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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Arus perdagangan bebas kian meningkat setelah berakhirnya perang dunia 

kedua antar Negara-negara baik itu Negara yang sedang berkembang maupun 

Negara maju.
1
Tujuan kerjasama tersebut guna meningkatkan kebutuhan 

Negaranya dan peningkatan terhadap ekonomi Negara tersebut.Kerjasama yang 

banyak dilakukan Negara-negara yang ada sekarang banyak menjalin kerjasama 

ekonomi dalam bidang perdagangan bebas guna meningkatkan mutu dalam negeri 

suatu Negara maupun untuk menutupi kekurangan atau mencukupi suatu 

kebutuhan dalam suatu Negara. 

 Perdagangan bebas tidak hanya sebagai penggerak ekonomi suatu bangsa 

ataupun pemenuhan kepentingan nasional suatu bangsa tetapi juga terdapat unsur 

kepentingan dari aktor pelaku ekonomi tertentu
2
. Timbulnya kepentingan dari 

aktor tertentu yang biasanya terdiri dari non pemerintah tidak berarti mengurangi 

pihak yang mendukung perdagangan bebas, hal tersebut dikarenakan mereka 

masih beranggapan bahwa perdagangan bebas merupakan satu wadah untuk 

perdamaian setelah melewati perang dunia satu dan dua
3
. Serta tetap menjadi 

faktor dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan serta kesejahteraan 

bagi rakyat di suatu Negara. 

                                                           
1
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 Singapura Negara yang relative kecil dikelilingi oleh Negara besar lainnya 

yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Singapura yang terletak dan 

berbatasan langsung dengan Malaysia dan Indonesia yang merupakan kota 

pelabuhan
4
. Singapura merupakan Negara dikawasan Asia Tenggara yang 

perekonomiannya stabil serta cukup cepat pertumbuhannya. Singapura merupakan 

pelabuhan bebas dari berbagai Negara dalam melakukan pengeksporan terhadap 

Negara lain, menjadi faktor pendukung meningkatnya ekonomi Negara ini. Hal ini 

dikarenakan Singapura dulunya merupakan pusat hegemoni dikawasan Asia 

Tenggara sehingga menyebabkan Singapura lebih maju dari Negara lain 

dikawasan Asia Tenggara lainnya.
5
 

Geografi Singapura yang berada di tengah Negara besar lainnya membuat 

Singapura tidak mampu menghindari hubungan dengan Negara lainnya yang 

berada di sekitarnya.Hubungan yang dilakukan oleh Singapura terhadap Negara 

disekitarnya merupakan salah satu langkah Singapura menghindari gesekan-

gesekan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila terjadi konflik diantara Negara 

disekitarnya maka hal tersebut akan memberikan dampak yang sulit untuk 

Singapura. Untuk mengurangi gesekan konflik tersebut Singapura melakukan 

inisiatif-inisiatif dengan melakukan kerjasama dengan Negara dikawasan Asia 

Tenggara. Kerjasama yang dilakukan oleh Singapura dengan Negara-Negara yang 

berada dalam kawasan Asia Tenggara berbagai bentuk, kerjasama yang terjalin 

                                                           
4
“Singapura”, diakses melalui 

http://www.kemlu.go.id/singapore/Pages/CountryProfile.aspx?l=id(11:05:2012,22:11,WIB) 

5
“Sejarah singapura” diakses melalui, http://www.aseannewsnetwork.com/singapore/history-

indonesian.html(14:05:2012,09.46 WIB) 
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bersifat bilateral serta multilateral. Kerjasama yang dijalin Singapura tersebut 

menjadikan posisi Singapura sebagai investor yang menggerakkan perekonomian 

kawasan Asia Tenggara.
6
 

 Singapura merupakan Negara yang dikawasan Asia Tenggara dengan luas 

wilayah yang relatif kecil serta keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia. Menutupi kekurangan tersebut Singapura 

melakukan kerjasama serta investasi di Negara lain yang berada dalam kawasan 

Asia Tenggara. Kerjasama yang dijalin oleh Singapura dan Indonesia merupakan 

kepentingan Singapura atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Indonesia 

merupakan Negara yang memiliki sumber daya yang melimpah serta didukung 

dengan banyaknya wilayah yang berada dalam jalur perdagangan internasional 

dan strategis. 

Dari banyak wilayah yang dimiliki Indonesia salah satunya yaitu Pulau 

Batam yang memiliki lokasi strategis yaitu berada di perairan perdagangan 

internasional yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia 

memberikan nilai strategis bagi Indonesia(Batam). Terletak dijalur perdagangan 

internasional merupakan salah satu daya tarik Batam dijadikan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pemberlakuan Batam sebagai kawasan 

khusus ekonomi merupakan upaya perpanjangan dari kerjasama yang pernah 

terjalin antara tiga Negara yang dikenal dengan triangle ekonomi antara 

                                                           
6
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Singapura, Malaysia dan Indonesia yang dikenal dengan Sijori (Singapura Johor 

dan Riau).
7
 

Kerjasama yang terjalin antara tiga Negara tersebut menjadi batu loncatan 

yang dimanfaatkan oleh Singapura dan Indonesia dalam menunjang pertumbuhan 

ekonomi kedua Negara tersebut. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

merupakan salah satu strategi Indonesia yang memiliki kawasan yang luas guna 

mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan secara 

merata dan bersamaan.
8
 

 Selain berada dalam jalur perdagangan internasional yang akan mampu 

mendukung kegiatan perdagangan Indonesia, Batam juga merupakan kawasan 

industri. Hal ini memberikan nilai positif bagi Batam, dalam menarik investor 

asing untuk menanamkan modalnya di Batam. Batam memiliki nilai-nilai 

komparatif yang sangat dibutuhkan oleh Singapura dalam meningkatkan serta 

menjalankan kegiatan ekonomi Negaranya. Melihat potensi yang dimiliki Batam 

pemerintah Indonesia membentuk Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 46 Tahun  2007. 

 Ketertarikan Singapura untuk bekerjasama dengan Indonesia telah berjalan 

lama bahkan sebelum Batam dijadikan sebagai kawasan perdagangan bebas dan 

                                                           
7
“Indonesia-Singapore-Malaysia Growth Triangle” P; 35 diakses melalui, 

http://www.dfat.gov.au/publications/pdf/gt_3.pdf  (13:06:2012,08:46,WIB) 
8
Suhartono, “Prospek Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia perspektif : 

Kebijakan Perdagangan”, P; 22 diakses melalui 

http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14409605634_0853-9316.pdf 

(13:06:2012,08:46,WIB) 

http://www.dfat.gov.au/publications/pdf/gt_3.pdf%20%20(13:06:2012,08:46,WIB)
http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14409605634_0853-9316.pdf
http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14409605634_0853-9316.pdf(13:06:2012,08:46,WIB)
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pelabuhan bebas. Kerjasama ekonomi yang terjalin antara Singapura dan 

Indonesia terjalin dalam berbagai bentuk baik itu yang bersifat bilateral, 

multilateral maupun regional tujuan utamanya ialah Singapura dapat menanamkan 

investasinya sebagai Negara berkembang secara tidak langsung juga memberikan 

keuntungan bagi Indonesia, hal itu dikarenakan sebagai Negara berkembang 

Indonesia membutuhkan investasi tersebut untuk penggerak kegiatan ekonomi 

yang ada di Indonesia. 

 Dalam kerjasama perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh kedua 

Negara ini masing-masing dari Negara memiliki kepentingan serta peranannya 

sendiri dalam kerjasama tersebut.Indonesia memiliki peranan yang penting bagi 

Singapura begitu juga sebaliknya, dimana hubungan yang terjalin antara keduanya 

saling ketergantungan antara satu dan lainnya. Saling ketergantungan kedua 

Negara ini dilihat dari Indonesia dengan memanfaatkan Pulau Batam yang dekat 

dengan Singapura serta jumlah sumber daya yang sangat dibutuhkan Singapura 

menjadi salah satu faktor Singapura membutuhkan Indonesia untuk tetap bisa 

menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak lagi mampu ditampung di Negaranya. 

 Indonesia memiliki posisi penting bagi Singapura karena Indonesia 

merupakan Negara yang berada di urutan keempat yang menjadi tempat tujuan 

investasi Singapura
9
. Indonesia memiliki posisi yang bagus dari urutan investasi 

tersebut karena Singapura sendiri merupakan posisi yang cukup penting bagi 

Indonesia sendiri dimana Singapura berada pada posisi nomor tiga setelah 

                                                           
9
Sejarah singapura, OP. Cit. 
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Amerika serikat dan jepang
10

. Jumlah investasi Singapura di Indonesia berada di 

posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang akan tetapi jumlah perusahaan 

Singapura berada di urutan pertama dikawasan Batam. Banyaknya jumlah 

perusahaan asing asal Singapura yang berada di kota Batam merupakan salah satu 

bentuk transfer kegiatan ekonomi Singapura ke Negara lain akibat minimnya 

sumber daya yang dimiliki Negara tersebut. 

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Singapura tersebut menjadi faktor 

pendorong Indonesia mengembangkan Pulau Batam yang merupakan kawasan 

industri dengan berbagai fasilitas serta infrastruktur yang mendukung serta 

menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Hal 

inilah yang menjadikan Batam memiliki peranan yang penting sebagai salah satu 

wilayah penunjang kegiatan industri yang lagi tidak mampu ditampung oleh 

Singapura di Negaranya. Memanfaatkan Batam sebagai salah satu bentuk 

kerjasama Singapura dengan Indonesia memberikan nilai positif bagi Singapura. 

Selain meningkatkan investasinya Singapura juga memanfaatkan Batam 

dalam melakukan peningkatan terhadap kerjasama perdagangannya dengan 

Indonesia. Peningkatan perdagangan tersebut dikarenakan Singapura memerlukan 

Indonesia sebagai pangsa pasarnya melalui Batam untuk kemudian disitrubisikan 

ke Indonesia. Mengingat kondisi Batam yang berdekatan serta didukung atas 

insentif pajak yang ditawarkan. 

                                                           
10

Profil Wilayah BBK Edisi II, “Menuju Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(Free 

Trade Zone) Batam Bintan Karimun”, p;4 di akses melalui 

http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/profil%20wilayah.BBK%20edisi%202.pd

f(09:05:2012,22:15, WIB)  
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Letak Batam yang berdekatan dengan Singapura menjadi faktor utama 

terjalinnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura, khususnya 

kerjasama perdagangan dan investasi. Batam memiliki peranan yang penting bagi 

kerjasama kedua Negara ini, dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dan 

investasi 

1.2.Rumusan Masalah. 

 Latar belakang diatas menjelaskan serta memaparkan secara singkat alasan 

serta fokus peniliti dalam melakukan penelitian dengan lebih memfokuskan pada: 

Bagaimana Pengaruh Pemberlakuan Free Trade Zone di Batam Terhadap 

Kerjasama Singapura-Indonesia di Batam Bidang Investasi dan Perdagangan 

Tahun 2009-2013?  

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pola hubungan kerjasaam Singapura 

Indonesia di Batam bidang perdagangan dan investasi. 

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberlakuan Free 

Trade Zonedi Batam terhadap kerjasama dalam bidang 

perdagangan dan investasi. 
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 Manfaat penelitian 

 Mengetahui bagaimana peranan Free Trade Zone terhadap 

peningkatan kerjasama dalam bidang perdagangan dan 

investasi antara Singapura dan Indonesia di Batam. 

 Secara akademis dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi dan data dalam jurusan hubungan 

internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang 

di bahas. 

1.4.Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu atau sering disebut dengan literature review 

merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas pada penilitian berikutnya. Penelitian 

yang akan dilakukan mengambil penelitian terdahulu yang berjudul “Faktor-

faktor yang Mendorong Singapura Melakukan Kerjasama Ekonomi dengan 

Indonesia Terkait Pemanfaatan Free Trade Zone di Pulau Batam 2005” 

penelitian tersebut dilakukan oleh Happy Oktisari
11

. Penelitian yang dilakukan 

oleh Happy Oktisari mendeskripsikan terkait permasalahan kerjasama ekonomi 

antara Singapura dan Indonesia terkait pemanfaatan Batam sebagai kawasan 

perdagangam bebas. Selain itu juga dalam penelitian ini juga membahas terkait 

                                                           
11

Happy Okatisari, 2008, “Faktor-Faktor yang Mendorong Singapura Melakukan Kerjasama 

Ekonomi dengan Indonesia Terkait Pemanfaatan Free Trade Zone di Pulau Batam 2005”, 

diakses melalui 

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/babI.pdf(09:05:2012,22:16,WIB) 

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/babI.pdf%20(09:05:2012,22:16,WIB)
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liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Singapura guna meningkatkan 

kerjasama ekonominya khususnya Indonesia (Batam). 

 Dalam penelitiannya Happy menggunakan Liberalisasi sebagai dasar 

pemikiran untuk penelitiannya. Selain menggunakan liberalisasi sebagai dasar 

pemikirannya, Happy menggunakan konsep lain guna memperjelas penelitiannya 

konsep yang digunakan dalam penelitiannya ialah konsep dari Free Trade Zone 

serta konsep kepentingan nasional. Liberalisasi konsep Free Trade Zone serta 

kepentingan nasional merupakan dasar pemikiran yang digunakannya dalam 

melakukan penelitian guna melihat faktor yang mendorong Singapura melakukan 

kerjasama dengan Indonesia terkait pemanfaatan Batam sebagai Free Trade Zone. 

Dalam penelitiannya hasil yang dipaparkan oleh Happy bahwa faktor pendorong 

terjalinnya kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura ada dua faktor yang 

mendorong hal tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah
12

:  

Dua faktor yang dimaksud oleh penulis adalah faktor potensi ekonomi dan 

efektifitas birokrasi. Potensi ekonomi yang dimaksudkan ialah dimana Singapura 

memperoleh ketersedian lahan dan infrastruktur yang memadai serta didukung 

dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja yang berdatangan ke Pulau Batam setiap 

tahunnya. Sedangkan faktor efektifitas birokrasi yang dimaksudkan adalah 

mekanisme investasi menjadi lebih dimudahkan seperti perizinan dan berbagai 

insentif menarik yang diberikan oleh pemeintah Indonesia untuk menarik 

investasi yang sebesar-besarnya dari para pelaku ekonomi Singapura. 

                                                           
12

Ibid, 
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 Penelitian selanjutnya yang menjadi titik tolak dari penilitian yang akan 

dilakukan adalah penelitian yang berjudul “Dinamika Hubungan Bilateral 

Investasi Indonesia Singapura: Kasus Free Trade Zone di Batam 2005-2009” 

penelitian kedua ini dilakukan oleh Hilda Delvia Febriyanti Pakpahan
13

. 

Penelitian kedua ini mendeskripsikan hubungan kerjasama Indonesia dengan 

Singapura yang terus mengalami peningkatan terkait masalah investasi dimana 

dengan memanfaatkan Batam sebagai lokasi dari kegiatan kerjasama kedua 

Negara tersebut. Pada penelitian kedua ini juga digambarkan perkembangan 

Batam sejak awal pembentukkan Free Trade Zone serta menggambarkan 

pengaruh dari Free Trade Zone terhadap peningkatan investasi Singapura. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hilda menggunakan beberapa konsep yang 

menjadi dasar pemikirannya dalam melakukan penelitian terkait dinamika 

hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. 

 Liberalisme ekonomi menjadi dasar pemikirannya sama halnya dengan 

penelitian yang sebelumnya, untuk memaparkan penelitiannya secara jelas dan 

lengkap Hilda menggunakan banyak konsep diantaranya menggunakan konsep 

interdependensi, hubungan bilateral, kerjasama internasional, perdagangan 

internasional, investasi internasional, kepentingan nasional perjanjian 

perdagangan serta Free Trade Zone. Konsep-konsep tersebut menjadi titik tolak 

pemikiran Hilda dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitiannya Hilda 

menggambarkan hubungan Singapura dan Indonesia yang terus mengalami 

                                                           
13

Hilda Delvia Febriyanti Pakpahan, 2011 “Dinamika Hubungan Bilateral Investasi Indonesia 

Singapura: Kasus Free Trade Zone di Batam 2005-2009”, diakses melalui 

http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/286/6/I.pdf(09:05:2012,22:16,WIB) 

http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/286/6/I.pdf%20%20(09:05:2012,22:16,WIB)
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peningkatan dimulai tahun 2005 hingga 2009 terkait masalah penanaman modal 

asing yang dilakukan oleh Singapura di Indonesia. 

Dalam penelitiannya hasil yang dipaparkan oleh Hilda bahwasanya 

hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura terkait masalah investasi 

merupakan agenda dari kepentingan nasional kedua Negara tersebut
14

. 

Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia ialah untuk 

meningkatkan investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

pembangunan dimana Indonesia menawarkan beberapa sumber daya yang 

dimilikinya serta didukung dengan beberapa kebijakan yang menjadi daya tarik 

untuk investasi asing menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Pulau 

Batam. Sedangakan kepentingan Singapura sendiri yaitu membutuhkan sarana 

lain untuk melakukan kegiatan ekonomi Negaranya yang diakibatkan keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki Singapura. 

 Penelitian ketiga yang menjadi acuan berikutnya adalah penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Kebijakan Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pembanguman Kawasan Pulau Batam pada Tahun 2000-2007” 

penelitian ketiga ini dilakukan oleh Putri Yastika
15

.Penelitian ini mendeskripsikan 

adanya Free Trade Zone yang diterapkan di Batam memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi serta pembangunan dikota Batam. Dalam penelitian yang 

dilakukan Putri melihat serta mendeskripsikan Free Trade Zone yang dibentuk 

                                                           
14

Ibid,  
15

 Putri Yastika, 2009, “Pengaruh Kebijakan Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pembangunan Kawasan Pulau Batam Pada Tahun 2000-2007”, diakses 

melaluihttp://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1224/1517(09:05:2012,22:16,

WIB) 

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1224/1517%20(09:05:2012,22:16,WIB)
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1224/1517%20(09:05:2012,22:16,WIB)
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guna meningkatkan investasi dari Singapura melihat dari persepktif kota Batam 

itu sendiri. Dimana dalam penelitiannya Putri menjelaskan peranan perdagangan 

bebas yang terjalin antara Singapura dan Indonesia yang berimbas pada 

peningkatan invesatsi dari Singapura yang membawa pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan dikota Batam sejak terjalinnnya hubungan kerjasam Indonesia 

dengan Singapura terkait pemanfaatan Batam. Dalam penelitiannya Putri 

menggunakan dua konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam melakukan 

penelitiannya konsep tersebut adalah konsep globalisasi serta konsep perdagangan 

bebas.Serta didukung dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi W.W 

Rostow guna memperjelas serta memperkuat argumen dan penlitiannya dengan 

menggambarakan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dari tahun ke 

tahunnya. 

Penerapan Free Trade Zone memberikan dua dampak, dampak positif dan 

dampak negatif, dimana dampak positif yang diperoleh adalah pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan akan tetapi dampak negatif yang didapat setelah 

adanya pemberlakuan Free Trade Zonetersebut mengakibatkan adanya 

kesenjangan sosial, ketenagakerjaan serta maraknya penyelundupan.
16

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sacara singkat 

diatas posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peniliti ialah peneliti melihat 

dari pengaruh kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang telah 

diberlakukan di Batam terhadap kerjasama perdagangan dan investasi antara 

Singapura dan Indonesia di Batam yang telah terjalin lama. Dalam penelitian 

                                                           
16

Ibid, 
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diatas menggambarkan faktor Singapura melakukan kerjasama dengan Indonesia 

dikarenakan dua faktor yaitu potensi ekonomi serta efektifitas birokrasi dalam 

penelitian ini peneliti melihat alasan melihat faktor tersebut dikarenakan adanya 

regulasi serta pembentukan dan pemberlakuan Free Trade Zone di Batam yang 

mendorong Singapura meningkatkan kerjasama dengan melihat dari segi 

Singapura sendiri melalui keterbatasan terhadap sumber daya Singapura. 

 Dalam penlitian ini juga menggunakan konsep yang sama dengan 

penelitian yang dipaparkan diatas yaitu menggunakan konsep perdagangan bebas. 

Serta posisi penelitian terdahulu menjadi acuan atau pijakan dari penelitian yang 

akan dilakukan dengan melihat dampak setelah adanya pemberlakuan Free Trade 

Zone tersebut terhadap kerjasama perdagangan dan investasi diantara keduannya 

dengan melihat kepentingan masing-masing dari kedua Negara tersebut. Selain itu 

juga membantah penelitian yang dilakukan oleh putri yang menyatakan masalah 

ketenaga kerjaan, dalam penelitian yang akan dilakukan akan menjelaskan bahwa 

tenaga kerja yang berada di Batam memiliki peranan serta potensi yang penting 

terkait kegiatan industri Singapura di Batam. 

Tabel I. 

 Posisi Penelitian 

No  Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil Analisa 

1 Faktor-faktor yang 

Mendorong 

Singapura 

Melakukan 

- Kualitatif dan 

Deskriptif. 

 

- Menggunakan 

faktor potensi ekonomi 

dimana Singapura 

mendapat ketersedian 

lahan dan infrastruktur 
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Kerjasama Ekonomi 

dengan Indonesia 

Terkait Pemanfaatan 

Free Trade Zone di 

Pulau Batam 2005 

 

Happy Oktisari 

Pendekatan 

Liberalisme 

dengan 

didukung 

dengan konsep 

Free Trade 

Zone 

yang memadai serta 

ketersedian jumlah tenaga 

kerja yang datang ke 

Batam bertambah tiap 

tahunnya. Selain faktor 

potensi ekonomi faktor 

lainya ialah efektifitas 

birokrasi dimana 

memberikan kemudahan 

mekanisme investasi 

seperti pelayanan izin dan 

berbagai insentif menarik 

diberikan pemerintah 

Indonesia guna menarik 

investasi yang sebesar-

besarnya dari para pelaku 

ekonomi Singapura. 

2 Dinamika Hubungan 

Bilateral Investasi 

Indonesia – 

Singapura Kasus 

Free Trade Zone di 

Batam 2005-2009 

 

Hilda Delvia 

Febriyanti Pakpahan,  

- Kualitatif dan 

Deskriptif 

 

- Menggunaka 

Pendekatan 

Liberalisme  

menambahaka

n konsep 

interdependens

i, hubungan 

bilateral, 

kerjasama 

internasional, 

perdagangan 

internasional, 

investasi 

internasional, 

kepentingan 

nasional 

perjanjian 

perdagangan 

serta Free 

Trade Zone 

kepentingan nasional 

Indonesia sendiri ialah 

guna meningkatkan 

investasi asing guna 

meningkatakn 

pertumbuhan ekonomi 

serta pembanguanan 

dengan menawarkan 

beberapa sumber daya 

yang dimilikinya, serta 

ditopang dengan beberapa 

kebijakan yang menjadi 

daya tarik untuk investasi 

asing menanamkan 

modalnya di Indonesia 

khususnya di Batam. 

Kepentingan nasional 

Singapura sendiri ialah 

dimana adanya 

keterbatasan lahan serta 

sumber daya yang dapat 

mempersulit Singapura 

dalam mengembangkan 

industrinya sehingga 

membutuhkan Indonesia 

sebagai lokasi kegiatan 

ekonominya serta sebagai 

pelengkap kekurangan 

sumber daya alam yang 
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dialami Singapura. 

3 Pengaruh Kebijakan 

Free Trade Zone 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pembangunan 

Kawasan Pulau 

Batam Pada Tahun 

2000-2007 

 

Putri Yastika 

- Kualitatif dan 

deskriptif  

 

- Menggunakan 

pendekatan 

liberalisme 

dengan 

menggunakan 

konsep konsep 

globalisasi 

serta konsep 

perdagangan 

bebas. Serta 

didukung 

dengan teori 

pertumbuhan 

ekonomi W.W 

Rostow 

Hasil yang dipaparkan 

oleh Putri dalam 

penelitiannya ialah Free 

Trade Zone membawa 

nilai positif bagi 

pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan, akan tetapi 

juga berdampak negatif 

dalam aspek sosial, karena 

adanya ketenagakerjaan, 

kependudukan serta 

penyelundupan 

4 Pengaruh 

Pemberlakuan Free 

Trade Zonedi Batam 

Kerjasma Singapura 

– Indonesia di Batam 

Bidang Perdagangan 

dan Investasi Tahun 

2009-2013  

 

Lismayanti  

- Kualitatif dan 

deskriptif 

 

- Menggunakan 

konsep 

perdagangan 

bebas 

Adanya pemberlakuan 

kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas 

di Batam pada awal tahun 

2009 memberikan 

pengaruh terhadap 

hubungan kerjasama 

perdagangan dan investasi 

antara Singapura dan 

Indonesia pada tahun 2009 

hingga 2013 yang 

merupakan imbas dari 

adanya perubahan 

beberapa kebijakan sejak 

diberlakukannya kawasan 

perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas yang 

menjadi faktor pendorong 

meningtkatnya hubungan 

kerjasama kedua Negara 

ini terutama dalam sektor 

perdagangan dan investasi 
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1.5.Landasan Konsep 

a. Free Trade Zone ( Kawasan Perdagangan Bebas ) 

Globalisasi yang pertumbuhannya pesat serta sulit dibendung ini 

mengakibatkan hampir seluruh Negara yang ada menerapakan perdagangan bebas 

di Negaranya. Kebijakan perdagangan bebas ini dilakukan berbagai Negara 

sebagai instrumen kepentingan nasional mereka. Pemikiran terhadap perdagangan 

bebas pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo dan Adam Smith konsep 

tersebut timbul karena adanya kritikan terhadap pasar nasional. Mereka 

menyatakan bahwa cara yang tepat untuk meningkatkan kekayaan nasional 

dengan membiarkan individu dalam ekonomi domestik maupun internasional 

berjalan secara bebas tanpa harus dibatasi
17

 

Free Trade Zone dalam dokumen departemen luar negeri didefinisikan 

sabagai sebuah kawasan yang memiliki batasan-batasan fisik yang jelas sehingga 

berakses terbatas dalam suatu Negara, yang dikecualikan dari peraturan pabean 

setempat
18

. Dimana dalam dokumen tersebut dijelaskan fungsi Free Trade Zone 

ialah sebagai sarana perdagangan bebas sebagai tempat muat bongkar barang, 

serta juga sebagai tempat manufakturing yang tidak dibatasi oleh pagar pembatas 

disekelilingnya tetapi memiliki akses terbatas berdasarkan pengawasan serta 

dijaga petugas bea. 

Dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional, Haris munandar 

mendefinisikan Free Trdae Zone adalah suatu bentuk integrasi ekonomi yang 

                                                           
17

Mochtar Mas’oed, 2003, “Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan” cetak:II, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, p;41 
18

Dokumen Departemen Luar Negeri, 2005, “Strategi Free Trade Zone” 



17 
 

lebih tinggi dimana hambatan tarif dan non-tarif didalam Negara-negara anggota 

telah dihilangkan secara sepenuhnya, akan tetapi Negara anggota masih memiliki 

hak dan wewenang untuk mempertahankan atau menghilangkan hambatan 

tersebut terhadap Negara lain yang bukan merupakan anggotanya
19

. 

Menurut Charles W Thurston Free Trade Zoneyaitu: “An Free Trade Zone 

is in essence a taxfree enclave and not consideres part of the country as far as 

import regulations are concerned. When an item leaves an Free Trade Zone and 

is officially imported into the host country of the Free Trade Zone all duties and 

regulation are imposed.
20

 

Definisi perdagangan bebas telah dipaparkan diatas, sehingga dapat ditarik 

benang merah dari penjelasan diatas bahwa perdagangan bebas merupakan sebuah 

konsep ekonomi yang mengatur arah lalu lintas perdagangan antar Negara tidak 

lagi menjadi kaku dengan artian tidak ada lagi pembatasan serta pengaturan biaya 

masuk, pengaturan terhadap sistem kuota serta pengurusan birokrasi yang rumit 

dan berbelit-belit.   

Banyaknya perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait 

pengerrtian Free Trade Zone banyak ditemukan diberbagai literatur akan tetapi 

ada empat karakteristik penting terkait Free Trade Zone yaitu
21

: 

 Merupakan kawasan industri yang mengkhususkan diri dibidang 

manufaktur untuk ekspor dan menawarkan perusahaan pada 

                                                           
19

Haris Munandar, 1997, “Ekonomi Internasional”, Erlangga, Jakarta p; 
20

Capela and Hatman dalam Burmansyah, Edy. “Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Dalam 

Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil”. Seri kertas Kerja Institute For Global Justice (IGJ) 2009. 
21

United Nations, 2005, (ESCAP), “Free Trade Zone and Port Hinterland Development” p:6-7 
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kondisi perdagangan bebas dan lingkungan peraturan yang liberal 

(World Bank, 1992). 

 Merupakan zona industri dengan insentif khusus yang dibentuk 

untuk menarik investor asing, dimana bahan impor mengalami 

beberapa tingkat sebelum di ekspor kembali (ILO, 2009). 

 Merupakan area yang jelas dibatasi dan tertutup dengan wilayah 

pabean nasional, sering terletak pada lokasi geografis yang 

menguntungkan (Madani, 1994) dengan infrastruktur yang sesuai 

dengan perdagangan dan operasional industri serta tunduk pada 

prinsip bea cukai dan fiscal segregation. 

 Merupakan suatu kawasan industri yang jelas digambarkan sebagai 

kantong perdagangan bebas dalam pabean dan rezim perdagangan 

yang ditetapkan oleh suatu Negara dimana perusahaan manufaktur 

asing, terutama yang melakukan produksi industri berorientasi 

ekspor, mendapat keuntungan dari sejumlah insentif fiskal dan 

keungan (Kusago dan Tzannatos, 1998) 

Keempat poin yang merupakan karakteristik dari kawasan perdagangan 

bebas yang dipaparkan diatas dimiliki oleh Batam. Batam merupakan kawasan 

industri serta didukung dengan berbagai kebijakan serta adanya pemberlakuan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadi faktor pendorong 

investasi asing masuk dengan berbagai insentif yang diberikan Batam. 
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Manfaat yang didapat dengan melakukan penerapan Free Trade Zone 

adalah sebagai berikut:
22

 

 Foreign Exchange Earnings: tingkat devisa secara positif 

dipengaruhi oleh pendapatan ekspor meningkatkan, yang dapat 

mengakibatkan biaya impor yang lebih rendah untuk pembelian 

domestik atau sebaliknya. 

 Employment Creation and Income Generation: membuat Free 

Trade Zone dapat meningkatkan urbanisasi dan pergeseran dari 

kegiatan pertanian ke manufaktur yang diharapkan akan ditambah 

dengan kesempatan biaya rendah untuk memperluas dan 

diversifikasi ekonomi. 

 Attraction of Foreign Direct Investment:Free Trade Zone mampu 

menarik foreign direct investment yang akan meningkatkan modal 

dari tuan rumah. 

 Technological Transfer and Knowledge Spill-Over:Free Trade 

Zone diharapkan menghasilkan transfer teknologi pengetahuan 

tinggi dan efek demonstrasi yang akan menghasilkan produksi 

barang-barang non-tradisional oleh perusahaan-perusahaan lokal 

yang akan mendapatkan keuntungan dari produksi mereka yang 

seperti dipaksa untuk memproduksi pada tingkat yang lebih tinggi 

dengan standar kualitas yang lebih ketat. Ini akan membutuhkan 

pelatihan staf, tenaga kerja, dan manajemen. 

                                                           
22

Ibid, p;8 
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Pemaparan mengenai konsep Free Trade Zone serta manfaat secara 

ekonomi yang diperoleh dengan adanya pemberlakuan Free Trade Zone tersebut 

akan meningkatkan devisa Negara melalui ekspor hal ini dapat dilihat jumlah 

ekspor Batam menuju Singapura yang terus meningkat tercatat pada tahun 2010 

badan pusat statistik menyatakan 84% jumlah ekspor kepri menuju Singapura
23

. 

Tercatat juga pada tahun 2011 sektor perdagangan menyumbang sebesar 20,44% 

dari seluruh pertumbuhan ekonomi
24

. Secara tidak langsung jumlah ekspor yang 

dilakukan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian. 

Pada poin kedua terkait manfaat Free Trade Zone menjelaskan akan 

menimbulkan urbanisasi hal tersebut terjadi dikota Batam dimana jumlah 

penduduk diluar Kep. Riau yang berdatangan bertambah tiap tahunnya. Terkait 

masalah pergeseran dari kegiatan pertanian menuju ke manufaktur hal tersebut 

tidak berlaku di Batam dikarenakan Batam yang merupakan kawasan industri 

sehingga hal tersebut hanya meningkatkan jumlah manufaktur dari Batam seperti 

yang tercatat dalam laporan keungan triwulan pada tahun 2011 yang dilaporkan 

oleh Bank Indonesia yang berada di Batam jumlah investasi industri manufaktur 

tercatat sebanyak US$34,3 juta dengan jumlah 35 proyek
25

. Jumlah pendatang 

yang kian bertambah ke Batam serta didorong dengan berbagi jumlah proyek 

industri serta lapangan pekerjaan lainnya secara tidak langsung akan menciptakan 

                                                           
23

Menuju Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freee Trade Zone) Batam Bintan 

Karimu.Op. Cit. P:8 
24

“Pertumbuhan Ekonomi Batam Tahun 2011”, edisi sabtu 25 februaru 2012, diakses melalui  

http://www.haluankepri.com/ekonomi-bisnis/bisnis/25371-pertumbuhan-ekonomi-batam-

tahun-2011.html(09:05:2012,22:15,WIB) 
25

“Ringkasan Ekskutif Kajian Ekonomi Regional Tw1-2011”, diakses melalui 

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8859466D-8B4C-4DF9-BB77-

F7FB67C397DE/15501/RingkasanEksekutifKERProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf(09:05:2

012,22:15,WIB) 

http://www.haluankepri.com/ekonomi-bisnis/bisnis/25371-pertumbuhan-ekonomi-batam-tahun-2011.html%20%20(09:05:2012,22:15,WIB)
http://www.haluankepri.com/ekonomi-bisnis/bisnis/25371-pertumbuhan-ekonomi-batam-tahun-2011.html%20%20(09:05:2012,22:15,WIB)
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8859466D-8B4C-4DF9-BB77-F7FB67C397DE/15501/RingkasanEksekutifKERProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf%20(09:05:2012,22:15,WIB)
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8859466D-8B4C-4DF9-BB77-F7FB67C397DE/15501/RingkasanEksekutifKERProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf%20(09:05:2012,22:15,WIB)
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8859466D-8B4C-4DF9-BB77-F7FB67C397DE/15501/RingkasanEksekutifKERProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf%20(09:05:2012,22:15,WIB)
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biaya rendah yang didorong atas banyaknya jumlah sumber daya manusia yang 

tersedia. 

Pada poin ketiga perdagangan akan mampu mendorong investasi asing 

masuk untuk menanamkan modalnya. Dalam bukunya yang berjudul menuju 

Batam yang lebih cemerlangWendi Aritonang menyatakan bahwa dengan adanya 

perdagangan bebas maka akan mengakibatkan penanaman modal asing, 

penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung, 

penyediaan sarana industri berkulitas dengan harga murah karena terkonsentrasi 

disuatu wilayah dan untuk peningkatan devisa Negara
26

. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah investasi asing yang masuk ke Batam setelah diberlakukannya Free Trade 

Zone. 

 Pada poin keempat dalam manfaat Free Trade Zone setelah adanya 

pemberlakuan kawasan perdagangan bebas maka secara tidak langsung akan 

adanya transfer teknologi yang lebih canggih atau bersifat non-tradisional. Hal ini 

dilatar belakangi atas investasi asing yang berasal dari Negara luar yang 

membutuhkan hasil produk atau kegiatan industri yang cepat dan berkulitas. 

Sehingga membutuhkan alat produksi yang berteknologi tinggi dengan pekerja 

yang berkemampuan atau menguasai teknologi tersebut. Terkait masalah 

pelatihan staff tenaga kerja hal tersebut sudah tercatat dalam Pasal 12 Undang 

Undang Nomo 1 tahun 1967 terkait masalah penanaman modal asing yang 

menyatakan:
27

 

                                                           
26

Wendi Aritonang, 2003, “Menuju Batam yang Lebih Cemerlang”, Khanata, Jakarta p;15 
27

Amir Pamuntjak, 1994, “Sistem Paten: Pedoman Praktik Ahli Teknologi, Jakarta, Djambatan, 

p;23 
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“Perushaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan 

atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam 

dan diluar negeri secara teraut dan terarah bagi warga 

Negara Indonesia berangsur-angsur agar warga Negara asing 

dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga Negara Indonesia.” 

 

Adanya peraturan tersebut maka secara tidak langsung akan adanya 

pelatihan tenaga kerja oleh perusahaan asing yang menanamkan modalnya di 

Indonesia. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja 

Indonesia dalam menguasai teknologi maupun sistem produksi yang tidak lagi 

bersifat tradisional. 

 

1.6.Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian adanya batasan penelitian hal ini bertujuan untuk lebih 

menfokuskan pada penelitaian yang akan dilakukan batasan penelitian tersebut 

terdiri atas dua: 

A. Batas Waktu 

Batas waktu dalam penelitian ini melihat kerjasama perdagangan 

dan investasi antara Singapura pada tahun 2009 hingga 2013. 

B. Batas materi 

Batas materi dalam penelitian ini mengkaji pengaruh pemberlakuan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terhadap 

kerjasama perdagangan dan investasi yang terjalin antara Indonesia 

dan Singapura. 
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1.7.Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah semua asas peraturan dan teknik-teknik yang 

harus diperhatikan dan diterapkan dalam pengumpulan data dan analisis
28

. Agar 

penulisan penelitian ini menjadi terarah sesuai dengan kriteria keilmuan sehingga 

dapat dipertanggung jawabkan keobjektifannya, maka peneliti menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitik. 

B. Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, setelah data 

yang bersifat kualitatif yang diperlukan terkumpul, peniliti mengadakan analisis 

terhadap data tersebut dengan menggunkaan teknik analisa kualitatif yang 

memiliki pola induktif dan deduktif. Penelitian yang bersifat kualitatif ialah 

metode penelitian yang dikumpulkan bukanlah berupa angka-angka, namun 

bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumentasi peneliti serta dokumen resmi lainnya. Data yang dikumpulkan 

kemudian disusuun dan di inpretasikan agar dapat dianalisa. 

Tujuan dalam penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini 

adalah untuk memahami kenyataan di balik fenomena yang terjadi secara 

mendalam. Sehingga teori yang ada kemudian dicocokkan dengan realita yang 

                                                           
28

 Dolet Unaradjani, 2000, “Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial”, Grasindo, Jakarata p;1 
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terjadi dilapangan. Menurut Keirl Miller, penelitian kualitatif seacar fundamental 

begantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri.
29

 

Pola induktif yaitu pola yang bermula dari fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, 

sedangkan pola deduktif yaitu metode yang digunakan dengan cara membawa 

data yang bersifat umum menuju kerangka pembahasan yang khusus. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara induktif, secara induktif 

maksudnya adalah sejenis penalaran yang bermaksud menghasilkan pernyataan 

umum atau universal yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus atau 

pernyataan spesifik
30

. 

1.8. Argumen Dasar 

Argumen dasar dalam penelitian ini adalah: 

 

Adanya pemberlakuan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

di Batam yang dimulai pemberlakuannya pada awal tahun 2009  memberikan 

pengaruh terhadap hubungan kerjasama perdagangan dan investasi antara  

Singapura dan Indonesia di Batam pada tahun 2009 hingga 2013 yang merupakan 

imbas dari adanya perubahan beberapa kebijakan sejak diberlakukannya kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadi faktor pendorong 

meningkatnya hubungan kerjasama kedua Negara ini terutama dalam sektor 

perdagangan dan investasi. 

                                                           

29
Lexy J Moleong, 1991, “Metode Penelitian Kualitatif” Remaja Rosda Karya, Bandung 

 
30

 Dolet Unaradjani,  Op.cit hal.21 
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1.9.Sistematika Penulisan 

BAB I  :Merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan   

judul, latar belakang masalah, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :Merupakan pembahasan mengenai Batam sebelum dan 

sesudahnya adanya pemberlakuan Free Trade Zone. 

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai perkembangan kerjasama 

Singapura dan Indonesia di Batam bidang perdagangan dan 

investasi sebelum diberlakukannya Free Trade Zone. 

BAB IV : Merupakan pembahasan pengaruh penerapan Free Trade 

Zone terhadap kerjasama Singapura- Indonesia di Batam 

bidang perdagangan dan investasi. 

BAB V : Merupakan kesimpulan akhir dari tema yang diangkat dalam 

penulisan skripsi ini dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


