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Salam Redaksi
Pembaca yang Budiman

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak-Nyalah maka 
Buletin BP Batam edisi kedua di tahun 2020 ini dapat terbit. Kami juga mengucapkan terima 
kasih kepada para pembaca setia yang selalu menantikan kehadiran Buletin BP Batam setiap 
edisinya.
      
Dalam penyusunan Buletin BP Batam edisi kedua ini, tidak terlepas dari kerja keras dan konsis-
tensi tim penyusun dalam setiap proses penyelesaiannya. Sambutan luar biasa dari semua untuk 
Buletin BP Batam pada edisi sebelumnya, merupakan bentuk apresiasi yang sangat besar. 
Sebuah kebanggaan Buletin BP Batam dapat diterima dengan baik di kalangan internal BP 
Batam.
      
Meski kita masih dalam pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), namun derap langkah 
dan dinamika pembangunan yang dijalankan BP Batam untuk masyarakat harus terus dilakukan 
di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan 
investasi. Hal itu tersaji dalam buletin yang terbit pada edisi kali ini.
      
Selain itu pada buletin ini, pembaca akan menemukan rubrik yang akan menambah wawasan 
seputar kegiatan BP Batam yang telah dilaksanakan, serta sedikit ulasan Bagian Humas BP Batam 
sebagai langkah awal untuk mengenal seluruh instrumen dari setiap Sub Bagian Humas BP 
Batam.

Pada akhirnya, Tim Redaksi Buletin BP Batam memohon maaf apabila terdapat banyak terdapat 
kekurangan dan belum bisa menyajikan hal yang diinginkan 
oleh pembaca. Kritik dan saran tentunya akan selalu kami 
nantikan untuk memperbaiki dan membangun Buletin BP 
Batam menjadi lebih baik lagi.
      
Mari kita jaga diri, keluarga dan lingkungan kerja dari penyeba-
ran Covid-19 dengan tetap menggunakan masker, menjaga 
jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Selamat membaca 
dan menikmati karya kami. Salam sehat!
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EKONOMI &
INVESTASI

mengalami lockdown sehingga kegiatan masih berjalan normal, meskipun kami menerapkan dan 
mengawasi sistem protokol kesehatan di masing-masing perusahaan di Batam,” kata Muhammad 
Rudi.

Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, juga turut menjadi pembicara dalam webinar 
tersebut. 

Dalam pemaparannya, Duta Besar RI untuk Singapura, mengatakan, Asia merupakan kawasan yang 
diincar untuk peningkatan produktivitas manufaktur. Dengan dukungan SDM dan SDA yang dimiliki, 
Indonesia berkontribusi 40% pasar di Asia. 

Selain itu, kata I Gede Ngurah Swajaya, berdasarkan penelitian Morgan Stanley, Indonesia termasuk 
dalam kelompok kedua pada percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 setelah RRT.

Lebih Lanjut, Ngurah Swajaya, mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan pengembangan 108 
industri yang didukung atas teknologi industri. Untuk mendukung usaha tersebut, pemerintah 
Indonesia telah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank 
Indonesia akan melaksanakan Investmen Day untuk menarik minat investor. 

“Dengan keadaan politik yang stabil dan letak geografis yang sangat menguntungkan, Batam dinilai 
sangat ideal untuk pengembangan industri manufaktur,” ujar Dubes Indonesia untuk Singapura, I 
Gede Ngurah Swajaya.

Selain menghadirkan Duta Besar RI untuk Singapura dan Kepala BP Batam, webinar juga menghadir-
kan Executive Director of Singapore Business Federation Mr. Thian Tai Chew dan Ketua KADIN Komite 
Singapura Dr. Michael Goutama.

Webinar ini bertujuan untuk menginformasikan perkembangan investasi dan peluang investasi 
Batam ke depan, serta perkembangan pandemic Covid-19 di Batam.
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Nilai investasi di Batam selama 
kurun waktu 5 tahun terakhir 
masih berada pada tren positif, 
meskipun saat ini tengah 
mengalami pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Kepala 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam, Muhammad Rudi, saat 
menjadi pembicara dalam web 
seminar (webinar) yang 
diselenggarakan oleh 
Singapore Business Federation 
(SBF) serta KADIN Komite 

Singapura, pada Selasa 
(7/7/2020) lalu.

Muhammad Rudi, menyam-
paikan, jumlah perusahaan 
PMA dan PMDN yang memiliki 
ijin Angka Pengenal Impor 
Produsen (API-P) dan Ijin 
Usaha Kawasan yang tercatat 
di BP Batam adalah 1.309 
perusahaan dengan total 
pekerja 169.265 karyawan.

Kepala BP Batam, Muhammad 

Rudi, menambahkan, dari 10 
negara yang paling banyak 
menanamkan modalnya di 
Batam, Singapura masih 
mendominasi di posisi 
pertama dengan nilai investasi 
kurun waktu 5 tahun terakhir 
lebih dari 1,2 juta USD. Disusul 
oleh Hongkong, Malaysia, 
Australia dan Perancis.

“Selama masa pandemi ini, 
kami informasikan bahwa 
industri di Batam tidak 
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Keunggulan Batam sebagai 
Kawasan tujuan investasi 
diyakini akan semakin 
meningkat. Hal tersebut 
dipastikan setelah Menteri 
Koordinator Bidang Perekono-
mian, Airlangga Hartarto, yang 
juga Ketua Dewan Nasional 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) telah menyetujui usulan 
pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa 
Digital Park (NDP) dan 
Maintenance Repair Overhaul 
(MRO) Batam Aero Technic 
(BAT). Kedua KEK tersebut 
berlokasi di Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau.

Keputusan itu diketahui dan 
disambut positif oleh Kepala 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam, Muhammad Rudi, 
seusai dirinya menjalani rapat 
bersama Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian pada 
Jumat (10/7/2020). 

Rapat tersebut diikuti Menteri 
Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita, 
Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto, Menteri ESDM 
Arifin Tasrif, Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Bahlil Lahadalia, 
Deputi Bidang Koordinasi 
Percepatan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 
Kemenko Ekonomi Wahyu 
Utomo selaku Ketua Tim 
Pelaksana Dewan Nasional 
KEK, para pejabat Eselon I dari 
kementerian terkait, Kepala BP 
Batam sekaligus Walikota 
Batam Muhammad Rudi, dan 
Sekretaris Dewan Nasional KEK 
Enoh Suharto Pranoto.

"Dua KEK di Batam yang 
disetujui ini nanti dikelola 
swasta," kata Rudi yang juga 
Wali Kota Batam, seusai 
mengikuti rapat daring di 
Marketing Centre BP Batam.

Menurut Rudi, disetujuinya dua 
KEK di Batam akan memberi 
ruang pada hadirnya investasi 
besar. Dalam rencana investasi 
KEK MRO, Grup Lion pada 10 
tahun pertama setelah 
disetujui, diperkirakan 
menyerap investasi senilai 
Rp6,2 triliun dengan serapan 
tenaga kerja sebanyak hampir 
10.000 orang.

Sementara itu proyek NDP 
yang dikelola oleh PT Tamarin 
akan menyerap investasi Rp16 
triliun dengan serapan tenaga 
kerja sebanyak 6.500 orang 
hingga 2030 mendatang.

Kepala BP Batam:
KEK di Batam akan Memberi Ruang
Hadirnya Investasi Besar

Pada prosesnya, Rudi menjamin akan mendukung penuh jalannya KEK NDP dan MRO BAT, utamanya 
pada tataran kebijakan di tingkat daerah. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu proses penyelesaian 
administrasi di tingkat pusat hingga nantinya Peraturan Pemerintah (PP) kedua kawasan ini ditetapkan.

"Investasi menjadi fokus BP Batam, infrastruktur menuju kawasan investasi akan kita tingkatkan juga, 
kita akan upayakan anggaran untuk mendukung investasi," kata Rudi.

Lebih lanjut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengawal 
proses administrasi hingga akhir, agar pembentukan dua KEK di Batam yang diproyeksikan menyerap 
16.500 tenaga kerja tersebut tidak menemui kendala.

“Kami akan berupaya secara maksimal untuk mengawal proses administrasi usulan pembentukan KEK 
Nongsa Digital Park dan MRO Batam Aero Technic selama satu atau dua bulan ke depan, sehingga 
diharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Muhammad Rudi. 

Dengan disetujuinya usulan tersebut, selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan 
kepada Presiden untuk menetapkan kedua KEK itu melalui PP karena telah memenuhi persyaratan 
keberhasilan pengembangan KEK, dan akan mendorong perekonomian daerah.

KEK NDP dan KEK MRO BAT disetujui untuk ditetapkan sebagai KEK, karena telah memenuhi syarat. 
Setelah KEK ditetapkan, KEK tersebut diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi 
dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya.

KEK Nongsa Digital Park memiliki luas lahan 166,45 hektar dengan total investasi Rp16 triliun. 
Rinciannya, investasi pembangunan Kawasan Rp1,092 triliun, dan investasi tenant Rp14,908 triliun.

KEK NDP diharapkan menjadi entry point untuk perusahaan IT International dari Singapura dan Manca 
Negara, ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura & Manca Negara. Menghemat 
devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp20-30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari 
sektor data center dan pendidikan Internasional.

Sedangkan kehadiran KEK MRO BAT diharapkan dapat menghemat devisa 65-70% dari kebutuhan 
MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir  ke luar 
negeri. Dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang 
memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$100 miliar pada tahun 2025.
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devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp20-30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari 
sektor data center dan pendidikan Internasional.

Sedangkan kehadiran KEK MRO BAT diharapkan dapat menghemat devisa 65-70% dari kebutuhan 
MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir  ke luar 
negeri. Dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang 
memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$100 miliar pada tahun 2025.
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Badan Pengusahaan (BP) 
Batam melakukan Perjanjian 
Kerja Sama dengan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) dan Pemerintah Kota 
Batam tentang Integrasi Sistem 
Dalam Rangka Penyelengga-
raan Pelayanan Perizinan 
Investasi, yang dilaksanakan 
pada Senin (20/7/2020) siang, 
bertempat di Kantor BKPM RI, 
Jakarta.

Penandatanganan Perjanjian 
Kerja Sama ini dilakukan oleh 
Sekretaris Utama BKPM RI, 
Farah Ratnadewi Indriani; 
Anggota Bidang Pengelolaan 
Kawasan dan Investasi BP 

Batam, Sudirman Saad; dan 
Sekretaris Daerah Kota Batam, 
Jefridin. 

Anggota Bidang Pengelolaan 
Kawasan dan Investasi BP 
Batam, Sudirman Saad, 
mengatakan, Perjanjian Kerja 
Sama ini merupakan tindak 
lanjut dari MoU sebelumnya 
tentang Penyelenggaraan 
Sistem Online Single Submis-
sion (OSS) Dengan Sistem 
Indonesia-Batam Online Single 
Submission (IBOSS) Dalam 
Rangka Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang ditandatangani 
pada 9 Maret 2020 lalu.

“Ruang lingkup perjanjian ini 
mencakup lima hal, yakni 
integrasi data pemberian 
layanan, penyediaan infras-
truktur jaringan komunikasi 
data, dan peningkatan 
kapasitas SDM,” kata Sudirman 
Saad.

Ia berharap, dengan terinte-
grasinya sistem OSS Batam 
dengan IBOSS, akan dapat 
meningkatkan indeks ease of 
doing business Indonesia dan 
secara khusus mampu 
mempermudah pelayanan 
penanaman modal di Batam. 
(rud)

Integrasikan Sistem Pelayanan
Perizinan Investasi, BP Batam Jalin
Kerja Sama dengan BKPM dan Pemko Batam
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Tingkatkan Pengamanan Aset, BP Batam
Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam bersama Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
(Polri) menjalin kerja sama di 
bidang pengamanan dan 
penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituang-
kan dalam Nota Kesepahaman 
antara BP Batam dan Polri 
tentang Bantuan Pengamanan 
dan Penegakan Hukum di 
Wilayah Kerja Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam, yang 
telah ditandatangani oleh 
Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, dan Asisten Kapolri 
Bidang Operasi, Irjen. Pol. 

Herry Rudolf Nahak, Kamis 
(9/7/2020), di Balairungsari BP 
Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, dalam sambutannya 
mengatakan, sebagai pemilik 
lahan di Batam secara utuh, 
sudah semestinya BP Batam 
melakukan upaya pengamanan 
terhadap aset-aset yang 
dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan 
pengawasan dan pengamanan 
aset BP Batam adalah 
Direktorat Pengamanan Aset. 
Namun tentu kami menemu-
kan kendala dan keterbatasan 
pada setiap kegiatannya, 

karena wilayah kerja BP Batam 
ini cukup besar. Maka dari itu, 
kami membutuhkan dukungan 
penuh dari TNI dan Polri untuk 
menjaga aset-aset tersebut,” 
kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan 
tersebut dibutuhkan BP Batam 
karena proses pembangunan 
ke depan akan terus berlanjut, 
sebagai sarana penunjang 
kegiatan penanaman modal 
dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kemente-
rian Koordinator Bidang 
Perekonomian RI, BP Batam 
diberi tugas untuk meningkat-



kan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke 
Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh 
fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami siapkan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan 
kesiapan pihaknya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja 
BP Batam. 

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depan, karena 
Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang 
baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Pol.  Herry Rudolf Nahak.

Irjen Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain 
pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan 
kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya 
yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan 
Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi kepolisian untuk 
melakukan pengamanan aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II 
Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam 
Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona 
Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf 
Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes 
Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang 
Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP 
Batam Brigjen Pol. Moch. Badrus.
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PRESTASI

BP Batam Berhasil Pertahankan Opini WTP
pada Laporan Keuangan untuk Keempat Kalinya
Kepala Badan Pengusahaan 
(BP) Batam, Muhammad Rudi, 
menerima opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas 
Laporan Keuangan Badan 
Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam Tahun 
2019, pada Senin (27/7/2020) 
siang, di Auditorium Badan 
Pemeriksa Keuangan RI, 
Jakarta Pusat.

Penghargaan ini adalah yang 
keempat kalinya diterima oleh 
BP Batam secara 
berturut-turut, sejak tahun 
2016 hingga 2019. 

Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) 
Tahun 2019 di Lingkungan 
Auditorat Utama Keuangan 
Negara (AKN) V tersebut 
diserahkan langsung oleh 
Anggota V BPK RI, Bahrullah 
Akbar.

Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, mengatakan, pencapaian 
ini akan menjadi pemicu bagi 
BP Batam untuk mengelola 
laporan keuangan yang lebih 
baik lagi.

Anggota V BPK RI, Bahrullah 
Akbar dalam sambutannya 
mengapresiasi para Lembaga 
dan Kementerian di Lingkun-
gan Auditorat Utama Keuangan 
Negara (AKN) yang telah 



berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi untuk menjalin terjadinya transparasi dan akuntabilitas 
atas pemenuhan tugas dan mandat negara.

Selain itu, kondisi tatanan Normal Baru di tengah pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan 
tersendiri bagi BPK RI dalam menyelesaikan tahapan pemeriksaan hasil laporan keuangan tersebut.

“BPK RI telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data informasi untuk memper-
oleh keyakinan yang memadai dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Prosedur 
pemeriksaan juga sudah sesuai dengan standard pemeriksaan keuangan negara,” ujar Bahrullah 
Akbar.

Adapun kegiatan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelulaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK RI berkewajiban untuk melaksanakan 
pemeriksaan keuangan atas laporan pemerintah pusat dan laporan keuangan Kementerian dan 
Lembaga.

“Selain itu, pemeriksaan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran 
penyajian laporan keuangan. Selain menguji dan menilai kewajaran pada laporan keuangan, kami 
juga menilai aspek kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan,” jelas Bahrullah Akbar.

Ia mengimbau kepada Kementerian dan Lembaga yang telah diserahkan LHP-nya untuk segera 
menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lama 60 hari setelah laporan diterima.

Adapun LHP KKL yang diserahkan oleh BPK RI, yakni Laporan Keuangan Kementerian Agama yang 
diterima oleh Menteri Agama RI, Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diterima oleh 
Sekretaris Utama BNPP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Sabang  (BPKS) yang diterima oleh Kepala BPKS dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 
(BPWS) yang diterima oleh Kepala BPWS. (rud)
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Badan Pengusahaan (BP) 
Batam meraih penghargaan 
BMN Awards 2020 dari Menteri 
Keuangan RI dalam ajang BMN 
Awards 2020 yang diselengga-
rakan oleh Kementerian 
Keuangan RI.

Penghargaan itu diserahkan 
oleh Menteri Keuangan RI, Sri 
Mulyani, dalam acara Rapat 
Kerja Nasional Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerin-
tah tahun 2020, Selasa, 22 
September 2020, di Jakarta.

Sejalan dengan isu yang 
relevan saat ini, Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah 2020 

mengusung tema Tantangan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
dalam Penanganan Pandemi 
Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional.

Penghargaan yang diraih oleh 
BP Batam tersebut, yaitu 
Pengelolaan BMN Terbaik 
untuk kategori Sertipikasi 
BMN. 

BP Batam termasuk dalam 
kelompok 1 bersama dengan 
Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang dan 
Badan Intelijen Negara (BIN). 

BP Batam meraih peringkat 

Kedua untuk Kategori 
Sertipikasi BMN. Sementara, 
peringkat pertama diberikan 
kepada Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Sabang 
dan peringkat ketiga diraih 
oleh Badan Intelijen Negara. 

Pada tahun ini, BP Batam juga 
mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian atas 
Laporan Keuangan Tahun 2019 
dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan penghargaan BMN 
Awards 2020 ini dilakukan 
secara daring yang dihadiri 
oleh Wakil Kepala BP Batam, 

Badan Pengusahaan Batam Mendapat
Penghargaan BMN Awards 2020

Purwiyanto dan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

BMN Awards atau Anugerah Pengelolaan BMN merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada 
Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, usai mengikuti rakernas mengatakan, pihaknya merasa bersyukur 
atas pencapaian BP Batam pada tahun 2020 ini yang telah memperoleh dua penghargaan tinggi dari BPK 
dan Kementerian Keuangan RI. Purwiyanto mendorong jajarannya untuk berinovasi dan melakukan 
terobosan dengan berlandaskan pada budaya kerja atau SPIRIT BP Batam.

“Kami mengapresiasi penghargaan dan pencapaian tersebut. Ini menandakan bahwa penyusunan 
laporan keuangan dan pengelolaan BMN di BP Batam dilakukan secara serius dan ada peningkatan, dan 
ini harus kita pertahankan. Kami berharap juga agar ke depan pengelolaan BMN atau aset milik negara di 
BP Batam ini dapat dikelola lebih optimal. Oleh karena itu perlu ada terobosan dan inovasi dari unit 
kerja yang menanganinya,” kata Wakil Kepala BP Batam.

Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan pengelolaan BMN (BMN Awards) kepada Kemente-
rian/Lembaga yang memiliki kinerja terbaik dalam tiga kelompok pada lima kategori, yakni Kategori 
Utilisasi BMN, Kualitas pelaporan BMN, Sertipikasi BMN, Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (continu-
ous improvement) dan Kategori Kerja Sama Tata Kelola Antarkementerian/Lembaga (peer collaboration). 
(cc)
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pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Badan Pengusahaan (BP) 
Batam meraih penghargaan 
BMN Awards 2020 dari Menteri 
Keuangan RI dalam ajang BMN 
Awards 2020 yang diselengga-
rakan oleh Kementerian 
Keuangan RI.

Penghargaan itu diserahkan 
oleh Menteri Keuangan RI, Sri 
Mulyani, dalam acara Rapat 
Kerja Nasional Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerin-
tah tahun 2020, Selasa, 22 
September 2020, di Jakarta.

Sejalan dengan isu yang 
relevan saat ini, Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah 2020 

mengusung tema Tantangan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
dalam Penanganan Pandemi 
Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional.

Penghargaan yang diraih oleh 
BP Batam tersebut, yaitu 
Pengelolaan BMN Terbaik 
untuk kategori Sertipikasi 
BMN. 

BP Batam termasuk dalam 
kelompok 1 bersama dengan 
Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang dan 
Badan Intelijen Negara (BIN). 

BP Batam meraih peringkat 

Kedua untuk Kategori 
Sertipikasi BMN. Sementara, 
peringkat pertama diberikan 
kepada Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Sabang 
dan peringkat ketiga diraih 
oleh Badan Intelijen Negara. 

Pada tahun ini, BP Batam juga 
mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian atas 
Laporan Keuangan Tahun 2019 
dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan penghargaan BMN 
Awards 2020 ini dilakukan 
secara daring yang dihadiri 
oleh Wakil Kepala BP Batam, 

Purwiyanto dan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

BMN Awards atau Anugerah Pengelolaan BMN merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada 
Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, usai mengikuti rakernas mengatakan, pihaknya merasa bersyukur 
atas pencapaian BP Batam pada tahun 2020 ini yang telah memperoleh dua penghargaan tinggi dari BPK 
dan Kementerian Keuangan RI. Purwiyanto mendorong jajarannya untuk berinovasi dan melakukan 
terobosan dengan berlandaskan pada budaya kerja atau SPIRIT BP Batam.

“Kami mengapresiasi penghargaan dan pencapaian tersebut. Ini menandakan bahwa penyusunan 
laporan keuangan dan pengelolaan BMN di BP Batam dilakukan secara serius dan ada peningkatan, dan 
ini harus kita pertahankan. Kami berharap juga agar ke depan pengelolaan BMN atau aset milik negara di 
BP Batam ini dapat dikelola lebih optimal. Oleh karena itu perlu ada terobosan dan inovasi dari unit 
kerja yang menanganinya,” kata Wakil Kepala BP Batam.

Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan pengelolaan BMN (BMN Awards) kepada Kemente-
rian/Lembaga yang memiliki kinerja terbaik dalam tiga kelompok pada lima kategori, yakni Kategori 
Utilisasi BMN, Kualitas pelaporan BMN, Sertipikasi BMN, Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (continu-
ous improvement) dan Kategori Kerja Sama Tata Kelola Antarkementerian/Lembaga (peer collaboration). 
(cc)
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

PEMBANGUNAN &
INFRASTRUKTUR

pengerjaannya akan kami awali dengan membuka jalan akses untuk mobilisasi kendaraan, kemudian 
dilanjutkan dengan penimbunan di lokasi apron, pekerjaan marking, membangun drainase, 
landscape, hingga elektrikal,” jelas Suwarso.

Ia berharap, pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan kualitas fasilitas 
yang baik. Suwarso juga menjamin, pihak Bandara Internasional Hang Nadim terbuka apabila 
terdapat hal-hal yang harus dikoordinasikan dan terdapat kendala teknis di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PT Nindya Karya, Alif Usman Amin mengatakan, pihaknya 
berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan baik dan sesuai kontrak, aman dan selamat 
hingga akhir projek selesai. 

“Di samping kerja sama, semoga kualitas dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana,” 
harap Alif. (rud)

Bandara Internasional Hang 
Nadim Batam menggelar Kick 
Off Meeting Pembangunan 
Taxiway dan Apron 04, pada 
Rabu (29/7/2020) di Ruang 
Rapat Hang Nadim Batam, 
sebagai pertanda dimulainya 
pelaksanaan pembangunan 
taxiway dan apron logistik di 
bandara kebanggaan 
masyarakat Batam tersebut.

Direktur Badan Usaha Bandar 
Udara dan TIK BP Batam, 

Suwarso, mengatakan, taxiway 
tersebut diperuntukkan bagi 
pesawat kargo yang akan 
mendarat di Bandara Internasi-
onal Hang Nadim. 

“Pada proses pembangunan ini 
kami bekerja sama dengan PT 
Nindya Karya sebagai 
penyedia jasa konstruksi dan 
PT Yodya Karya sebagai 
konsultan supervisi. Penger-
jaannya sendiri memakan 
waktu 158 hari kalender, dan 

diharapkan rampung pada 
tanggal 31 Desember 2020,” 
kata Suwarso.

Lebih lanjut, Suwarso, merinci, 
ukuran apron kargo yang akan 
dibangun adalah 500x150 
meter. Pembangunan ini 
sendiri akan menelan biaya 
Rp155 milyar, dengan 
menggunakan dana APBN 
Tahun Anggaran 2020.

“Untuk ruang lingkup 

Pelaksanaan Pembangunan Taxiway
dan Apron Logistik Bandara Hang Nadim Dimulai



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

pengerjaannya akan kami awali dengan membuka jalan akses untuk mobilisasi kendaraan, kemudian 
dilanjutkan dengan penimbunan di lokasi apron, pekerjaan marking, membangun drainase, 
landscape, hingga elektrikal,” jelas Suwarso.

Ia berharap, pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan kualitas fasilitas 
yang baik. Suwarso juga menjamin, pihak Bandara Internasional Hang Nadim terbuka apabila 
terdapat hal-hal yang harus dikoordinasikan dan terdapat kendala teknis di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PT Nindya Karya, Alif Usman Amin mengatakan, pihaknya 
berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan baik dan sesuai kontrak, aman dan selamat 
hingga akhir projek selesai. 

“Di samping kerja sama, semoga kualitas dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana,” 
harap Alif. (rud)

Bandara Internasional Hang 
Nadim Batam menggelar Kick 
Off Meeting Pembangunan 
Taxiway dan Apron 04, pada 
Rabu (29/7/2020) di Ruang 
Rapat Hang Nadim Batam, 
sebagai pertanda dimulainya 
pelaksanaan pembangunan 
taxiway dan apron logistik di 
bandara kebanggaan 
masyarakat Batam tersebut.

Direktur Badan Usaha Bandar 
Udara dan TIK BP Batam, 

Suwarso, mengatakan, taxiway 
tersebut diperuntukkan bagi 
pesawat kargo yang akan 
mendarat di Bandara Internasi-
onal Hang Nadim. 

“Pada proses pembangunan ini 
kami bekerja sama dengan PT 
Nindya Karya sebagai 
penyedia jasa konstruksi dan 
PT Yodya Karya sebagai 
konsultan supervisi. Penger-
jaannya sendiri memakan 
waktu 158 hari kalender, dan 

diharapkan rampung pada 
tanggal 31 Desember 2020,” 
kata Suwarso.

Lebih lanjut, Suwarso, merinci, 
ukuran apron kargo yang akan 
dibangun adalah 500x150 
meter. Pembangunan ini 
sendiri akan menelan biaya 
Rp155 milyar, dengan 
menggunakan dana APBN 
Tahun Anggaran 2020.

“Untuk ruang lingkup 
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

BP Batam Terima Hibah CSR BNI
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menerima bantuan 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari PT 
Bank Negara Indonesia Kantor 
Cabang Batam yang bertajuk 
“BNI Berbagi”.

Penyerahan hibah CSR 
tersebut dilakukan pada Jumat 
(17/7/2020) di Taman Rusa, 
Sekupang.

Adapun objek yang dihibahkan 
berupa 5 unit kursi taman 
motif kayu dengan konstruksi 
beton yang kini menghiasi 
Taman Rusa.

Berita Acara Serah Terima ini 
ditandatangani Direktur Badan 
Usaha Fasilitas dan Lingkungan 
BP Batam, Binsar Tambunan, 
dan Pemimpin Bidang 

Pemasaran Bisnis BNI Kantor 
Cabang Batam, Ochtan Akbar, 
dengan disaksikan langsung 
oleh Wakil Kepala BP Batam, 
Purwiyanto, dan Anggota 
Bidang Administrasi dan 
Keuangan BP Batam, Wahjoe 
Triwidijo Koentjoro.

Pemimpin Bidang Pemasaran 
Bisnis BNI Kantor Cabang 
Batam, Ochtan Akbar, dalam 
sambutannya mengatakan, 
proses hibah kursi taman 
tersebut terlaksana sebagai 
wujud dari imbauan Kepala BP 
Batam sekaligus Walikota 
Batam, Muhammad Rudi, untuk 
menggiatkan kembali kegiatan 
olahraga agar tetap sehat di 
era kebiasaan baru.

Sebagai agenda tahunan, 
program CSR BNI Kantor 

Cabang Batam kini membidik 
pembinaan lingkungan 
prasarana pada Taman Rusa 
Sekupang Batam sebagai 
sarana pendukung bagi 
pengunjung. 

“Kami berharap dengan 
program CSR BNI Berbagi ini, 
mampu meningkatkan jumlah 
pengunjung di Taman Rusa 
Sekupang. Menjadi destinasi 
wisata pilihan bagi masyarakat 
Batam, khususnya Sport 
Tourism,” ujar Ochtan Akbar.

Wakil Kepala BP Batam, 
Purwiyanto, mengapresiasi 
kerja sama yang telah terjalin 
antara BP Batam dengan BNI 
Kantor Cabang Batam melalui 
Program CSR BNI dengan 
menghibahkan prasarana pada 
Taman Rusa Sekupang. 

Ia mengatakan, kesempatan tersebut juga terbuka untuk mitra kerja BP Batam lainnya.

“BP Batam dengan tangan terbuka menerima para mitra kerja untuk melakukan kegiatan CSR di Taman 
Rusa ini. Namun, tentu sebelumnya kita lakukan pengecekan, apakah objek yang akan dihibahkan 
sesuai dengan kebutuhan taman,” kata Purwiyanto.

Ia menambahkan, BP Batam telah merancang beberapa rencana pengembangan pada aset-aset 
lainnya. Ada tiga destinasi wisata berwawasan lingkungan, UMKM, dan Pendidikan yang akan 
dikembangkan dan termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BP Batam tahun 2020-2021, yaitu 
Taman Rusa Sekupang, Taman Kolam Sekupang, dan Agrobisnis BP Batam. 

“Kalau di Taman Rusa Sekupang sendiri akan kami bangun kolam ikan sebagai pusat taman. Dilengka-
pi jembatan dan photospot untuk pengunjung. Kemudian jogging track-nya kita benahi, dibuatkan 
kolam pemancingan, kebun unggas, dan wahana untuk anak-anak juga diperbanyak,” jelas Purwiyan-
to.



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menerima bantuan 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari PT 
Bank Negara Indonesia Kantor 
Cabang Batam yang bertajuk 
“BNI Berbagi”.

Penyerahan hibah CSR 
tersebut dilakukan pada Jumat 
(17/7/2020) di Taman Rusa, 
Sekupang.

Adapun objek yang dihibahkan 
berupa 5 unit kursi taman 
motif kayu dengan konstruksi 
beton yang kini menghiasi 
Taman Rusa.

Berita Acara Serah Terima ini 
ditandatangani Direktur Badan 
Usaha Fasilitas dan Lingkungan 
BP Batam, Binsar Tambunan, 
dan Pemimpin Bidang 

Pemasaran Bisnis BNI Kantor 
Cabang Batam, Ochtan Akbar, 
dengan disaksikan langsung 
oleh Wakil Kepala BP Batam, 
Purwiyanto, dan Anggota 
Bidang Administrasi dan 
Keuangan BP Batam, Wahjoe 
Triwidijo Koentjoro.

Pemimpin Bidang Pemasaran 
Bisnis BNI Kantor Cabang 
Batam, Ochtan Akbar, dalam 
sambutannya mengatakan, 
proses hibah kursi taman 
tersebut terlaksana sebagai 
wujud dari imbauan Kepala BP 
Batam sekaligus Walikota 
Batam, Muhammad Rudi, untuk 
menggiatkan kembali kegiatan 
olahraga agar tetap sehat di 
era kebiasaan baru.

Sebagai agenda tahunan, 
program CSR BNI Kantor 

Cabang Batam kini membidik 
pembinaan lingkungan 
prasarana pada Taman Rusa 
Sekupang Batam sebagai 
sarana pendukung bagi 
pengunjung. 

“Kami berharap dengan 
program CSR BNI Berbagi ini, 
mampu meningkatkan jumlah 
pengunjung di Taman Rusa 
Sekupang. Menjadi destinasi 
wisata pilihan bagi masyarakat 
Batam, khususnya Sport 
Tourism,” ujar Ochtan Akbar.

Wakil Kepala BP Batam, 
Purwiyanto, mengapresiasi 
kerja sama yang telah terjalin 
antara BP Batam dengan BNI 
Kantor Cabang Batam melalui 
Program CSR BNI dengan 
menghibahkan prasarana pada 
Taman Rusa Sekupang. 

Ia mengatakan, kesempatan tersebut juga terbuka untuk mitra kerja BP Batam lainnya.

“BP Batam dengan tangan terbuka menerima para mitra kerja untuk melakukan kegiatan CSR di Taman 
Rusa ini. Namun, tentu sebelumnya kita lakukan pengecekan, apakah objek yang akan dihibahkan 
sesuai dengan kebutuhan taman,” kata Purwiyanto.

Ia menambahkan, BP Batam telah merancang beberapa rencana pengembangan pada aset-aset 
lainnya. Ada tiga destinasi wisata berwawasan lingkungan, UMKM, dan Pendidikan yang akan 
dikembangkan dan termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BP Batam tahun 2020-2021, yaitu 
Taman Rusa Sekupang, Taman Kolam Sekupang, dan Agrobisnis BP Batam. 

“Kalau di Taman Rusa Sekupang sendiri akan kami bangun kolam ikan sebagai pusat taman. Dilengka-
pi jembatan dan photospot untuk pengunjung. Kemudian jogging track-nya kita benahi, dibuatkan 
kolam pemancingan, kebun unggas, dan wahana untuk anak-anak juga diperbanyak,” jelas Purwiyan-
to.
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

GOTONG ROYONG

Direktorat Pengamanan Aset 
Badan Pengusahaan Batam 
(Ditpam BP Batam) melak-
sanakan kegiatan pembersihan 
saluran air (drainase) di sekitar 
flyover Laluan Madani, Taman 
Baloi, pada Selasa (30/6/2020) 
pagi.

Kegiatan pembersihan 
tersebut merupakan inisiasi 
Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, sebagai upaya mengan-
tsipasi terjadinya banjir di Kota 
Batam saat memasuki musim 
hujan.

Kasubdit Mitigasi dan 
Penanggulangan Kebakaran BP 
Batam, Barlian Untoro, 
mengatakan, dalam kegiatan 
pembersihan darinase ini 
Ditpam BP Batam melibatkan 
sedikitnya 80 personil, baik 
dari pengamanan asset, 
pengamanan hutan dan 
lingkungan, dan juga penang-
gulangan bencana kebakaran, 
serta dari Pertamanan BP 
Batam.

“Ada sepuluh titik lokasi tahap 
awal pembersihan yang akan 
dilakukan. Dan kita berkordi-

nasi dengan Dinas Pekerjaan 
Umum Pemko Batam dan 
Satpol PP Kota Batam,” terang 
Barlian Untoro selaku 
kordinator kegiatan.

“Dari sepuluh titik, Ditpam BP 
Batam mendapat tugas 
pembersihan di empat titik 
saluran drainase sekitar 
flyover Laluan Madani ini. Kami 
mengupayakan aliran air 
seluruh drainase yang ada 
kembali normal, sehingga 
meminimalisir potensi banjir 
di Batam,” ujar Barlian.

Antisipasi Banjir, Ditpam BP Batam
Ikut Partisipasi Bersihkan Drainase

Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam, Tony Febri, dalam kesempatan yang sama 
mengatakan, turut mengapresiasi masyarakat Batam yang telah berusaha untuk menjaga kebersihan 
Kota Batam dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

“Kami hanya menemukan adanya endapan pasir dan beberapa ranting serta batang kayu di saluran 
drainase. Jadi ini satu pertanda juga bahwa masyarakat Batam sudah cukup peduli lingkungan dengan 
tidak membuang sampah sembarangan,” kata Tony Febri.

Tony Febri menambahkan, kegiatan pembersihan ini menggunakan peralatan manual, seperti cangkul, 
sekop dan gerobak. Kegiatan ini juga akan dilakukan secara berkala dan akan dievaluasi setiap 
kegiatannya, sehingga saluran drainase yang berada di area flyover Laluan Madani tersebut kembali 
normal dan bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir di kemudian hari.



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Direktorat Pengamanan Aset 
Badan Pengusahaan Batam 
(Ditpam BP Batam) melak-
sanakan kegiatan pembersihan 
saluran air (drainase) di sekitar 
flyover Laluan Madani, Taman 
Baloi, pada Selasa (30/6/2020) 
pagi.

Kegiatan pembersihan 
tersebut merupakan inisiasi 
Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, sebagai upaya mengan-
tsipasi terjadinya banjir di Kota 
Batam saat memasuki musim 
hujan.

Kasubdit Mitigasi dan 
Penanggulangan Kebakaran BP 
Batam, Barlian Untoro, 
mengatakan, dalam kegiatan 
pembersihan darinase ini 
Ditpam BP Batam melibatkan 
sedikitnya 80 personil, baik 
dari pengamanan asset, 
pengamanan hutan dan 
lingkungan, dan juga penang-
gulangan bencana kebakaran, 
serta dari Pertamanan BP 
Batam.

“Ada sepuluh titik lokasi tahap 
awal pembersihan yang akan 
dilakukan. Dan kita berkordi-

nasi dengan Dinas Pekerjaan 
Umum Pemko Batam dan 
Satpol PP Kota Batam,” terang 
Barlian Untoro selaku 
kordinator kegiatan.

“Dari sepuluh titik, Ditpam BP 
Batam mendapat tugas 
pembersihan di empat titik 
saluran drainase sekitar 
flyover Laluan Madani ini. Kami 
mengupayakan aliran air 
seluruh drainase yang ada 
kembali normal, sehingga 
meminimalisir potensi banjir 
di Batam,” ujar Barlian.

Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam, Tony Febri, dalam kesempatan yang sama 
mengatakan, turut mengapresiasi masyarakat Batam yang telah berusaha untuk menjaga kebersihan 
Kota Batam dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

“Kami hanya menemukan adanya endapan pasir dan beberapa ranting serta batang kayu di saluran 
drainase. Jadi ini satu pertanda juga bahwa masyarakat Batam sudah cukup peduli lingkungan dengan 
tidak membuang sampah sembarangan,” kata Tony Febri.

Tony Febri menambahkan, kegiatan pembersihan ini menggunakan peralatan manual, seperti cangkul, 
sekop dan gerobak. Kegiatan ini juga akan dilakukan secara berkala dan akan dievaluasi setiap 
kegiatannya, sehingga saluran drainase yang berada di area flyover Laluan Madani tersebut kembali 
normal dan bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir di kemudian hari.
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Badan Usaha Fasilitas dan 
Lingkungan BP Batam 
melaksanakan Gotong Royong 
pada Rabu (15/7/2020) pagi di 
kawasan Rumah Susun BP 
Batam Unit Sekupang.

Kegiatan ini dipimpin langsung 
oleh General Manager Hunian, 
Gedung, Agribisnis dan Taman, 
Herawan, yang diikuti oleh 
para pengelola rumah susun, 
pegawai agribisnis dan taman, 
serta tenaga medis dari Rumah 
Sakit BP Batam.

Dalam sambutannya, Herawan 
mengatakan, gotong-royong 
ini dilakukan untuk bersiap 

menyambut calon penghuni 
rumah susun pasca pandemi 
Covid-19. Ia mengakui, selama 
gelombang pandemi 
berlangsung, pengelolaan 
rusun sempat terhenti untuk 
meminimalisir penyebaran 
virus.

“Memang sempat terhenti, 
namun setelah pemerintah 
memperkenankan kegiatan 
operasional dalam skema era 
kebiasaan baru, pengelolaan 
rusun kami jalankan kembali,” 
ujar Herawan.

Dari 190 kamar yang tersedia, 
sebanyak 140 kamar telah 

terisi oleh penghuni di Rumah 
Susun BP Batam Unit 
Sekupang. 

Kegiatan gotong royong 
tersebut juga dilakukan 
sebagai upaya BP Batam dalam 
memulai pelayanan jasa, 
berupa penyediaan rumah 
susun kepada masyarakat 
Batam.

“Kami siap menerima calon 
penghuni rusun, tentunya 
dengan tetap mengedepankan 
protokol kesehatan,” kata 
Herawan.

Siap Sambut Penghuni Baru, Rusun BP Batam
Sekupang Laksanakan Gotong Royong
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Wujud Kepedulian BP Batam
Bagikan 284.223 Bantuan Paket Sembako

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
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simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.
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Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.
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Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)
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Rudi juga mengatakan, 
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Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
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Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
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sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)



27 Bulletin BP Batam

Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

FRAMING & REBRANDING
ASET BP BATAM

Batam juga telah menjadi bagian dari Data Center Nasional yang mendapat rekomendasi WANTIKNAS 
dan Kementerian Kominfo.

“Kelebihan Data Center BP Batam, yaitu terletak di pulau Batam yang strategis karena berada di 
wilayah yang sangat baik untuk investasi, dan berisiko rendah mengalami bencana alam,” ujar 
General Manager Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) BP Batam, Sylvia J Malaihollo.

Seluruh layanan Data Center BP Batam juga telah dilengkapi dengan fasilitas terbaik, berupa 
keterhubungan Back-Bone Network dengan jaringan fiber optic Palapa Ring.
 
Aset ini juga dilengkapi dengan jaringan telepon Fixed Line dan VOIP.

Dari segi keamanan sendiri, Data Center BP Batam dilengkapi Portal Gate dengan RFID, CCTV berbasis 
IP dengan Access Control, Metal Detector, pendeteksi api, gas dan asap, alat pemadam api (System 
FM200), Full-raised dan lantai anti listrik statis, Integrated Grounding <0,5 ohm, serta lift kargo atau 
loading dock berkapasitas 2.500 kilogram.

“Menyimpan data di data center BP Batam bisa dijamin aman, selain karena kondisi geografis kita 
yang jauh dari ring of fire, juga fasilitas lengkap yang sampai sekarang terus kita kembangkan," ujar 
Sylvia.

Layanan data center ini tidak hanya diperuntukkan bagi klien-klien internal BP Batam, dan pemerin-
tahan, melainkan juga beberapa perusahaan raksasa.

TIK BP Batam memberikan kesempatan bagi penyewa ruang data untuk melengkapi sendiri 
komponen peralatannya, atau mengakses fasilitas server penunjang yang lengkap dari data center BP 
Batam.

"Mungkin banyak yang belum tahu, daripada jauh-jauh menyimpan data di luar kota, sementara 
operasionalnya di sini. Lebih baik, langsung menyimpan data di Data Center BP Batam, karena 
aksesnya cepat dan keamanan 24 jam," tambah Sylvia. Badan Pengusahaan (BP) 

Batam memiliki sebuah 
layanan BP Batam Information 
and Technology (BIT) yang 
dikelola oleh divisi Strategic 
Business Unit (SBU) Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) 
BP Batam.

Layanan ini menawarkan 
berbagai fasilitas teknologi 
informasi dan komunikasi, di 
antaranya adalah data center, 
tempat penyimpanan data, 

hingga program-program 
pelatihan seputar IT dan 
multimedia.

Di dalam jasa penyimpanan 
data di Data Center, BP Batam 
menawarkan pilihan jasa 
collocation, sewa ruangan 
server, VPS, hosting, dan 
sebagainya.

Pelanggan dapat menyewa 
fasilitas rak penyimpanan data 
milik BP Batam dengan 

peralatan pribadi atau juga 
menyimpan datanya langsung 
di server Data Center BP 
Batam.

Dari segi kualitas mutu, Data 
Center BP Batam telah 
memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2015 untuk manajemen 
mutu, dan ISO 27001 untuk 
manajemen keamanan 
informasi.

Selain itu, Data Center BP 

TIK BP BATAM KEANDALAN DALAM MENYIMPAN DATA



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Batam juga telah menjadi bagian dari Data Center Nasional yang mendapat rekomendasi WANTIKNAS 
dan Kementerian Kominfo.

“Kelebihan Data Center BP Batam, yaitu terletak di pulau Batam yang strategis karena berada di 
wilayah yang sangat baik untuk investasi, dan berisiko rendah mengalami bencana alam,” ujar 
General Manager Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) BP Batam, Sylvia J Malaihollo.

Seluruh layanan Data Center BP Batam juga telah dilengkapi dengan fasilitas terbaik, berupa 
keterhubungan Back-Bone Network dengan jaringan fiber optic Palapa Ring.
 
Aset ini juga dilengkapi dengan jaringan telepon Fixed Line dan VOIP.

Dari segi keamanan sendiri, Data Center BP Batam dilengkapi Portal Gate dengan RFID, CCTV berbasis 
IP dengan Access Control, Metal Detector, pendeteksi api, gas dan asap, alat pemadam api (System 
FM200), Full-raised dan lantai anti listrik statis, Integrated Grounding <0,5 ohm, serta lift kargo atau 
loading dock berkapasitas 2.500 kilogram.

“Menyimpan data di data center BP Batam bisa dijamin aman, selain karena kondisi geografis kita 
yang jauh dari ring of fire, juga fasilitas lengkap yang sampai sekarang terus kita kembangkan," ujar 
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Layanan data center ini tidak hanya diperuntukkan bagi klien-klien internal BP Batam, dan pemerin-
tahan, melainkan juga beberapa perusahaan raksasa.

TIK BP Batam memberikan kesempatan bagi penyewa ruang data untuk melengkapi sendiri 
komponen peralatannya, atau mengakses fasilitas server penunjang yang lengkap dari data center BP 
Batam.

"Mungkin banyak yang belum tahu, daripada jauh-jauh menyimpan data di luar kota, sementara 
operasionalnya di sini. Lebih baik, langsung menyimpan data di Data Center BP Batam, karena 
aksesnya cepat dan keamanan 24 jam," tambah Sylvia. Badan Pengusahaan (BP) 
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informasi dan komunikasi, di 
antaranya adalah data center, 
tempat penyimpanan data, 

hingga program-program 
pelatihan seputar IT dan 
multimedia.

Di dalam jasa penyimpanan 
data di Data Center, BP Batam 
menawarkan pilihan jasa 
collocation, sewa ruangan 
server, VPS, hosting, dan 
sebagainya.

Pelanggan dapat menyewa 
fasilitas rak penyimpanan data 
milik BP Batam dengan 

peralatan pribadi atau juga 
menyimpan datanya langsung 
di server Data Center BP 
Batam.

Dari segi kualitas mutu, Data 
Center BP Batam telah 
memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2015 untuk manajemen 
mutu, dan ISO 27001 untuk 
manajemen keamanan 
informasi.

Selain itu, Data Center BP 
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Bandara Kelas I Hang Nadim 
Batam dilengkapi dengan 
fasilitas Pertolongan 
Kecelakaan Penerbangan dan 
Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 
yang memiliki tugas pokok 
berupa maintenance dan 
training.

"Fungsi PKP-PK ini menye-
lamatkan jiwa serta harta 
benda di sekitar area bandara 
yang dapat mengganggu 
kelancaran aktivitas bandara," 
ujar Direktur Badan Usaha 
Bandar Udara (BUBU) Hang 
Nadim Batam, Suwarso, Rabu 
(15/7/2020).

Ada sebanyak 81 personel 
PKP-PK di Bandara Hang Nadim 
yang telah memiliki lisensi. 
Jumlah personel ini terbagi 
atas 3 grup, dengan 24 
personel dalam 1 sifnya. Para 
personel biasa bertugas jaga 
secara bergantian di area 
watchroom yang tersedia.

"Tugasnya memantau 
pergerakan pesawat di 
movement area, radius ujung 
runway/binocular, radio, 
receiver serta public address 
system," jelas Suwarso.

Selain puluhan personel 
berlisensi, PKP-PK Bandara 

Hang Nadim Batam juga 
memiliki sarana kendaraan 
pemadam kebakaran yang 
memadai. Adapun jenis-jenis 
kendaraan yang tersedia, yaitu:

- 2 unit Foam Tender tipe I 
kapasitas 12.500 Liter air
- 1 unit Foam Tender tipe I 
kapasitas 12.000 Liter air
- 1 unit Foam Tender tipe II 
kapasitas 10.000 Liter air
- 1 unit Foam Tender Tipe IV 
kapasitas 4.500 Liter air
- 2 unit Nurse Tender kapasitas 
5.000 Liter air
- 3 unit Ambulance
- 1 unit Commando Car
- 1 unit Utility Car

Bandara Internasional Hang Nadim,
Dilengkapi Keandalan PKP-PK 

- 1 unit Forward Command Post
- 1 set salvage

Di samping itu, Bandara Hang Nadim juga memiliki mobil pemadam kebakaran tercanggih di Indonesia 
dengan akselerasi nol sampai 80 kilometer dalam hitungan menit.

"Kita punya dua unit mobil pemadam kebakaran dengan merk Ziegler," ujar Suwarso.

Mobil pemadam kebakaran itu diproduksi ileh PT Ziegler asal Jerman yang memiliki berbagai keunggu-
lan dibandingkan, beberapa di antaranya, sensor air di bagian bawah, dan sistem quick start otomatis.
"Tinggal sentuh pakai tangan, mobil bisa langsung menyala dan siap dikendarai," ujar Suwarso.

Mobil pemadam kebakaran tersebut dapat menampung kapasitas 12.500 Liter air dan 1.500 Liter foam. 
Kecepatan berkendaranya pun cukup maksimal yaitu 120 kilometer per jam, sehingga dapat mencapai 
lokasi kebakaran hanya dalam hitungan menit.

Tidak hanya itu mobil seharga Rp 33 miliar yang dibeli pada 2017 lalu itu, juga dilengkapi dengan cutter 
weber atau alat pemotong dan spreader weber atau alat pembuka. Dengan adanya dua unit mobil 
pemadam kebakaran ini, maka Bandara Hang Nadim Batam masuk ke dalam kategori 9.

"Kategori 9 itu harus memiliki 23.300 liter air di dalam mobil pemadamannya dan kita satu mobil 
Ziegler itu mampu menampung 12.500 liter air, jadi dari dua mobil Ziegler saja kapasitas airnya sudah 
25 ribu liter. Itu sudah melebihi," tambah Suwarso. 



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Bandara Kelas I Hang Nadim 
Batam dilengkapi dengan 
fasilitas Pertolongan 
Kecelakaan Penerbangan dan 
Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 
yang memiliki tugas pokok 
berupa maintenance dan 
training.

"Fungsi PKP-PK ini menye-
lamatkan jiwa serta harta 
benda di sekitar area bandara 
yang dapat mengganggu 
kelancaran aktivitas bandara," 
ujar Direktur Badan Usaha 
Bandar Udara (BUBU) Hang 
Nadim Batam, Suwarso, Rabu 
(15/7/2020).

Ada sebanyak 81 personel 
PKP-PK di Bandara Hang Nadim 
yang telah memiliki lisensi. 
Jumlah personel ini terbagi 
atas 3 grup, dengan 24 
personel dalam 1 sifnya. Para 
personel biasa bertugas jaga 
secara bergantian di area 
watchroom yang tersedia.

"Tugasnya memantau 
pergerakan pesawat di 
movement area, radius ujung 
runway/binocular, radio, 
receiver serta public address 
system," jelas Suwarso.

Selain puluhan personel 
berlisensi, PKP-PK Bandara 

Hang Nadim Batam juga 
memiliki sarana kendaraan 
pemadam kebakaran yang 
memadai. Adapun jenis-jenis 
kendaraan yang tersedia, yaitu:

- 2 unit Foam Tender tipe I 
kapasitas 12.500 Liter air
- 1 unit Foam Tender tipe I 
kapasitas 12.000 Liter air
- 1 unit Foam Tender tipe II 
kapasitas 10.000 Liter air
- 1 unit Foam Tender Tipe IV 
kapasitas 4.500 Liter air
- 2 unit Nurse Tender kapasitas 
5.000 Liter air
- 3 unit Ambulance
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- 1 unit Utility Car

- 1 unit Forward Command Post
- 1 set salvage

Di samping itu, Bandara Hang Nadim juga memiliki mobil pemadam kebakaran tercanggih di Indonesia 
dengan akselerasi nol sampai 80 kilometer dalam hitungan menit.

"Kita punya dua unit mobil pemadam kebakaran dengan merk Ziegler," ujar Suwarso.

Mobil pemadam kebakaran itu diproduksi ileh PT Ziegler asal Jerman yang memiliki berbagai keunggu-
lan dibandingkan, beberapa di antaranya, sensor air di bagian bawah, dan sistem quick start otomatis.
"Tinggal sentuh pakai tangan, mobil bisa langsung menyala dan siap dikendarai," ujar Suwarso.

Mobil pemadam kebakaran tersebut dapat menampung kapasitas 12.500 Liter air dan 1.500 Liter foam. 
Kecepatan berkendaranya pun cukup maksimal yaitu 120 kilometer per jam, sehingga dapat mencapai 
lokasi kebakaran hanya dalam hitungan menit.

Tidak hanya itu mobil seharga Rp 33 miliar yang dibeli pada 2017 lalu itu, juga dilengkapi dengan cutter 
weber atau alat pemotong dan spreader weber atau alat pembuka. Dengan adanya dua unit mobil 
pemadam kebakaran ini, maka Bandara Hang Nadim Batam masuk ke dalam kategori 9.

"Kategori 9 itu harus memiliki 23.300 liter air di dalam mobil pemadamannya dan kita satu mobil 
Ziegler itu mampu menampung 12.500 liter air, jadi dari dua mobil Ziegler saja kapasitas airnya sudah 
25 ribu liter. Itu sudah melebihi," tambah Suwarso. 
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Unit Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran (PBK) BP Batam siap 
siaga bertugas menanggulangi 
bencana kebakaran dan upaya 
penyelamatan lainnya di 
sekitar wilayah Kota Batam.

Tak hanya berfokus pada 
penanggulangan serta 
pencegahan bencana 
kebakaran, PBK BP Batam juga 
menyediakan layanan 
penyelamatan lainnya, seperti 
evakuasi korban di wilayah 
perairan. Bahkan pernah 
melakukan penyelamatan 
hewan dari ketinggian, 
pemisahan jari yang terjepit 
cincin, dan masih banyak lagi.
"Selama ini orang-orang ‘kan 
tahunya PBK BP Batam itu 
hanya untuk penyelamatan 
saat bencana kebakaran saja, 
tapi sebenarnya ada banyak 
fungsi lainnya yang bisa kami 

kerjakan," ujar Kasubdit 
Mitigasi dan Penanggulangan 
Kebakaran, Barlian Untoro.

Barlian Untoro, menambahkan, 
pihaknya memiliki sejumlah 
pos yang tersebar hampir di 
seluruh wilayah di Kota Batam 
yang dapat dihubungi 
masyarakat jika ada sesuatu 
yang terjadi.

“Anda cukup menelepon salah 
satu nomor di bawah ini, 
sesuai dengan Pos PBK BP 
Batam terdekat,” katanya.
Pos-pos PBK itu antara lain:

1. Markas Besar (Mabes) 
Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran (PBK) BP Batam 
Duriangkang
Telp/Hp: 0811 6060 113
Emergency Call: 0778 112
Piket: (0778) 371560

2. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Nongsa
Hp: 081275525397
Telp: (0778) 7763580

3. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Kabil
Telp/Hp: (0778) 7100011

4. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Batu Ampar
Telp/Hp: (0778) 412324

5. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Sagulung
Telp: (0778) 392317
Hp: 081365174326

6. Pos PBK BP Batam 
WilayahSekupang
Telp/Hp: (0778) 322233

PBK BP Batam, Siap Siaga
Tanggulangi Bahaya

7. Pos PBK BP Batam Wilayah Bida Batam Center
Telp/Hp: (0778) 467078 ext. 2109/1309

"Setelah menerima panggilan, kita langsung konfirmasi. Selain itu, respon time kita 15 menit setelah 
laporan terakhir," tambah Barlian. 

Barlian mengatakan, pihaknya juga memiliki tim rescue atau penyelamat.
”Tugas tim rescue beragam, mulai dari pencarian dan evakuasi korban tenggelam dan korban bunuh diri. 
Kemudian pemusnahan dan pemindahan sarang tawon juga kita tangani,” ujarnya
.
Ia menjelaskan, seluruh personel tim rescue sudah memiliki sertifikasi yang dibutuhkan. Seperti 
sertifikasi fire rescue, sertifikasi driving course dan sertifikasi SAR.

“Kita juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu perusahaan, industri, hotel dan instansi 
pemerintah. Kita Memberikan edukasi dini tentang bahaya kebakaran, sebab dan cara penanggulangan-
nya,” paparnya.



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

Unit Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran (PBK) BP Batam siap 
siaga bertugas menanggulangi 
bencana kebakaran dan upaya 
penyelamatan lainnya di 
sekitar wilayah Kota Batam.

Tak hanya berfokus pada 
penanggulangan serta 
pencegahan bencana 
kebakaran, PBK BP Batam juga 
menyediakan layanan 
penyelamatan lainnya, seperti 
evakuasi korban di wilayah 
perairan. Bahkan pernah 
melakukan penyelamatan 
hewan dari ketinggian, 
pemisahan jari yang terjepit 
cincin, dan masih banyak lagi.
"Selama ini orang-orang ‘kan 
tahunya PBK BP Batam itu 
hanya untuk penyelamatan 
saat bencana kebakaran saja, 
tapi sebenarnya ada banyak 
fungsi lainnya yang bisa kami 

kerjakan," ujar Kasubdit 
Mitigasi dan Penanggulangan 
Kebakaran, Barlian Untoro.

Barlian Untoro, menambahkan, 
pihaknya memiliki sejumlah 
pos yang tersebar hampir di 
seluruh wilayah di Kota Batam 
yang dapat dihubungi 
masyarakat jika ada sesuatu 
yang terjadi.

“Anda cukup menelepon salah 
satu nomor di bawah ini, 
sesuai dengan Pos PBK BP 
Batam terdekat,” katanya.
Pos-pos PBK itu antara lain:

1. Markas Besar (Mabes) 
Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran (PBK) BP Batam 
Duriangkang
Telp/Hp: 0811 6060 113
Emergency Call: 0778 112
Piket: (0778) 371560

2. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Nongsa
Hp: 081275525397
Telp: (0778) 7763580

3. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Kabil
Telp/Hp: (0778) 7100011

4. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Batu Ampar
Telp/Hp: (0778) 412324

5. Pos PBK BP Batam Wilayah 
Sagulung
Telp: (0778) 392317
Hp: 081365174326

6. Pos PBK BP Batam 
WilayahSekupang
Telp/Hp: (0778) 322233

7. Pos PBK BP Batam Wilayah Bida Batam Center
Telp/Hp: (0778) 467078 ext. 2109/1309

"Setelah menerima panggilan, kita langsung konfirmasi. Selain itu, respon time kita 15 menit setelah 
laporan terakhir," tambah Barlian. 

Barlian mengatakan, pihaknya juga memiliki tim rescue atau penyelamat.
”Tugas tim rescue beragam, mulai dari pencarian dan evakuasi korban tenggelam dan korban bunuh diri. 
Kemudian pemusnahan dan pemindahan sarang tawon juga kita tangani,” ujarnya
.
Ia menjelaskan, seluruh personel tim rescue sudah memiliki sertifikasi yang dibutuhkan. Seperti 
sertifikasi fire rescue, sertifikasi driving course dan sertifikasi SAR.

“Kita juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu perusahaan, industri, hotel dan instansi 
pemerintah. Kita Memberikan edukasi dini tentang bahaya kebakaran, sebab dan cara penanggulangan-
nya,” paparnya.



33 Bulletin BP Batam

Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

pembersihan eceng gondok merupakan peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan air di Kota 
Batam.

“Kegiatan ini adalah bentuk kerja sosial yang akan menyelamatkan seluruh Kota Batam, yaitu menye-
lamatkan air agar tidak berkurang dan bisa dinikmati, digunakan untuk keperluan masyarakat,” ujar Rudi 
saat memberikan arahan apel pelaksanaan pembersihan eceng gondok di alun-alun Engku Putri, Batam 
Centre.

Enceng gondok tumbuh karena tingginya kandungan nutrient dalam air baku, hal ini disebabkan oleh 
pertanian di sekitar waduk dan air limbah domestik yang terus mengalir ke waduk.
 
Keberadaan eceng gondok mampu meningkatkan proses penguapan air sehingga menurunkan kuantitas 
dan kualitas air, Sehingga pemusnahan eceng gondok terus dilakukan untuk mengembalikan kualitas 
waduk Duriangkang.

Menjaga kondisi waduk agar tetap terjaga, juga membutuhkan sinergitas dari semua pihak. Dukungan 
masyarakat begitu penting dan fundamental dalam rangka bersama menjaga sumber air baku bagi 
Batam.

Badan Pengusahaan (BP) 
Batam memiliki alat yang 
cukup canggih untuk 
membersihkan eceng gondok 
di Waduk Duriangkang 
sehingga mutu dan kualitas 
sumber air baku di daerah 
tangkapan air tersebut tetap 
terjaga.

Alat tersebut adalah Harvester. 
Manajer Air Baku Badan Usaha 
Fasilitas dan Lingkungan BP 
Batam, Hadjad Widagdo, 
mengatakan, alat tersebut 
diproduksi oleh pabrikan 
Jerman.

“Kita terus menerus melaku-
kan upaya pembersihan waduk 
kita, salah satunya dengan 
membersihkan eceng gondok,” 
jelasnya, Senin (27/7/2020).

Ia mengungkapkan meski 
hanya memiliki satu harvester 
pihaknya dapat membersihkan 
area Waduk Duriangkang 
sekitar 6 ribu meter persegi 
per hari. 

Pembersihan enceng gondok 
dilakukan empat hari 
berturut-turut dalam seming-
gu, menggunakan mesin 
harvester, dan dilakukan oleh 
tenaga ahli yang memiliki 
sertifikat khusus.

“Di Waduk Duriangkang ada 
sekitar 180 hektare yang 
ditumbuhi eceng gondok,” 
jelasnya.

Guna mempermudah peker-
jaan, di beberapa titik potensi 
tumbuh enceng gondok 
dipasang penghalang apung 
atau floating barrier sepanjang 
200 meter di area Waduk 
Duriangkang, serta meman-
faatkan angin untuk mengum-
pulkan eceng gondok.

“Floating barrier ini berfungsi 
sebagai penahan eceng 
gondok agar tidak keluar dari 
pembatas dan saat angin 
kencang pembatas kita buka 
agar keluar ke area yang telah 
kita tentukan,” jelasnya.

Setelah terkumpul pihaknya 
langsung mengerahkan 
petugas untuk mengumpulkan 
eceng gondok dengan mesin 
harvester.

“Untuk mengoperasikan mesin 
ini (Harvester) tidak bisa 
sembarangan orang. 
Rekan-rekan yang mengoper-
asikan alat ini semuanya sudah 
mengikuti pelatihan dan 
sertifikasi,” tuturnya.

Menurutnya, dari 180 hektare 
area waduk yang ditumbuhi 
eceng gondok, 30 hektare 
sudah dibersihkan.

“Jika dalam sehari kita bisa 
membersihkan 6 ribu meter 
persegi artinya dalam sebulan 
ada sekitar 10 hektare area 
waduk Duriangkang yang 
sudah bersih dari eceng 
gondok,” jelasnya.

Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, beberapa waktu lalu 
mengatakan, kegiatan 

Upaya Menjaga Ketahanan Waduk



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

pembersihan eceng gondok merupakan peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan air di Kota 
Batam.

“Kegiatan ini adalah bentuk kerja sosial yang akan menyelamatkan seluruh Kota Batam, yaitu menye-
lamatkan air agar tidak berkurang dan bisa dinikmati, digunakan untuk keperluan masyarakat,” ujar Rudi 
saat memberikan arahan apel pelaksanaan pembersihan eceng gondok di alun-alun Engku Putri, Batam 
Centre.

Enceng gondok tumbuh karena tingginya kandungan nutrient dalam air baku, hal ini disebabkan oleh 
pertanian di sekitar waduk dan air limbah domestik yang terus mengalir ke waduk.
 
Keberadaan eceng gondok mampu meningkatkan proses penguapan air sehingga menurunkan kuantitas 
dan kualitas air, Sehingga pemusnahan eceng gondok terus dilakukan untuk mengembalikan kualitas 
waduk Duriangkang.

Menjaga kondisi waduk agar tetap terjaga, juga membutuhkan sinergitas dari semua pihak. Dukungan 
masyarakat begitu penting dan fundamental dalam rangka bersama menjaga sumber air baku bagi 
Batam.

Badan Pengusahaan (BP) 
Batam memiliki alat yang 
cukup canggih untuk 
membersihkan eceng gondok 
di Waduk Duriangkang 
sehingga mutu dan kualitas 
sumber air baku di daerah 
tangkapan air tersebut tetap 
terjaga.

Alat tersebut adalah Harvester. 
Manajer Air Baku Badan Usaha 
Fasilitas dan Lingkungan BP 
Batam, Hadjad Widagdo, 
mengatakan, alat tersebut 
diproduksi oleh pabrikan 
Jerman.

“Kita terus menerus melaku-
kan upaya pembersihan waduk 
kita, salah satunya dengan 
membersihkan eceng gondok,” 
jelasnya, Senin (27/7/2020).

Ia mengungkapkan meski 
hanya memiliki satu harvester 
pihaknya dapat membersihkan 
area Waduk Duriangkang 
sekitar 6 ribu meter persegi 
per hari. 

Pembersihan enceng gondok 
dilakukan empat hari 
berturut-turut dalam seming-
gu, menggunakan mesin 
harvester, dan dilakukan oleh 
tenaga ahli yang memiliki 
sertifikat khusus.

“Di Waduk Duriangkang ada 
sekitar 180 hektare yang 
ditumbuhi eceng gondok,” 
jelasnya.

Guna mempermudah peker-
jaan, di beberapa titik potensi 
tumbuh enceng gondok 
dipasang penghalang apung 
atau floating barrier sepanjang 
200 meter di area Waduk 
Duriangkang, serta meman-
faatkan angin untuk mengum-
pulkan eceng gondok.

“Floating barrier ini berfungsi 
sebagai penahan eceng 
gondok agar tidak keluar dari 
pembatas dan saat angin 
kencang pembatas kita buka 
agar keluar ke area yang telah 
kita tentukan,” jelasnya.

Setelah terkumpul pihaknya 
langsung mengerahkan 
petugas untuk mengumpulkan 
eceng gondok dengan mesin 
harvester.

“Untuk mengoperasikan mesin 
ini (Harvester) tidak bisa 
sembarangan orang. 
Rekan-rekan yang mengoper-
asikan alat ini semuanya sudah 
mengikuti pelatihan dan 
sertifikasi,” tuturnya.

Menurutnya, dari 180 hektare 
area waduk yang ditumbuhi 
eceng gondok, 30 hektare 
sudah dibersihkan.

“Jika dalam sehari kita bisa 
membersihkan 6 ribu meter 
persegi artinya dalam sebulan 
ada sekitar 10 hektare area 
waduk Duriangkang yang 
sudah bersih dari eceng 
gondok,” jelasnya.

Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, beberapa waktu lalu 
mengatakan, kegiatan 
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Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)

IDUL ADHA 1441 H / 2020 M

Badan Pengusahaan (BP) 
Batam melaksanakan penyem-
belihan hewan qurban 
bersempena dengan Hari Raya 
Idul Adha 1441 H/ 2020 M. 

Kegiatan ini dilaksanakan di 
halaman Masjid B.J. Habibie BP 
Batam pada Senin, 3 Agustus 
2020 atau 13 Dzulhijjah 1441 
Hijriyah.

Pelaksanaan penyembelihan 
hewan qurban ini merupakan 
tahun kedua yang 
dilaksanakan oleh BP Batam 
dan sebagai bentuk wujud 
kepedulian terhadap sesama. 

Adapun jumlah hewan Qurban 
yang disembelih pada Idul 
Adha 1441 H/2020 M ini 
sebanyak 16 ekor yang terdiri 
dari 6 ekor sapi dan 10 ekor 
kambing.

Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, dan Wakil Kepala BP 
Batam, Purwiyanto, 
masing-masing menyumbang-
kan 1 ekor hewan qurban 
berupa sapi limousin.

Wakil Kepala BP Batam, 
Purwiyanto, dalam kesempatan 
tersebut menyampaikan 
ucapan selamat Hari Raya Idul 

Adha 1441 H kepada seluruh 
pegawai BP Batam yang 
beragama Islam dan 
masyarakat Kota Batam.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 
1441 H. Penyembelihan hewan 
qurban ini kita lakukan untuk 
tahun kedua yang dilakukan 
oleh BP Batam. Jumlah hewan 
yang dikurbankan tahun ini 
meningkat dari tahun 
sebelumnya, dulu 7 ekor 
hewan dan sekarang 16 ekor,” 
kata Purwiyanto.

Purwiyanto berharap semoga 
kedepannya jumlah hewan 
yang akan dikurbankan akan 

Sempena Idul Adha 1441 H,
BP Batam Berkurban 6 Ekor Sapi
dan 10 Ekor Kambing

terus meningkat, dan semoga bisa bekerja lebih baik sehingga BP Batam bisa lebih maju dan Batam 
semakin berkembang.
 
Panitia BP Batam Berqurban, Memet E. Rachmat, mengatakan, daging qurban didistribusikan ke pihak 
yang menbutuhkan, baik di dalam lingkungan BP Batam, maupun di luar BP Batam.

Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban ini tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, 
dengan menggunakan pelindung diri dan sarung tangan sesuai protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19.



Dalam rangka membantu 
masyarakat Batam yang 
terdampak pandemi Covid-19, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyalurkan bantuan 
paket sembako sebanyak 
284.223 paket sejak 29 Juli 
2020 lalu.

Adapun isi dari paket sembako 
yang dibagikan berupa beras 
10 kilogram, mi instan 10 
bungkus, minyak goreng 2 liter, 
krimer kental manis 2 kaleng, 
ikan dalam kaleng 425 gram, 

teh celup, sirup, dan biskuit. 
Paket sembako disalurkan ke 
12 kecamatan di seluruh 
Batam.

Sembako disalurkan pertama 
kali ke Kecamatan Lubukbaja 
sebanyak 19.729 paket, Rabu 
(29/7) lalu. Kepala BP Batam, 
Muhammad Rudi dalam 
sambutannya, menekankan 
pentingnya kontrol pemakaian 
masker di masyarakat.

"Saya menitipkan kepada RT 

dan RW dalam pembagian 
sembako ini tetap mematuhi 
aturan protokol kesehatan,” 
katanya.

Rudi juga mengatakan, 
bantuan sembako dari BP 
Batam ini merupakan wujud 
kebersamaan dan kepedulian 
kepada masyarakat. "Ayo kita 
bersinergi. Untuk menjaga 
kondusivitas investasi di 
Batam," katanya lagi.

Perwakilah Ketua RW 1 Batu 

Selicin, Suminto, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan paket sembako yang telah diberikan 
oleh BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

“Kami menyambut baik pemberian bantuan sembako ini yang merupakan tahap keempat. Akibat 
pandemi ini, Kepala BP Batam, sekaligus Walikota Batam, mengambil langkah untuk membagikan 
sembako secara gratis untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang 
telah diberikan,“ kata Suminto.

Selanjutnya pada Kamis (30/7) lalu, BP mendistribusikan sembako di Kecamatan Belakang Padang 
sebanyak 2.836 paket sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket.

Kemudian, sebanyak 31.103 paket sembako untuk tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang dibagikan 
pada Selasa (4/8).

Hari berikutnya, Rabu (5/8) Sebanyak 36.826 paket bantuan sembako diserahkan kepada masyarakat 
Batam yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Bengkong.

Keesokan harinya, Kamis (6/8), Kecamatan Bulang disambangi BP Batam. Paket sembako secara 
simbolis diserahkan di Gedung Yayasan Samudra Bakti, Pulau Buluh.

Sebanyak 1.003 paket telah didistribusikan kepada 6 kelurahan di Bulang, yang berisikan beras 10 
kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 
425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Berikutnya, sebanyak 23.832 bantuan paket sembako disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Nongsa, 
Jum’at (7/8) pagi, bertempat di Balai Pertemuan RW 15, Kelurahan Kabil, Nongsa, Batam.

Bantuan paket sembako ini diterima oleh perwakilan dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan 

Nongsa, antara lain Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, Kelurahan Batu Besar, dan Kelurahan Ngenang.

Sebanyak 16.999 juga diserahkan berikutnya ke warga Kecamatan Batuampar, Sabtu (8/8). Paket 
tersebut didistribusikan kepada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai 
Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Perwakilan RT/RW Kecamatan Batu Ampar, Abdul Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan BP Batam kepada perangkat RT/RW untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak atas pembagian paket sembako yang di berikan oleh BP Batam, Kecamatan Batu 
Ampar sudah menerima bantuan sembako sebanyak 4 kali. Mudah-mudahan tidak untuk saat ini saja, 
tetapi dapat terus berlanjut untuk kedepannya,” katanya.

Sementara di Kecamatan Sagulung, Rabu (12/8), telah disalurkan sebanyak 48.889 paket bantuan 
kepada enam kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, 
Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai dan Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam kesempatan tersebut juga, perwakilan RT/RW di Kecamatan Sagulung, meminta kepada BP 
Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan sarana belajar mengajar bagi masyarakat di 
sekitar Kecamatan Sagulung terutama Sekolah Menengah Pertama.

Selanjutnya di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (13/8) pagi. Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Batam 
Kota, Jumat (14/8) pagi. Sebanyak 41.023 paket didistribusikan kepada enam kelurahan di wilayah 
Kecamatan Batam Kota, yaitu Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, 
Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas dan Kelurahan Baloi Permai.

Terakhir (15/8), sebanyak 34.321 paket didistribusikan di 4 wilayah kecamatan Batu Aji, yaitu 
Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Bulian, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.

Harment, salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan 
Belian, Kecamatan Batam Kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang 
telah diberikan BP Batam untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan Kecamatan Batam 
Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, 
dan semoga tidak hanya untuk kali ini saja. Kami juga mohon BP Batam dapat membantu pengemban-
gan pendidikan, yaitu meminta kepada BP Batam agar dapat menyediakan lahan untuk dijadikan 
sekolah, terutama untuk SMP dan SMA,” katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bantuan dari BP Batam ini merupakan bentuk 
kepedulian BP Batam kepada masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Ia berharap bantuan 
sembako ini dapat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita ingin melakukan yang terbaik, untuk itu Badan Pengusahaan Batam hadir di tengah masyarakat 
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga berharap ke depan perekonomian 
dapat pulih kembali dan dapat investasi di Kota Batam akan meningkat, maka dari itu Kota Batam harus 
aman terkendali,” tegasnya.

Ia juga mengakui, ada beberapa kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam beraktivitas, 
seperti berdagang dan berolah raga. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi 
kesempatan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Ada tiga hal yang selalu saya titipkan. Pertama, lindungi diri kita dan orang lain dengan menggunakan 
masker. Kedua, jagalah jarak dengan orang lain saat beraktivitas di luar. Dan yang terakhir, jaga 
kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau Bapak, Ibu masih ragu, 
saya sarankan lebih baik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah,” kata pria yang juga menjabat 
sebagai Walikota Batam ini. (*)
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Batam melaksanakan penyem-
belihan hewan qurban 
bersempena dengan Hari Raya 
Idul Adha 1441 H/ 2020 M. 

Kegiatan ini dilaksanakan di 
halaman Masjid B.J. Habibie BP 
Batam pada Senin, 3 Agustus 
2020 atau 13 Dzulhijjah 1441 
Hijriyah.

Pelaksanaan penyembelihan 
hewan qurban ini merupakan 
tahun kedua yang 
dilaksanakan oleh BP Batam 
dan sebagai bentuk wujud 
kepedulian terhadap sesama. 

Adapun jumlah hewan Qurban 
yang disembelih pada Idul 
Adha 1441 H/2020 M ini 
sebanyak 16 ekor yang terdiri 
dari 6 ekor sapi dan 10 ekor 
kambing.

Kepala BP Batam, Muhammad 
Rudi, dan Wakil Kepala BP 
Batam, Purwiyanto, 
masing-masing menyumbang-
kan 1 ekor hewan qurban 
berupa sapi limousin.

Wakil Kepala BP Batam, 
Purwiyanto, dalam kesempatan 
tersebut menyampaikan 
ucapan selamat Hari Raya Idul 

Adha 1441 H kepada seluruh 
pegawai BP Batam yang 
beragama Islam dan 
masyarakat Kota Batam.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 
1441 H. Penyembelihan hewan 
qurban ini kita lakukan untuk 
tahun kedua yang dilakukan 
oleh BP Batam. Jumlah hewan 
yang dikurbankan tahun ini 
meningkat dari tahun 
sebelumnya, dulu 7 ekor 
hewan dan sekarang 16 ekor,” 
kata Purwiyanto.

Purwiyanto berharap semoga 
kedepannya jumlah hewan 
yang akan dikurbankan akan 

terus meningkat, dan semoga bisa bekerja lebih baik sehingga BP Batam bisa lebih maju dan Batam 
semakin berkembang.
 
Panitia BP Batam Berqurban, Memet E. Rachmat, mengatakan, daging qurban didistribusikan ke pihak 
yang menbutuhkan, baik di dalam lingkungan BP Batam, maupun di luar BP Batam.

Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban ini tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, 
dengan menggunakan pelindung diri dan sarung tangan sesuai protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19.
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Komisi VI DPR RI Setujui Pagu
Anggaran Penyesuaian Rencana 
Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun 2021

RAPAT DENGAR PENDAPAT

Komisi VI DPR RI menyetujui 
Pagu Anggaran Badan 
Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan 
Pelabuhan Bebas Batam (BP 
Batam) berdasarkan Surat 
Bersama Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 
S-692/MK.02/2020 dan 
Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional/Kepala 
Bappenas RI dan Nomor 
B.636/M.PPN/D.8
/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 
Agustus 2020 sebesar 
Rp2.014.200.000.000,-.

Hal ini diputuskan oleh Komisi 

VI DPR RI setelah melakukan 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
Penyesuaian Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) Tahun 
2021 bersama BP Batam yang 
dipimpin oleh Ketua Komisi VI 
DPR RI Fraksi Partai Kebangki-
tan Bangsa, Faisol Riza, pada 
Selasa (22/9/2020) siang, 
bertempat di Gedung 
Nusantara I DPR RI, Jakarta.

Pada RDP RKA tersebut, Kepala 
BP Batam, Muhammad Rudi 
didampingi Wakil Kepala BP 
Batam, Purwiyanto, Anggota 
Bidang Administrasi dan 
Keuangan, Wahjoe Triwidjo 

Koentjoro, memaparkan 
Penyesuaian RKA BP Batam 
Tahun 2021 berdasarkan hasil 
persetujuan Banggar DPR RI.

Kepala BP Batam mengucap-
kan terima kasih atas dukun-
gan berkelanjutan dari 
Pimpinan dan Anggota Komisi 
VI DPR RI terhadap semua 
proses penganggaran dan 
pembangunan yang 
dilaksanakan oleh BP Batam. 

Kepala BP Batam, mengatakan, 
dalam tahun 2021, fokus 
pembangunan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam adalah pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi.

“Sejalan dengan salah satu fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2021, dalam Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung 
perkembangan empat sektor prioritas, yaitu industri manufaktur, industri jasa, pengembangan logistik, 
dan pariwisata,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Pagu Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program BP Batam, yaitu Program 
Dukungan Manajemen sebesar Rp816,74 miliar atau 40,55 persen, dan Program Pengembangan 
Kawasan Strategis sebesar Rp1.197,46 miliar atau 59,45 persen.

Turut hadir dalam RDP tersebut, para anggota Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Kurnia Toha, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bambang Prasetya dan Kepala Badan 
Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang, Iskandar Zulkarnaen. (cc)



Komisi VI DPR RI menyetujui 
Pagu Anggaran Badan 
Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan 
Pelabuhan Bebas Batam (BP 
Batam) berdasarkan Surat 
Bersama Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 
S-692/MK.02/2020 dan 
Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional/Kepala 
Bappenas RI dan Nomor 
B.636/M.PPN/D.8
/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 
Agustus 2020 sebesar 
Rp2.014.200.000.000,-.

Hal ini diputuskan oleh Komisi 

VI DPR RI setelah melakukan 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
Penyesuaian Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) Tahun 
2021 bersama BP Batam yang 
dipimpin oleh Ketua Komisi VI 
DPR RI Fraksi Partai Kebangki-
tan Bangsa, Faisol Riza, pada 
Selasa (22/9/2020) siang, 
bertempat di Gedung 
Nusantara I DPR RI, Jakarta.

Pada RDP RKA tersebut, Kepala 
BP Batam, Muhammad Rudi 
didampingi Wakil Kepala BP 
Batam, Purwiyanto, Anggota 
Bidang Administrasi dan 
Keuangan, Wahjoe Triwidjo 

Koentjoro, memaparkan 
Penyesuaian RKA BP Batam 
Tahun 2021 berdasarkan hasil 
persetujuan Banggar DPR RI.

Kepala BP Batam mengucap-
kan terima kasih atas dukun-
gan berkelanjutan dari 
Pimpinan dan Anggota Komisi 
VI DPR RI terhadap semua 
proses penganggaran dan 
pembangunan yang 
dilaksanakan oleh BP Batam. 

Kepala BP Batam, mengatakan, 
dalam tahun 2021, fokus 
pembangunan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam adalah pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi.

“Sejalan dengan salah satu fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2021, dalam Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung 
perkembangan empat sektor prioritas, yaitu industri manufaktur, industri jasa, pengembangan logistik, 
dan pariwisata,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Pagu Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program BP Batam, yaitu Program 
Dukungan Manajemen sebesar Rp816,74 miliar atau 40,55 persen, dan Program Pengembangan 
Kawasan Strategis sebesar Rp1.197,46 miliar atau 59,45 persen.

Turut hadir dalam RDP tersebut, para anggota Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Kurnia Toha, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bambang Prasetya dan Kepala Badan 
Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang, Iskandar Zulkarnaen. (cc)



39 Bulletin BP Batam

 Humas: Pilar Pendukung BP Batam

UNIT KERJA

Bagian Humas Badan Pengusa-
haan (BP) Batam merupakan 
salah satu unit kerja 
pendukung. Bagian Humas BP 
Batam memiliki 3 Sub Bagian, 
antara lain Sub Bagian 
Dokumentasi dan Publikasi, 
Sub Bagian Hubungan 
Komunikasi Media dan 
Antarlembaga, dan Sub Bagian 
Pengelolaan Informasi Publik.
Bersama 20 personil, Humas 
BP Batam melaksanakan peran 
ganda dalam menjalankan 
fungsi, yaitu fungsi ke luar dan 
fungsi ke dalam. Fungsi ke luar 
adalah sebagai agen pemben-
tuk opini publik dan pengemas 

agenda setting guna menyam-
paikan informasi maupun 
pesan-pesan yang selaras 
dengan kebijakan dan tujuan 
BP Batam serta para pemangku 
kepentingan BP Batam.

Kegiatan ini diwujudkan 
melalui dokumentasi kegiatan 
BP Batam, pengelolaan media 
sosial BP Batam, dan penyusu-
nan siaran pers yang disebar-
luaskan kepada media.
Sedangkan fungsi ke dalam 
yang dilakukan Bagian Humas 
BP Batam adalah sebagai 
komunikator dan mediator 
yang membina hubungan yang 

harmonis dengan para 
pemangku kepentingan 
melalui pendekatan kemas-
yarakatan yang persuasif dan 
edukatif, saat menerima 
aspirasi atau keinginan publik 
terhadap opini lembaga 
pemerintahan. Sebagai bentuk 
pelayanan informasi publik 
Bagian Humas BP Batam, setiap 
opini masyarakat tersebut 
akan diterima dan disampaikan 
kepada pimpinan lembaga 
untuk ditindaklanjuti.

Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan informasi, 
Humas BP Batam, juga terus 

menerus untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang. Antisipasi terus dilakukan dengan 
membekali personil humas dengan pengetahuan. Pengelolaan media sosial tidak dapat dielakkan, 
maka terdapat berbagai platform media sosial yang dikelola oleh Humas BP Batam menjadi sebuah 
alat dan sarana penyampaian informasi (framing) kebijakan BP Batam kepada masyarakat.

Untuk memudahkan penyampaian informasi, Humas BP Batam juga menggalang semua SDM pengelo-
la kehumasan dan informasi di unit kerja BP Batam. Para SDM ini menjadi ujung tombak bagi setiap 
unitnya dalam penyiapan dan penyampaian informasi, baik ke luar maupun ke dalam.



Bagian Humas Badan Pengusa-
haan (BP) Batam merupakan 
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pendukung. Bagian Humas BP 
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antara lain Sub Bagian 
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Sub Bagian Hubungan 
Komunikasi Media dan 
Antarlembaga, dan Sub Bagian 
Pengelolaan Informasi Publik.
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ganda dalam menjalankan 
fungsi, yaitu fungsi ke luar dan 
fungsi ke dalam. Fungsi ke luar 
adalah sebagai agen pemben-
tuk opini publik dan pengemas 

agenda setting guna menyam-
paikan informasi maupun 
pesan-pesan yang selaras 
dengan kebijakan dan tujuan 
BP Batam serta para pemangku 
kepentingan BP Batam.
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edukatif, saat menerima 
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terhadap opini lembaga 
pemerintahan. Sebagai bentuk 
pelayanan informasi publik 
Bagian Humas BP Batam, setiap 
opini masyarakat tersebut 
akan diterima dan disampaikan 
kepada pimpinan lembaga 
untuk ditindaklanjuti.

Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan informasi, 
Humas BP Batam, juga terus 

menerus untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang. Antisipasi terus dilakukan dengan 
membekali personil humas dengan pengetahuan. Pengelolaan media sosial tidak dapat dielakkan, 
maka terdapat berbagai platform media sosial yang dikelola oleh Humas BP Batam menjadi sebuah 
alat dan sarana penyampaian informasi (framing) kebijakan BP Batam kepada masyarakat.

Untuk memudahkan penyampaian informasi, Humas BP Batam juga menggalang semua SDM pengelo-
la kehumasan dan informasi di unit kerja BP Batam. Para SDM ini menjadi ujung tombak bagi setiap 
unitnya dalam penyiapan dan penyampaian informasi, baik ke luar maupun ke dalam.



BP Batam


