengaruh. Setahu saya Senzhen
tidak bisa masuk langsung ke pasar Cina. Pasti kena
pajak juga karena tidak mungkin harganya lebih murah
ketimbang produksi di luar Senzhen. Setahu saya seperti itu. Hanya karena lokasi Senzhen itu di Cina daratan
maka lebih mudah masuknya. Kalau kita kan di pulau,
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kalau masuk di Jakarta kan harus double handling karena naik kapal. Kalau di Cina kan dia hanya jalan darat
saja.
Dulu memang data seluruh dunia mengatakan pertumbuhan Senzhen cepat, tapi lama-kelamaan insentif
special economic zone-nya hilang. Karena itu ada batas
waktunya. Perusahaan Cina juga sudah mulai keluar
dari Senzhen. Ada yang ke Vietnam, Iskandar Johor, dan
Myanmar. Kalau dulu Shenzhen menarik karena tenaga
kerja murah dan ada insentif dari pemerintah Cina. Investor berbondong-bondong ke sana.
Kita juga sering kedatangan perwakilan dari Cina yang
menanyakan kondisi di sini karena, pertama, insentif di
sana mulai dicabut. Kedua, tenaga kerja di sana susah
dan tidak murah lagi. Seperti kita, saat sudah makmur
mereka minta upahnya dinaikkan. Kalau tidak salah di
sana di atas Rp 3 juta.
Sekarang memang yang sedang naik daun Vietnam karena tenaga kerjanya murah. Begitu juga Iskandar Johor
masih banyak insentif. Tapi menjadi hukum alam dalam
perkembangannya kemudahan itu perlahan-lahan dirasa
berkurang.
Persaingan antar kawasan ekonomi khusus itu wajar.
Meski begitu, tidak ada terlihat pabrik tutup sekaligus
dalam jumlah banyak. Karena mereka juga memikirkan
ongkos pindah ke Vietnam. Transpornya seperti apa.
Meski tenaga kerjanya murah, tapi kalau di Batam kan
depannya sudah Selat Melaka.

Ada berapa perusahaan yang tutup di
Batam?
Secara kasat mata yang tutup 2014 hanya tiga. Studi
kami tentang road map Batam ke depan menyebutkan
persaingan kita bukan antar kawasan industri tapi antar
koridor ekonomi. Misalnya kita koridor Singapura-JohorRiau. Saingannya dengan koridor di Amerika, dan Eropa
misalnya. Jadi kita dengan Singapura dan Johor akan
membentuk koridor sendiri. Masing-masing punya spesialisasi.

Seperti konsep lama Sijori?
Iya. Hanya sekarang yang belum ada siapa yang di
atasnya. Kalau sekarang baru ada joint working group
antara Batam dan Singapura. Kalau di Indonesia ketuanya menteri ekonomi. Kalau di Singapura ketuanya chairman Economic Development Board. Nanti bisa diperluas
dengan Malaysia yang memasukkan Iskandar.

Bagaimana Batam bisa memaksimalkan
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keuntungan dari koridor ini, karena
pada masa Sijori terkesan Singapura
yang sangat merasakan keuntungan dari
kerjasama itu?
Kalau selama ini dibilang tidak ada keuntungan sama
sekali, tidak juga. Karena selalu ada pertumbuhan yang
positif dan di atas angka pertumbuhan nasional.

Apa nilai jual Batam yang masih bisa
diunggulkan?
Pertama, lokasi. Kedua, tenaga kerja. Kalau insentif
rata-rata sama. Tapi kalau di Iskandar, insentifnya beragam, tergantung negosiasi. Kalau kita berdasarkan
ketentuan pusat. Kalau di Iskandar perusahaan yang
bersebelahan pun insentifnya bisa lain. Tidak bisa kita
katakan itu baik dan di sini tidak. Dari sisi pekerja juga
tidak murah banget, tapi skill-nya ada. Dari segi lahan
masih bisa karena lahannya milik otorita jadi tidak ada
sengketa lahan. Dari sisi perizinan, untuk set up awal
perusahaan bisa tiga hari.

Saat sosialisasi kepada calon investor,
apakah aturan-aturan ketenagakerjaan
juga disampaikan? Misalnya ada UMR,
THR, pesangon?
Dari Permenaker, syarat satu perusahaan di Indonesia,
manajer personalianya harus orang Indonesia. Jadi dia
menguasai kalau di Indonesia itu ada THR, ada pesangon.
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fokus
peristiwa

Jadi semua manajer boleh orang asing, tapi personalia
harus orang indonesia. Yang diungkapkan para pengusaha memang itu. UMR itu terlalu tinggi. Tidak ada aturan
kenaikannya. Kalau tinggi kemudian jelas kan mereka
bisa memasukkannya ke dalam harga produk. Tapi kalau
yang tidak jelas kan susah.
Pak Mustofa cerita ada perusahaan di Batam yang
ingin membuat offshore platform. Itu kan dikerjakan
selama setahun atau dua tahun. Kalau dua tahun kan
dia akan melewati perpindahan UMR. Dia bingung di
situ, mau taruh harganya berapa. Karena kalau dia taruh
perkiraan kenaikan hanya 10 persen tapi naiknya ternyata 20 persen, bisa bangkrut dia. Mereka maunya pasti.

Banyak pengusaha bilang investor
hengkang karena masalah upah. Apakah
memang hanya masalah upah atau ada
persoalan lain?
Rata-rata saya dikomplain soal itu. Tapi khusus Batam
ada soal hutan lindung. Ada hutan lindung kan tidak
bisa. Karena jika izin mau dikeluarkan ada Amdal. Untuk
mengeluarkan Amdal harus ada RTRW. Dari RTRW itu
bakal ketahuan kalau hutan lindung kok mau dibikin
industri. Jadi mereka kan repot mau perluasan usaha.
Kalau tidak ada izin mereka tidak berani membawa alatalatnya untuk membangun ke sini. Tapi ingat, hengkangnya tidak banyak. Hanya tiga, sementara yang akan
masuk 72.

F. IMMANUEL SEBAYANG/
BATAM POS

KAWASAN
industri
Batamindo di
Mukakuning,
kawasan industri
terbesar di
Batam, beberapa
waktu yang lalu.

fokus
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peristiwa

Serikat pekerja mengeluhkan
ada perusahaan yang secara
keuangan tidak sehat bisa
masuk ke Indonesia. Apakah
ada persyaratan dari sisi
keuangan?
Untuk persyaratan awal kan copy
paspor. Kita kan tidak bisa mendeteksi
perusahaan luar. Kita juga tidak bisa
mendeteksi dari neraca keuangannya.
Dari Undang-Undang PT, ada investasi
minimal berapa dan berapa yang harus disetor ke bank. Untuk perusahaan asing syarat
minimal investasi Rp 10 miliar. Yang ditempatkan
di bank itu 25 persen dari nilai investasi. Tapi kita
tidak bisa mendeteksi apakah keuangan perusahaan
itu bagus atau tidak. Kalau sudah dipenuhi, bisa mendapatkan izin. Kalau tidak ada kegiatan dalam tiga bulan
untuk yang sudah mendapat izin prinsip dianggap gugur
dengan sendirinya.

Benarkah?
Jika tidak ada kegiatan dalam waktu
beberapa bulan, apakah izin investor
dicabut?
Tidak, izinnya tidak dicabut. Tidak ada kegiatan itu
kalau tidak ada akte notaris, ada pengesahan Kemenkumham. Kalau sudah ada akte dia sudah dibilang jalan,
karena untuk mendirikan seluruhnya kan butuh waktu.
Tapi itu bukan jaminan. Hanya modal yang disetorkan.
Itu aturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Memang
tidak ada jaminan karena itu akan mempersulit orang
masuk Indonesia. Malah nanti mereka tidak mau. Kita
kan maunya mereka segampang mungkin masuk Indonesia.

Dari 70 -an yang masuk itu, padat karya
ada berapa?
Perdagangan 30, itu bisa langsung kerja. Industri
manufaktur sembilan, industri perkapalan dua, sisanya
real estate. Perkapalan dan manufaktur itu bisa banyak.

Berapa perkiraan penyerapan tenaga
kerja?

Tidak ada. Tidak sampai sebanyak itu Karena kalau tercatat, mereka pasti lapor ke kami. Kalau 17 tutup, pasti
dampaknya sangat terlihat.

Bagaimana dengan persaingan FTZ
regional?
Selain Sijori, Vietnam memang sedang kencang-kencangnya saat ini. Itu memang sangat menarik investor.
Memang ada penelitian kalau Singapura sekarang terpecah, mereka memilih ke Johor.

Terkait tata niaga di Indonesia yang juga
berlaku di Batam, seperti penggunaan
mata uang rupiah atau kebijakan impor
pangan, apakah cocok untuk Batam?
Kalau rupiah, kan ada UU baru. Kami baru akan mengundang BI untuk sosialisasi karena ada concern sebagai wilayah yang dekat dengan Singapura, transaksinya
dengan dolar karena itu lebih pas. Kalau dengan rupiah,
kalau nanti dikonversi hasilnya malah tidak pas. Kami
akan mengundang konsul Singapura. Karena di sini
masih baru dan sosialisasi.

Jumlah totalnya 3.688 orang dari 72 perusahaan itu.

Ketua Forum Pengusaha Korea di
Batam, Sonia Kong, mengatakan ada
17 perusahaan Korea yang hengkang
dari Batam dalam lima tahun terakhir.
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Dari sisi investasi, apa perbedaan saat
masih otorita dan sekarang BP di bawah
dewan kawasan?
Dulu kan bisa dua digit. Sekarang paling lima sampai
tujuh persen. (yermia riezky)

