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Salam Redaksi
       
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, bulletin edisi ketiga 
pada 2020 ini hadir di tangan para pembaca setia. Edisi kali ini 
merupakan edisi terakhir Buletin BP Batam yang kami hadiahkan 
sebagai penutup tahun 2020.
      
Jika dapat dikilas balik, menjalani tahun 2020 merupakan tantangan 
sendiri bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali Kota Batam. 
Pasang-surutnya gelombang ekonomi yang ekstrem, memaksa BP 
Batam, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mengelola 
kawasan khusus Batam, untuk melakukan transformasi dan inovasi 
dengan waktu yang relatif singkat.
      
Selain merangkum aktivitas seputar BP Batam, pada edisi ini, kami juga 
berkesempatan menyuguhkan capaian atau prestasi yang berhasil 
diukir BP Batam selama empat bulan terakhir, serta mengenal lebih 
dekat Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP 
Batam melalui rubrik Unit Kerja yang kami pilih untuk edisi kali ini.

Tim Redaksi berharap Buletin ini mampu menambah kekayaan literasi 
bagi para pembaca. Kami juga mohon maaf apabila dalam prosesnya 
masih ditemukan kekurangan-kekurangan. Kritik dan saran yang 
membangun sangat kami nantikan dari para 
pembaca yang budiman.

Akhir kata, tetap jaga kesehatan serta 
tingkatkan imun tubuh dan patuhi protokol 
kesehatan Covid-19. Dan sampai jumpa di edisi 
berikutnya di Tahun Emas BP Batam 2021!
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Penembangan &
Infrasruktur

ya, menyampaikan terima kasih kepada BP Batam. “Tanpa terasa sudah 25 tahun ATB beroperasi dan 
semoga kinerja yang sudah kita berikan memberikan kontrobusi dan manfaat untuk kemajuan Kota 
Batam,” kata Benny Andrianto. 

Ia berharap dalam proses transisi tidak terjadi penurunan pelayanan air kepada masyarakat. “Kita 
berharap proses transisi ini tidak terjadi penurunan, karena meningkatkan akan menjadi lebih sulit, 
tentu ini menjadi pesan bagi teman-teman agar kita bisa menjaga kualitas layanan yang baik, dan 
seandainya dalam perjalanan 25 tahun masih ada yang kurang, mohon disempurnakan dan dilengka-
pi agar menjadi lebih baik. Tetapi pada intinya kita mengucapkan terima kasih karena dengan 
kesempatan 25 tahun kita bisa membuktikan bahwa Indonesia memiliki kota dengan layanan air 
terbaik,” ujar Benny Andrianto.

Usai penandatanganan berita acara pengakhiran konsesi dengan ATB, dilanjutkan dengan penan-
datanganan berita acara penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM antara PT Moya Indonesia 
dengan BP Batam.

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengatakan, pihaknya berharap pelayanan kepada masyarakat 
tidak terganggu dan bahkan semakin baik. “Penyelesaian dengan pihak ATB semua berjalan lancar 
dan sempurna, tidak ada lagi hal-hal yang menjadi urusan, baik secara ekonomi dan hukum, semua 
sudah selesai. Harapan kepada PT. Moya, semoga operasionalnya tidak terganggu dan pendapatan 
semakin tinggi, aset dapat terpelihara dengan baik, dan semoga investor semakin tertarik untuk ke 
Batam karena kualitas air semakin baik,” kata Purwiyanto usai seremoni penandatanganan.

Puwiyanto menambahkan, BP Batam berkomitmen melayani SPAM dengan sebaik-baiknya guna 
mengakomodir kebutuhan air bersih masyarakat Batam. BP Batam juga menempatkan masyarakat 
sebagai prioritas utama dalam pelayanan SPAM.

Dikatakannya, Moya Indonesia melalui koordinasi dengan BP Batam, dalam hal ini melakukan SPAM 
Batam, berkomitmen penuh untuk memberikan hasil yang optimal dalam memberikan pelayanan 
suplai air dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang terukur, selain kualitas pelayanan pelang-
gan yang berkualitas untuk mendukung pelayanan pelanggan yang maksimal, sehingga rasio 
cakupan layanan masyarakat penerima manfaat akses air bersih akan bertambah dengan signifikan. 

Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, 
Wahyu Utomo, menyampaikan harapannya agar pengelolaan air dapat mendukung kegiatan investasi 
di Batam.

“Jadi, kita melihat bahwa pengoperasian selama ini sudah baik, kalau kita melihat dari angka-angka 
kebocoran dan lainnya lebih baik dari rata-rata di Indonesia. Saya mengapresiasi bahwa ini adalah 
upaya yang cukup maksimal dari operator sebelumnya. Ke depannya Batam harus menjadi lokomotif 
dalam investasi, tentunya air menjadi salah satu unsur dalam hal ini. Sehingga jangan sampai 
pelayanan berkurang dari segi kualitas dan kuantitasnya,” kata Wahyu Utomo.

Pengelolaan dan penyediaan 
air minum di Batam memasuki 
era baru. PT Adhya Tirta Batam 
(ATB) yang selama ini menge-
lola penyediaan air minum di 
Batam telah melakukan 
penandatanganan Berita Acara 
Pengakhiran Perjanjian 
Konsesi dengan Badan 
Pengusahaan (BP) Batam.

Penandatanganan tersebut 
dilakukan oleh Direktur PT ATB, 

Benny Andrianto dan Plh. 
Kepala BP Batam, Purwiyanto, 
Jumat, (13/11/2020), di 
Marketing Center BP Batam, 
Batam Centre, Batam. 

Melalui tanggung jawab BP 
Batam, Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) yang dioper-
asikan oleh PT Moya Indonesia 
akan segera melakukan proses 
transisi yang telah diamanah-
kan pada 4 September 2020 

oleh Kepala Badan Pengusaha 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Batam 
(BP Batam). 

Komitmen utama SPAM Batam 
ini adalah untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi 
warga Kota Batam mulai 15 
November 2020.

Direktur PT ATB, Benny 
Andrianto, dalam sambutann-
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Tepat pada Minggu 
(15/11/2020) pukul 00.00 
WIB, Badan Pengusahaan (BP) 
Batam resmi mengoperasikan 
SPAM (Sistem Penyediaan Air 
Minum) Batam. 

Hal ini ditandai dengan 
kegiatan serah terima 
operasional dari PT Adhya Tirta 
Batam (ATB) kepada BP Batam 
yang dilaksanakan di Ruang 
Rapat Water Treatment Plan 
(WTP) Muka Kuning, Batam.

Serah terima operasional 
dihadiri oleh Direktur Utama 
SPAM Batam, Sutedi Raharjo, 
Head of Operation PT ATB, 
Muhammad bin Ismaun, 
Direktur Badan Usaha Fasilitas 
dan Lingkungan (BU Fasling) 
BP Batam, Binsar Tambunan, 
Direktur Restrukturisasi BP 
Batam, Arham S. Torik, Direktur 

Pengamanan Aset BP Batam, 
Moch. Badrus, Kepala Satuan 
Pemeriksa Intern BP Batam, 
Konstantin Siboro, Direktur 
RSBP Batam, dr. Afdhalun 
Hakim, dan Kepala Biro Umum 
BP Batam, Budi Susilo.

Prosesi serah terima juga 
disiarkan langsung melalui 
aplikasi daring Zoom, dan 
disaksikan oleh para pejabat 
Eselon 2 BP Batam dan jajaran 
direksi PT Moya Indonesia.

Head of Operation PT ATB, 
Muhammad bin Ismaun, dalam 
kesempatan pertama, 
menyatakan apresiasinya 
kepada BP Batam dan PT Moya 
Indonesia yang secara 
bersama-sama telah bekerja 
keras untuk meningkatkan 
pelayanan penyediaan air baku 
di Batam.

“Dengan ketulusan dan 
keikhlasan dari seluruh pihak 
yang terkait dalam pengopera-
sian SPAM ini, kami berharap 
pelaksanaan pengoperasian 
oleh PT Moya Indonesia di 
bawah pengawasan BP Batam, 
mampu melangkah lebih maju 
dari apa yang BP Batam telah 
lakukan selama 25 tahun 
terakhir,” ujar Ismaun.

Direktur Restrukturisasi BP 
Batam, Arham S. Torik, 
mengatakan, momentum 
bersejarah ini, tidak lepas dari 
Pimpinan BP Batam yang 
sudah memberikan kesempa-
tan untuk membentuk Tim 
Persiapan dan Tim Pengakhiran 
Konsesi.

“Proses pengakhiran, kami akui 
cukup panjang dan tidak 
mudah. Untuk itu terima kasih 

BP Batam Resmi Operasikan
SPAM Batam

kami haturkan kepada Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta para Deputi, yang terus 
mendukung proses Pengelolaan SPAM Batam. Begitu juga dengan Direktur PT ATB dan jajarannya yang 
telah bersinergi dengan baik dengan BP Batam, melalui kegiatan serah terima malam ini,” ujar Arham.
 
Lebih lanjut, Arham, mengatakan, per tanggal 15 November 2020, BP Batam resmi sepenuhnya 
mengemban tanggung jawab sebagai pengelola SPAM Batam. 

“Jadi, sistem distribusi air bersih yang kita operasikan juga berubah total dari SCADA yang digunakan 
sebelumnya oleh PT ATB. Kami akan menggunakan Sistem Bimasakti untuk membaca pendistribusian 
yang sudah terintegrasi. Ini juga mampu menjawab kekhawatiran masyarakat tentang adanya masalah 
di kemudian hari dalam proses pengalihan,” kata Arham.

Ia berharap, PT Moya Indonesia dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh BP Batam sebaik-bai-
knya selama enam bulan ke depan, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Batam.

Direktur Utama SPAM Batam, Sutedi Raharjo, mengatakan, sesuai kesepakatan, tagihan rekening 
pelanggan masih diproses oleh PT ATB hingga tanggal 30 November 2020. Meski demikian, Kantor 
Pelayanan Pelanggan (KPP) SPAM Batam akan resmi beroperasi mulai Senin (16 November 2010). 
Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau menginginkan informasi juga dapat menghubungi 
Call Centre 150155.

“KPP kita akan melakukan pelayanan di luar collection rekening atau pembayaran, seperti sambungan 
baru, pengaduan, dan hal-hal yang berkaitan dengan operasional lainnya,” ujar Sutedi. 

Beberapa saat setelah dilangsungkannya serah terima operasional, BP Batam, melalui Direktorat 
Pengamanan Aset, melakukan orientasi dan pengamanan fasilitas WTP, berupa tangki dan pompa 
intake di Instalasi Pengolahan Air Minum di 6 lokasi dengan menempatkan 63 personel, dan melaku-
kan patroli ke pos-pos penjagaan fasilitas SPAM dengan kekuatan 50 personel.

Begitu juga, tim dari unit Air Baku BU Fasling BP Batam, menurunkan 10 personilnya untuk mencatat 
flowmeter di 6 WTP yang ada di Batam.
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Badan Pengusahaan (BP) Batam 

bersama PT Moya Indonesia 

menjalin kerja sama dalam 

Penyelenggaraan Operasi dan 

Pemeliharaan selama Masa 

Transisi Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Batam, Senin 

(14/9/2020), di Balairungsari 

BP Batam.

Penandatanganan nota 

kesepahaman ini ditandatan-

gani langsung oleh Anggota 

Bidang Pengusahaan BP Batam, 

Syahril Japarin, dan kuasa 

Direktur Utama PT Moya 

Indonesia, Sjahrun Sjahmar 

Sikar dan Sutedi Raharjo, 

disaksikan Kepala BP Batam, 

Muhammad Rudi, dan Wakil 

Kepala BP Batam, Purwiyanto.

Pemilihan mitra penyelenggara 

operasional dan pemeliharaan 

selama masa transisi SPAM 

Batam adalah untuk memper-

siapkan pengoperasian SPAM 

Batam sehubungan dengan 

berakhirnya kerja sama dengan 

PT ATB pada 14 November 

2020 dengan melaksanakan 

pemilihan terkait kerja sama 

dengan badan usaha dalam 

penyelenggaraan operasi dan 

pemeliharaan selama masa 

transisi SPAM Batam. 

Kerja sama ini juga bertujuan 
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Operasi dan Pemeliharaan selama Masa
Transisi SPAM Batam



langsung berdasar kriteria badan usaha tersebut sedang atau berpengalaman dalam melaksanakan 

pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan SPAM (meliputi IPA dan atau jaringan distribusi, 

sampai dengan pelayanan pelanggan) dengan kapasitas minimum 3.000 liter per detik di Indonesia.

Peserta yang mendaftarkan untuk mengikuti pemilihan pengelolaan masa Transisi SPAM Batam, antara 

lain PT Bangun Cipta Kontraktor/PT Adhya Tirta Batam, PT Moya Indonesia, PT PP Infrastruktur, dan PT 

Suez Water Treatment Indonesia.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutanya mengatakan, proses peralihan operator 

pengelolaan air minum ini, diharapkan dapat lebih menyempurnakan lagi pelayanan air bersih ke 

masyarakat.

Rudi juga berharap, dalam pengelolaan ke depannya, PT Moya Indonesia harus bisa memberikan layanan 

terbaik dan memastikan tidak ada masalah dalam pelayanan ke masyarakat.

“Saya berharap pihak Moya bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Batam. Pelayanan air selama 

ini sudah bagus, tapi saya mau lebih disempurnakan lagi,” ungkap Rudi.

Penandatanganan juga dihadiri oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman 

Saad, para pejabat struktural BP Batam Pejabat, para anggota Tim Persiapan Pengakhiran dan Perjanjian, 

Anggota Tim Pelaksanaan Kegiatan Task Force Pengakhiran Perjanjian PT ATB, Panitia Pemilihan Mitra 

Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi SPAM Batam, dan Tim Pendukung 

Persiapan dan Pengawasan Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi SPAM 

Batam. 

Juga dihadiri jajaran manajemen PT Moya Indonesia, Himpunan Kawasan Industri (HKI), Kamar Dagang 

dan Industri (KADIN) Batam, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) , Batam 

Shipyard dan Offshore Association (BSOA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Associa-

tion of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional 
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BP Batam Jalin Kerja Sama dengan
PT Pelindo I (Persero)
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam bersama dengan PT 
Pelabuhan Indonesia I 
(Persero) menjalin kerja sama 
Operasional Jasa Pemanduan 
dan Penundaan Kapal di 
Perairan Wajib Pandu di 
lingkungan kerja Badan 
Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam.

Penandatanganan perjanjian 
kerja sama tersebut 
ditandatangani oleh Anggota 
Bidang Pengusahaan BP Batam, 
Syahril Japarin, dan Direktur 
Operasional dan Komersil, 
Ridwan Sani Siregar, pada 

Jumat (16/10/2020), di Grand 
Aston City Hall, Medan, 
Sumatera Utara.

Anggota Bidang Pengusahaan 
BP Batam, Syahril Japarin, 
dalam sambutannya mengung-
kapkan, kerja sama antara BP 
Batam dengan dengan PT 
Pelabuhan Indonesia I 
(Persero) sudah berlangsung 
lama, tetapi pada hari ini kita 
membuatkan kerja sama yang 
lebih terstruktur. “Semoga hal 
ini menjadi awal yang lebih 
baik untuk ke depannya,” kata 
Syahril Japarin.

“Badan Pengusahaan (BP) 
Batam sebagai lembaga 

pemerintah yang bertugas 
dalam pengelolaan pengusa-
haan di Pulau Batam memberi-
kan ruang seluas-luasnya 
kepada para pengusaha, 
apakah itu BUMD, BUMN, 
maupun dari BUMS,” tambah 
Syahril. 

Direktur Utama PT Pelabuhan 
Indonesia I (Persero), Dani 
Rusli Utama, mengatakan, 
penandatanganan kerja sama 
ini merupakan wujud upaya 
bersama antara Pelindo I 
bersama dengan BP Batam 
dalam meningkatkan kinerja 
antarkedua pihak.



"Hari ini adalah kebahagian dan kebanggaan bagi kami, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang 
berarti pengakuan atas kerja sama kita, dan yang lebih penting adalah bagaimana kehormatan 
Pelindo I dipilih menjadi partner BP Batam ke depannya. Kami paham bahwa ada beberapa hal yang 
sudah kita kerja samakan yang dilakukan beberapa waktu lalu yang masih membutuhkan perbaikan 
dan penyempurnaan,” kata Dani Rusli Utama.

“Saya berharap kerja sama yang baru saja kita tandatangani ini memberi nilai tambah bagi kedua 
pihak, bukan saja dari sisi finansial, tapi juga dari sisi reputasi. Kami bangga bisa bekerja sama 
dengan BP Batam. Kami yakini akan bekerja dengan sepenuh hati,” kata Dani Rusli Utama. 

Turut hadir dalam penandatanganan naskah kerja sama, antara lain Direktur Badan Usaha Pelabuhan 
Badan Pengusahaan (BP) Batam, Nelson Idris, General Manager Pelabuhan Barang, Kurnia Budi, 
Manager Komersial, Ronaldi Z, dan jajaran Managemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 
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Covid-19

Jaga Kebugaran Tubuh, Anggota Ditpam
BP Batam Jalani Kesamaptaan Jasmani
Untuk menjaga kesehatan 
tubuh dan kesiapan dalam 
menghadapi pandemi 
Covid-19, jajaran Direktorat 
Pengamanan Aset BP Batam 
melaksanakan Kesamaptaan 
Jasmani, pada Rabu 
(23/9/2020) di Stadion 
Temenggung Abdul Jamal, 
Muka Kuning, Batam.

Sebelum kesamaptaan jasmani 
dilakukan, sedikitnya 300 

pegawai Ditpam BP Batam 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan di RSBP Batam. 

Rangkaian kegiatan kesamap-
taan terdiri dari olah tubuh, lari 
keliling lapangan bola dalam 
12 menit, shuttle run, push up, 
dan sit up. 

“Aktifitas Ditpam banyak di 
lapangan, apalagi kondisi 
pandemi seperti ini, kami 

lakukan kesamaptaan agar bisa 
meningkatkan imun pegawai 
Ditpam,” kata Direktur 
Pengamanan Aset BP Batam, 
Mochammad Badrus.

Badrus mengatakan, kesamap-
taan jasmani akan 
dilaksanakan minimal sekali 
dalam setahun, dan menjadi 
agenda rutin Ditpam BP Batam, 
selain olahraga bersama.



“Kami juga mendorong kepada rekan-rekan Ditpam BP Batam untuk menjajal bakat di bidang 
olahraga lainnya, salah satunya adalah bola voli. Alhamdulillah skill-nya terasah karena sering 
diikutsertakan dalam beberapa turnamen-turnamen di Kota Batam,” ujar Badrus.

Ia berharap melalui kesamaptaan jasmani ini, kekuatan fisik para pegawai Ditpam BP Batam dapat 
terukur dan mampu mendeteksi dini kondisi tubuh pegawai yang kurang prima. 
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Badan Pengusahaan Batam 
menghadiri rapat kerja Kadin 
Kota Batam tahun 2020 
Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Batam 
dengan tema “Menjaga 
Kesehatan dengan Tetap 
Menjaga Ekonomi”, Selasa 
(6/10/2020) di Radisson 
Convention Hotel, Batam.

Plh. Kepala Badan Pengusahaan 
(BP) Batam, Purwiyanto, dalam 
sambutannya mengatakan, saat 
ini seluruh negara di dunia, 
termasuk Indonesia, khususnya 
Batam, tengah berjuang 
melawan pandemi Covid-19. 

Dikatakannya, dalam masa-ma-

sa sulit ini, Covid-19 memberi-
kan dampak yang luar biasa 
bagi seluruh lini dan aspek 
kehidupan. Sebanyak 215 
negara menghadapi darurat 
kesehatan dan harus menye-
lamatkan warganya dari 
ancaman Covid-19. Semua 
negara tengah berjuang untuk 
menyelamatkan diri dari 
tekanan ekonomi yang begitu 
dahsyat dalam jurang resesi.

Ia juga menyampaikan, 
ancaman pandemi Covid-19 
yang luar biasa tengah 
menghantui kesehatan 
masyarakat dan perekonomian 
Kota Batam. 

“Jumlah penyebarannya yang 
semakin meningkat bila dilihat 
dari grafik Covid-19, tentu 
menjadi perhatian bagi BP 
Batam, baik di sektor pelayanan 
kesehatan maupun kebijakan 
kaitannya dengan pemulihan 
ekonomi Batam,” kata 
Purwiyanto.

Ketua Kadin Kota Batam, Jadi 
Rajagukguk, menyampaikan, 
sebagai bentuk kepedulian, 
Kadin Batam sejak awal Maret 
lalu sudah bekerja sama dengan 
stakeholder untuk melakukan 
kegiatan sosisal. 

“Tujuan dari rapat kerja ini 
adalah untuk mencari solusi 

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Batam
Menjadi Perhatian BP Batam

yang pas dalam mencegah penyebaran Covid-19, tetapi tidak menurunkan perekonomian,” kata Jadi.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan Program Strategis Penanganan Covid-19 melalui video 
conference yang disampaikan oleh Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional, yang juga Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. 

“Beberapa hal yang terkait dengan topik kita hari ini, update Covid-19 di Indonesia, kasus Covid di 
indonesia per tanggal 4 Oktober 2020 telah melebihi 300 ribu kasus. Laju penambahan kasus di Indonesia 
meningkat hanya butuh 11 hari untuk mencapai penambahan 50 ribu kasus konfirmasi baru. Saat ini 
tingkat kesembuhan di Indonesia lebih tinggi dibandian rata-rata global, namun tingkat kematian di 
Indonesia masih lebih tinggi 0,72% dibandingkan global,” kata Susiwijono Moegiarso.

Untuk Kota Batam, jumlah kasus terkonfirmasi adalah 75% dari kasus positif Provinsi Kepri, untuk kasus 
aktif 85% dari Prov Kepri. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional dan provinsi, serta tingkat 
kematian di atas tingkat provinsi Kepri.

Adapun rekomendasi arahan terkait program kerja strategis penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi 
di Batam dari berbagai sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan 
korporasi, dan sektoral.

Rapat Kerja ini juga dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting yang dihadiri oleh Pjs. 
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bahtiar Baharuddin, Pjs. Walikota Batam, Syamsul Bahrum, Kepala 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Musni Hardi K Atmaja, Kepala OJK Kepulauan Riau, Rony 
Ukurta, Pimpinan BPJS Batam dan Kepri, Forkopimda Batam, serta Asosiasi/Himpunan dunia usaha. 
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Program Batam Bintan Karimun 

(BBK) Murah, yang diinisiasi oleh 

Kamar Dagang dan Industri 

Kepulauan Riau (Kadin Kepri), resmi 

diluncurkan oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

(Menko Perekonomian) RI, 

Airlangga Hartarto, pada Sabtu 

(26/9/2020), di Plaza Lagoi, 

Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, 

Kepulauan Riau.

Peresmian ditandai dengan 

penekanan tombol sirine dan 

penandatanganan prasasti digital 

oleh Menko Perekonomian, 

Airlangga Hartarto, didampingi 

oleh Menteri Perindustrian, Agus 

Gumiwang Kartasasmita; Menteri 

Perdagangan, Agus Suparmanto; 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin 

Limpo; Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Wishnutama; 

Ketua Umum Kadin Indonesia, 

Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin 

Kepulauan Riau, Akhmad Ma’ruf 

Maulana.

Menko Perekonomian, Airlangga 

Hartarto, dalam sambutannya 

mengatakan, pihaknya memberikan 

dukungan penuh dan memberikan 

apresiasi atas upaya Kadin Kepri. 

Hal ini akan menjadi pengungkit 

bagi pertumbuhan investasi dan 

mengakselerasi investasi di Kepri.

“Ini akan menjadi restart dan 

rebooting yang dimulai dari angka 

nol sehingga sesudah nol menjadi 

positif. Sejalan dengan itu, 

Pemerintah juga sedang 

melaksanakan program dan menga-

lokasikan anggaran untuk penanga-

nan wabah Covid-19 agar 

perekonomian dapat tumbuh 

kembali. Saya mendapat informasi 

bahwa sudah ada 11 perusahaan 

Program BBK Murah Kadin Kepri Diresmikan

yang bernegosiasi dan perkiraan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.500 orang dalam program BBK murah ini,” kata 

Airlangga Hartarto.

Ketua Kadin Kepulauan Riau, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan, Program BBK Murah merupakan paket stimulus 

berupa pemberian sewa lahan gratis selama lima tahun di lokasi yang berada di wilayah FTZ Batam, Bintan, Karimun 

dan Tanjung Pinang. Murah dalam arti terjangkau dan juga memiliki nilai kompetitif yang lebih baik dengan dukungan 

insentif yang melekat dalam status FTZ di BBK.

“Program ini juga menawarkan insentif berupa relaksasi pajak/retribusi di daerah yang masuk dalam program ini, 

seperti pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, pajak bumi bangunan, dan pajak parkir. Selanjutnya stimulus 

bagi pelaku UKM, kemudahan birokrasi perizinan, dan cicilan uang wajib tahunan (uwt) bagi investor di Batam,” kata 

Ma’ruf Maulana.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyambut baik program ini karena akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi di Kepulauan Riau.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, yang turut hadir dalam peresmian tersebut, mengatakan, 

pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi dan mendukung penuh program yang diinisiasi oleh Kadin Kepri tersebut.

Ia mengemukakan, untuk saat ini kita membutuhkan investasi di Pulau Batam, tetapi hari ini kita hadir bersama untuk 

mendukung investasi di Kepulauan Riau. 

“Untuk menarik investor masuk berinvestasi di suatu daerah, kita akan menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan 

oleh para calon investor, salah satunya hari ini, Kadin Kepulauan Riau memberikan insentif pembebasan sewa lahan 

gratis selama 5 tahun, artinya ini bisa membuat satu kebaikan dan bisa menarik keinginan investor untuk masuk ke 

Kepri,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi menambahkan, BP Batam tentunya akan menyiapkan fasilitas infrastruktur meliputi pelabuhan laut 

dan bandara, serta akan memberikan kemudahan mulai dari segi perizinan dan lainnya. “Kita akan menyambut baik 

program ini karena akan menarik total nilai investasi sebesar USD 550 juta,” katanya.
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dan bandara, serta akan memberikan kemudahan mulai dari segi perizinan dan lainnya. “Kita akan menyambut baik 

program ini karena akan menarik total nilai investasi sebesar USD 550 juta,” katanya.



17 Bulletin BP Batam

Pantau Realisasi Target Investasi,
BP Batam Gelar Workshop LKPM
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas 

Barang dan Penanaman Modal 

Badan Pengusahaan (BP) Batam, 

menggelar Workshop Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) dan Workshop Pemenu-

han Komitmen Izin Usaha Industri 

(IUI), pada Kamis (5/11/2020), di 

Meeting Room Asialink Hotel, 

Lubuk Baja, Batam.

Workshop dibuka oleh Direktur 

Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal BP Batam, 

Harlas Buana, dengan menghadir-

kan narasumber Kepala Sub 

Direktorat Wilayah Riau, Jambi, 

dan Kepulauan Riau BKPM, Ady 

Soegiharto, dan Kepala Seksi 

Sektor Sekunder Wilayah Aceh, 

Sumatera Utara dan Sumatera 

Barat BKPM, Yuyun Kusmiarsih.

Kegiatan ini juga diikuti oleh para 

perwakilan perusahaan yang 

tergabung dalam kawasan 

industri di Batam, para perusa-

haan yang tergabung dalam 

Batam Shipyard Offshore 

Association (BSOA), Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Pemerintah Kota Batam dan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas 

Barang dan Penanaman Modal BP 

Batam, Harlas Buana, dalam 

sambutannya mengatakan, 

investasi dan penanaman modal 

merupakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) BP Batam dan 

menjadi perhatian khusus 

pimpinan BP Batam.

“Kami selalu melaporkan kepada 

pimpinan Ketua Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, 

dalam hal ini Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian RI, terkait 

realisasi investasi di Batam, 

karena hal tersebut turut menjadi 

perhatian Presiden RI,” ujar Harlas.

Salah satu instrumen untuk melihat realisasi tersebut, dikatakan Harlas, adalah melalui hasil LKPM. Untuk itu 

Ia berharap semua perusahaan yang hadir dapat mengikuti workshop laporan realisasi secara online tersebut 

dengan saksama.

Kepala Sub Direktorat Wilayah Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau BKPM, Ady Soegiharto, dalam kesempatan 

tersebut, memaparkan tiga prioritas BKPM dalam mendukung target pemerintah 2019-2024, antara lain 

percepatan realisasi investasi, integrasi Online Single Submission (OSS) secara menyeluruh, dan penyelesaian 

permasalahan investasi.

“Untuk target realisasi investasi 2020 sendiri mengalami perubahan, dari target realisasi investasi semula 

886,1 T menjadi 817,2 T. Target ini sudah sesuai dengan Surat Kepala BKPM perihal Usulan Revisi Target 

Penenaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19,” ujar Ady Soegiharto.

OSS juga telah mengalami pembaruan versi, dari OSS Versi 1.0 menjadi Versi 1.1, yang menampilkan beberapa 

fitur tambahan dalam sistemnya. Beberapa di antaranya, format isian legalitas sesuai jenis Badan Hukum & 

Badan Usaha, fitur LKPM, fitur untuk mengakomodir Kantor Cabang, dan fitur Izin Usaha untuk merger.

Kepala Seksi Sektor Sekunder Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat BKPM, Yuyun Kusmiarsih, 

menjelaskan prinsip dasar penyampaian LKPM dan proyek inline.

“LKPM disampaikan secara daring melalui laman OSS atau laman LKPM online dengan hak akses yang sudah 

dimiliki oleh pelaku usaha yang sudah melakukan pendaftaran pada laman OSS,” kata Yuyun.

Dalam workshop ini, para peserta juga diajak untuk mempraktikkan langsung proses pengisian proyek inline 

pada laman OSS. 

Turut hadir dalam pembukaan workshop, antara lain Wakil Koordinator Wilayah Himpunan Kawasan Industri 

(HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Kepala Sub Direktorat Pelayaban Penanaman Modal, Wildan Arief, dan Kepala Unit 

Layanan Terpadu BP Batam, Evi Elfiana Bangun. 
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BP Batam Serahkan Dokumen
Alokasi Lahan untuk Masyarakat
di Kecamatan Sagulung
Badan Pengusahaan (BP) Batam 

melalui Direktorat Pengelolaan 

Lahan menyerahkan dokumen 

alokasi lahan kepada lebih dari 

900 warga Kelurahan Sei Binti 

dan Kelurahan Sagulung Kota, 

Senin (21/9/2020), di Pasar BCC 

Dapur 12, Sagulung, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad 

Rudi, mengatakan, pihaknya telah 

melakukan penyerahan dokumen 

alokasi lahan sebagai bagian dari 

penyelesaian legalitas dokumen 

lahan yang sempat tertunda, 

yang mana baru bisa diselesaikan 

kurang lebih 3.400 dokumen 

lahan selama enam bulan 

terakhir.

Kepala BP Batam juga mengemu-

kakan, penyelesaian dokumen 

legalitas kepemilikan masyarakat 

terus menjadi perhatian bagi BP 

Batam.

Dalam penyerahan tersebut, 

dokumen yang diserahkan, antara 

lain Surat Perjanjian Pengaloka-

sian Lahan (SPPL), Surat 

Keputusan Pengalokasian Lahan 

(SKPL), dan Gambar Peta Lahan. 

Sementara itu, Kepala Biro Humas 

Promosi dan Protokol BP Batam, 

Dendi Gustinandar, mengatakan, 

selain menyerahkan dokumen, 

pada kesempatan tersebut, 

Direktorat Pengelolaan Lahan 

juga melakukan sosialisasi 

pengurusan dokumen lahan 

kepada warga, sekaligus 

mengimbau masyarakat agar 

mewaspadai pihak-pihak yang 

dapat merugikan warga. 

Sosialisasi ini dilakukan langsung 

oleh Kepala Sub Direktorat 

Pengadaan dan Pengalokasian 

Lahan, Direktorat Pengelolaan 

Lahan BP Batam, Denny Tondano.

“Sosialisasi dilakukan agar masyarakat semakin paham dan untuk mencegah adanya oknum yang memberikan 

dokumen palsu dan menawarkan lokasi-lokasi kavling ilegal kepada warga, agar terhindar dari penipuan di 

kemudian hari,” kata Dendi.

Kegiatan ini disambut antusias warga yang telah melakukan pengurusan dokumen sejak lama. Selain itu, 

warga juga berkesempatan untuk menyampaikan beberapa keluhan saat melakukan pengurusan dokumen 

lahan yang tertunda.

“Keluhan dan masukan warga akan kami jadikan sebagai koreksi dari pelayanan kita ke depannya. Karena 

memang volume dokumen yang sedang diproses juga tinggi, sehingga tim lahan yang mengurus cukup 

mengalami kesulitan,” ujar Dendi.

 

Dendi Gustinandar, mengatakan, ke depannya Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam berencana akan 

membagikan dokumen lahan kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan lainnya di Batam berkordinasi 

dengan kelurahan setempat.

Namun, Dendi mengingatkan, masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak dalam 

penyerahan dokumen lahan ini.

“Mengingat sekarang dalam masa pandemi Covid-19, kami harapkan semua dapat mengikuti protokol 

kesehatan. Jika jumlah warganya sedikit, metode penyerahannya berbeda, tidak akan kami himpun, apalagi di 

tengah pandemi seperti ini. Mungkin nanti, masing-masing bisa mengambil di kantor saja,” jelas Dendi.

“Prosesnya sebenarnya cukup singkat. Hanya saja kendala di lapangan memang lumayan kompleks, seperti 

pengecekan kavling milik warga yang membutuhkan waktu di lapangan. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan 

untuk penyelesaian dokumen juga bertambah,” kata Denny. 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, BP Batam akan terus 

berupaya agar semua pelayanan pengurusan dokumen lahan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, 

sesuai arahan Kepala BP Batam bahwa penyelesaian dokumen legalitas kepemilikan masyarakat harus 

menjadi perhatian. 
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Rangkaian Hari Bakti ke-

Badan Pengusahaan (BP) Batam 

genap berusia 49 tahun pada 26 

Oktober 2020. Upacara dan 

syukuran sebagai puncak perayaan 

Hari Bakti ke-49 pun dihelat pada 

Senin (26/10/2020), di Balairung 

Sari BP Batam.

Kegiatan ini menandai 49 tahun 

usia pembangunan Batam sebagai 

sebuah instansi pemerintah, yang 

bermula dari pulau kosong yang 

dikelola oleh Pertamina berupa 

hutan belantara yang nyaris tanpa 

denyut nadi perekonomian, 

kemudian bertransformasi menjadi 

Otorita Batam, hingga beralih 

menjadi Badan Pengusahaan 

Batam.

Hadir dalam momentum perayaan 

Hari Bakti BP Batam ke-49, Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto, para 

Anggota BP Batam beserta istri, 

seluruh pejabat eselon 2, serta 

perwakilan pejabat eselon 3 di BP 

Batam. Sedangkan para pejabat 

eselon 4 dan para karyawan 

mengikuti jalannya acara secara 

daring.

49 Tahun BP Batam
Membangun Untuk Negeri

Upacara dan syukuran Hari Bakti BP Batam kali ini terasa berbeda karena dilaksanakan secara terbatas, dengan 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama acara berlangsung.

BP Batam juga mengundang para pimpinan periode terdahulu yang hadir melalui aplikasi Zoom, seperti Mustofa 

Wijaya, Benjamin Balukh, Wendy Aritenang, I Wayan Subawa, Asyari Abbas, dan Edward Hasbullah sebagai perwakilan 

dari Ikatan Pegawai Purnabakti Otorita Batam (IPPOB).

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para pendiri dan 

pemimpin BP Batam terdahulu yang telah memberikan kontribusi, peran serta, dan jasanya dalam mengisi pembangunan 

Batam.

“Atas nama Badan Pengusahaan Batam dan seluruh jajaran pimpinan, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Bakti 

ke-49 kepada seluruh keluarga besar BP Batam. Semoga BP Batam yang kita cintai, semakin diberi kemampuan untuk 

melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya,” ujar Purwiyanto.

Peringatan Hari Bakti BP Batam pada tahun 2020 mengusung tema “49 Tahun BP Batam Membangun Batam”. Hal ini 

dinilai Purwiyanto sebagai kesempatan yang baik untuk melakukan refleksi diri atas pencapaian yang telah dilakukan 

oleh BP Batam. Menurutnya, sikap tidak cepat berpuas diri sangat penting sebagai pelaksana pembangunan dan 

investasi di Batam.

“Kami berharap, upaya BP Batam dalam pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak langsung yang signifikan 

bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan industri pariwisata, industri kreatif, penciptaan lapangan kerja, dan 

kegiatan impor-ekspor di Batam,” kata Purwiyanto.

Purwiyanto juga menjabarkan beberapa Rencana Strategis BP Batam tahun 2020-2024 sebagai konsep pembangunan 

Batam ke depan, yakni pelayanan dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang baik, peningkatan kapasitas kepelabu-

hanan, khususnya dalam hal bongkar muat barang, pengembangan pusat logistik Bandara Hang Nadim, kebijakan 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, profesionalisme pengelola KPBPB Batam dalam memberi-

kan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

“Untuk itu, BP Batam terus berkomitmen dalam menjawab tantangan yang dinamis untuk mewujudkan Batam, serta 

masyarakatnya yang maju,” ujar Purwiyanto.

Pada kesempatan ini, BP Batam menyerahkan potongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai apresiasi secara 

simbolis kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, serta petugas AVSEC yang 

telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika di wilayah kerja Bandara Hang Nadim, Batam.

Selain itu, BP Batam juga memberikan apresiasi kepada perwakilan karyawan BP Batam dengan masa bakti 8, 16, 24, 

dan 32 tahun, serta penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi perwakilan PNS dengan masa bakti 10, 20, dan 30 

tahun. Masing-masing pegawai menerima piagam penghargaan dan pin emas, yang diserahkan langsung oleh Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto. 
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hanan, khususnya dalam hal bongkar muat barang, pengembangan pusat logistik Bandara Hang Nadim, kebijakan 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, profesionalisme pengelola KPBPB Batam dalam memberi-

kan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

“Untuk itu, BP Batam terus berkomitmen dalam menjawab tantangan yang dinamis untuk mewujudkan Batam, serta 

masyarakatnya yang maju,” ujar Purwiyanto.

Pada kesempatan ini, BP Batam menyerahkan potongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai apresiasi secara 

simbolis kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, serta petugas AVSEC yang 

telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika di wilayah kerja Bandara Hang Nadim, Batam.

Selain itu, BP Batam juga memberikan apresiasi kepada perwakilan karyawan BP Batam dengan masa bakti 8, 16, 24, 

dan 32 tahun, serta penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi perwakilan PNS dengan masa bakti 10, 20, dan 30 

tahun. Masing-masing pegawai menerima piagam penghargaan dan pin emas, yang diserahkan langsung oleh Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto. 
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BP Batam Santuni Anak Yatim Pegawai
dan Purnabakti yang Sakit
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Badan Pengusahaan (BP) Batam 

genap berusia 49 tahun pada 26 

Oktober 2020. Upacara dan 

syukuran sebagai puncak perayaan 

Hari Bakti ke-49 pun dihelat pada 

Senin (26/10/2020), di Balairung 

Sari BP Batam.

Kegiatan ini menandai 49 tahun 

usia pembangunan Batam sebagai 

sebuah instansi pemerintah, yang 

bermula dari pulau kosong yang 

dikelola oleh Pertamina berupa 

hutan belantara yang nyaris tanpa 

denyut nadi perekonomian, 

kemudian bertransformasi menjadi 

Otorita Batam, hingga beralih 

menjadi Badan Pengusahaan 

Batam.

Hadir dalam momentum perayaan 

Hari Bakti BP Batam ke-49, Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto, para 

Anggota BP Batam beserta istri, 

seluruh pejabat eselon 2, serta 

perwakilan pejabat eselon 3 di BP 

Batam. Sedangkan para pejabat 

eselon 4 dan para karyawan 

mengikuti jalannya acara secara 

daring.

Upacara dan syukuran Hari Bakti BP Batam kali ini terasa berbeda karena dilaksanakan secara terbatas, dengan 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama acara berlangsung.

BP Batam juga mengundang para pimpinan periode terdahulu yang hadir melalui aplikasi Zoom, seperti Mustofa 

Wijaya, Benjamin Balukh, Wendy Aritenang, I Wayan Subawa, Asyari Abbas, dan Edward Hasbullah sebagai perwakilan 

dari Ikatan Pegawai Purnabakti Otorita Batam (IPPOB).

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para pendiri dan 

pemimpin BP Batam terdahulu yang telah memberikan kontribusi, peran serta, dan jasanya dalam mengisi pembangunan 

Batam.

“Atas nama Badan Pengusahaan Batam dan seluruh jajaran pimpinan, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Bakti 

ke-49 kepada seluruh keluarga besar BP Batam. Semoga BP Batam yang kita cintai, semakin diberi kemampuan untuk 

melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya,” ujar Purwiyanto.

Peringatan Hari Bakti BP Batam pada tahun 2020 mengusung tema “49 Tahun BP Batam Membangun Batam”. Hal ini 

dinilai Purwiyanto sebagai kesempatan yang baik untuk melakukan refleksi diri atas pencapaian yang telah dilakukan 

oleh BP Batam. Menurutnya, sikap tidak cepat berpuas diri sangat penting sebagai pelaksana pembangunan dan 

investasi di Batam.

“Kami berharap, upaya BP Batam dalam pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak langsung yang signifikan 

bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan industri pariwisata, industri kreatif, penciptaan lapangan kerja, dan 

kegiatan impor-ekspor di Batam,” kata Purwiyanto.

Purwiyanto juga menjabarkan beberapa Rencana Strategis BP Batam tahun 2020-2024 sebagai konsep pembangunan 

Batam ke depan, yakni pelayanan dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang baik, peningkatan kapasitas kepelabu-

hanan, khususnya dalam hal bongkar muat barang, pengembangan pusat logistik Bandara Hang Nadim, kebijakan 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, profesionalisme pengelola KPBPB Batam dalam memberi-

kan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

“Untuk itu, BP Batam terus berkomitmen dalam menjawab tantangan yang dinamis untuk mewujudkan Batam, serta 

masyarakatnya yang maju,” ujar Purwiyanto.

Pada kesempatan ini, BP Batam menyerahkan potongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai apresiasi secara 

simbolis kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, serta petugas AVSEC yang 

telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika di wilayah kerja Bandara Hang Nadim, Batam.

Selain itu, BP Batam juga memberikan apresiasi kepada perwakilan karyawan BP Batam dengan masa bakti 8, 16, 24, 

dan 32 tahun, serta penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi perwakilan PNS dengan masa bakti 10, 20, dan 30 

tahun. Masing-masing pegawai menerima piagam penghargaan dan pin emas, yang diserahkan langsung oleh Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto. 

Bersempena dengan Hari Bakti 

Badan Pengusahaan (BP) Batam 

ke-49 Tahun 2020, BP Batam 

berbagi sukacita dengan 

memberikan santunan kepada anak 

yatim/piatu pegawai dan 

purnabakti yang tergabung dalam 

Ikatan Pegawai Purnabakti Otorita 

Batam (IPPOB). 

Penyerahan santunan dilaksanakan 

pada Jumat, (22/10/2020) secara 

simbolis kepada 5 anak yatim 

pegawai BP Batam sebagai 

perwakilan dari 30 anak penerima. 

Santunan diserahkan oleh Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto, 

didampingi Kepala Biro Humas, 

Promosi dan Protokol, Dendi 

Gustinandar dan Direktur 

Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal, Harlas Buana.

Sedangkan santunan bagi para 

purnabakti diserahkan oleh 

Anggota Bidang Keuangan dan 

Administrasi, Wahjoe Triwidijo 

Keontjoro, didampingi Kepala Biro 

Umum, Budi Susilo dan Kepala Biro 

SDM dan Organisasi, Lilik Lujayanti, yang diterima oleh Bapak Sulasmono dan Bapak Toni Pardede sebagai perwakilan 

dari 10 orang anggota IPPOB yang saat ini kondisi kesehatannya kurang prima.

Purwiyanto, dalam sambutannya, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para 

purnabakti BP Batam yang telah berkontribusi kepada instansi, dan salah satu wujud kepedulian BP Batam kepada 

anak-anak yatim/piatu pegawai BP Batam.

“Teruntuk para pegawai yang masih aktif di BP Batam, saya rasa kegiatan ini bisa menjadikan tonggak agar ke depannya 

bisa kita tingkatkan. Jadi tidak hanya atas nama instansi, tapi juga bisa dilaksanakan dari unsur pegawai dengan berbagai 

kegiatan sosial,” ujar Purwiyanto dalam sambutannya di Marketing Center BP Batam.

Purwiyanto juga mendoakan para anak yatim/piatu pegawai BP Batam, agar mampu memberikan manfaat bagi diri 

sendiri, keluarga, agama, dan negara di masa depan. 

“Semoga adik-adik yang menerima santunan hari ini kelak menjadi anak-anak yang pintar, yang rajin mengaji, saleh dan 

saleha, serta rajin mendoakan orang tuanya. Kami juga berharap, santunan ini dapat memberikan manfaat kepada 

adik-adik beserta keluarga,” harap Purwiyanto. 
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adik-adik beserta keluarga,” harap Purwiyanto. 



Sebagai wujud kepedulian, 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam menyerahkan bantuan 
kepada para pensiunan dan 
pegawai BP Batam yang sakit. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Kamis, (22/10/2020) yang 
merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan Hari Bakti 
BP Batam ke-49.

Dalam kesempatan tersebut, 
Anggota Bidang Pengusahaan 
BP Batam, Syahril Japarin, 
didampingi, Direktur RSBP 
Batam, dr. Afdhalun Anwar 
Hakim, Direktur Pengelolaan 
Lahan, Ilham Eka Hartawan, 
Kepala Pusat Perencanaan 
Program Strategis, Fesly Abadi 
Paranoan, dan sejumlah 

pejabat tingkat III, menyerah-
kan langsung bantuan kepada 
seorang pegawai dan dua 
pensiunan yang sakit di 
kediaman masing-masing.

“Setelah menjenguk pegawai 
dan pensiunan yang sakit, saya 
pikir kita harus segera 
meningkatkan kualitas dan 
kinerja rumah sakit kita. 
Supaya karyawan lebih 
terjamin jika sakit,” ujar Syahril 
Japarin.

“Dengan kita saling mengun-
jungi, saling menyayangi, pasti 
membawa kebahagiaan 
tersendiri bagi mereka yang 
saat ini kondisi kesehatannya 
sedang tidak prima. 

Mudah-mudahan kegiatan ini 
berlanjut tidak hanya bentuk 
sebuah event, tapi juga pada 
pertemuan personal lainnya,” 
harap Syahril.

Sehari sebelumnya, kegiatan 
serupa telah dilaksanakan 
pada Rabu (20/10/2020) 
dengan berkunjung ke 
kediaman dua pegawai dan 
dua pensiunan yang sakit. 

Bantuan tersebut diserahkan 
masing-masing oleh Kepala 
Biro Humas Promosi dan 
Protokol, Dendi Gustinandar, 
dan Direktur Badan Usaha 
Bandar Udara dan TIK, 
Suwarso. 

BP Batam Serahkan Bantuan
kepada Pensiunan dan Pegawai yang Sakit
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Penanaman Pohon Bersama dalam
Jumat Hijau Berseri
Direktorat Pengamanan Aset 

bersama Badan Usaha Fasilitas 

Lingkungan Badan Pengusahaan 

(BP) Batam, Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA), 

Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung (KPHL), Manggala Agni 

Daops Batam bersama-sama 

melakukan penanaman pohon 

dalam kegiatan Jum’at Hijau 

Berseri bertemakan “di Era 

Pandemi, Tetap Bersinergi Cegah 

Karhutla untuk Batam Hijau 

Berseri”, pada Jumat 

(23/10/2020).

Penanaman pohon bersama ini 

merupakan rangkaian kegiatan 

terpadu pengamanan, perlindun-

gan, pencegahan kebakaran 

hutan dan lahan di wilayah kerja 

BP Batam yang dipimpin 

langsung oleh Kasubdit 

Pengamanan Lingkungan dan 

Hutan Ditpam BP Batam, Tony 

Febri.

Tim gabungan melakukan 

penanaman 300 bibit pohon 

Mahoni dan Pulai untuk menjaga 

kelestarian hutan lindung di 

daerah tangkapan air. Sejumlah 

masyarakat setempat juga turut 

berpartisipasi dalam penanaman 

pohon tersebut.

“Sesuai arahan dari Direktur 

Pengamanan BP Batam, Bapak 

Mochamad Badrus, program 

Jumat Hijau Berseri ini akan 

menjadi kegiatan rutin kita, 

bersama seluruh tim gabungan 

dan masyarakat setempat. Kita 

berharap lahan-lahan yang ada di 

Pulau Batam, terutama hutan 

lindung dan hutan konservasi 

bisa segera terrehabilitasi 

dengan baik. Karena tentu dari 

kondisi hutan yang baik itu akan 

menghasilkan ketersediaan 

sumber air untuk masyarakat 

Batam. Kita juga mengajak 

masyarakat untuk sama-sama 

menjaga kelestarian hutan dan 

ketahanan waduk akan terjaga dengan baik,” kata Tony Febri.

Tony Febri mengemukakan, ke depan, kegiatan penanaman pohon diharapkan tidak hanya berhenti di sini, 

tetapi bisa dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, dan kegiatan terpadu pengamanan, perlindungan, 

pencegahan hutan dan lahan akan programkan di tahun 2021 dan akan disusun secara detail.

Sementara itu, Ariyanto dari BKSDA, mengatakan, pelaksanaan patroli gabungan dan penanaman pohon 

adalah bagian dari kegiatan pengamanan terpadu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

bersama BP Batam. Hari ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan patroli gabungan pada Rabu, 21 Oktober 

2020 kemarin,” kata Ariyanto.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi sinkronisasi antarinstansi. “Harapan kami, kita bisa menjadi sinkronisa-

si antarinstansi, baik yang ada di daerah maupun di pusat, untuk bisa bersatu menjaga hutan yang ada di 

Batam secara khusus dan hutan di Kepulauan Riau secara umum,” katanya. 

Nurcahyono, perwakilan masyarakat setempat dari RT 01 RW 25, menyambut baik kegiatan penanaman pohon 

ini dan mengucapkan terima kasih karena telah dilibatkan dalam kegiatan ini. “Mudah-mudahan bermanfaat 

dan pohon ini dapat terus tumbuh untuk anak cucu kita,” kata Nurcahyono. 
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Bersempena dengan Hari Bakti 
Badan Pengusahaan (BP) 
Batam ke-49 Tahun 2020, BP 
Batam bersama komunitas 
sepeda Batam melakukan 
penanaman pohon sebanyak 
100 bibit pohon, pada Sabtu 
(24/10/2020) pagi. 

Penanaman pohon dihadiri 
oleh Anggota Bidang Kebijakan 
Strategis BP Batam, Enoh 
Suharto Pranoto, Anggota 
Bidang Pengusahaan BP Batam, 
Syahril Japarin, Direktur Badan 
Usaha Fasilitas dan Lingkungan 
BP Batam, Binsar Oktavian 
Tambunan, dan Kepala Biro 
Humas Promosi dan Protokol, 
Dendi Gustinandar.

Sejumlah komunitas sepeda 
Batam juga turut berpartispasi, 
antara lain BIFZA Cycling 
Community (BCC), Blue Bike 
Community (BBC), Cross 

Country Cycling Community 
(4C), dan LSM pemerhati 
lingkungan Batam, Beringine-
sia. 

Kegiatan diawali dengan 
bersepeda menempuh jarak 16 
km, yang dimulai dari BP 
Batam dan berakhir di kawasan 
Senjulung, Kabil, Batam. 
Setibanya di lokasi, dilakukan 
kegiatan penanaman pohon 
bersama. Adapun jenis pohon 
yang ditanam, antara lain 
Mahoni dan Andira.

Anggota Bidang Pengusahaan 
BP Batam, Syahril Japarin, 
dalam sambutannya, menyam-
paikan apresiasinya kepada 
para goweser yang telah 
berpartisipasi dalam kegiatan 
penanaman pohon. Menurutn-
ya, kegiatan ini akan menum-
buhkan kesadaran untuk 
menjaga lingkungan.

“Daerah Tangkapan Air (DTA) di 
Batam perlu dilakukan 
perawatan agar kondisinya 
semakin baik. Dan akhir tahun 
lalu juga kita sempat kesulitan 
ketersediaan air baku,” ujar 
Syahril.

Menurutnya, jika DTA dapat 
dikelola dengan baik, maka 
ketersediaan air baku sesuai 
kapasitas desainnya dapat 
terpenuhi, sehingga mencegah 
berkurangnya kapasitas air 
baku dalam waktu dekat. 

Selain itu, Syahril, berharap 
kegiatan ini akan meningkat-
kan kebugaran para karyawan 
BP Batam yang turut bersepe-
da.

Dalam kesempatan yang sama, 
Anggota Bidang Kebijakan 
Strategis BP Batam, Enoh 

BP Batam Tanam 100 Pohon
bersama Komunitas Bersepeda

Suharto Pranoto, menyampaikan beberapa program strategis DTA waduk yang dapat dikembang-
kan.

“Kami proyeksikan jumlah air baku sampai 2021 masih tercukupi. BP Batam telah menyusun 
opsi-opsi perencanaan pengembangan waduk di Batam dan beberapa sumber air di luar Batam, 
salah satunya daerah Busung,” kata Enoh.

Lebih lanjut Enoh mengatakan, pihaknya juga sedang mengkaji sumber air di Pulau Lingga dan 
sudah menugaskan tim khusus untuk melihat secara langsung kondisi ketersediaan air baku di 
sana.

“Berdasarkan hasil pengamatan, sumber air baku di Lingga tersedia hingga 2.400 liter per detik. 
Memang besar, namun kami harus menghitung biaya untuk menarik air dari Lingga ke Batam. Meski 
demikian, akan kami jadikan opsi untuk jangka panjang ke depannya untuk Batam, dan untuk saat 
ini BP Batam akan fokus untuk mengoptimalkan waduk yang ada,” kata Enoh.

Enoh berharap, melalui program penanaman pohon ini manfaat jangka panjangnya dapat dirasakan 
para generasi penerus Kota Batam di masa depan. 
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Dalam rangka Hari Bakti Badan 
Pengusahaan (BP) Batam 
ke-49, Rumah Sakit BP Batam 
menggelar donor darah 
bekerja sama dengan Palang 
Merah Indonesia Kota Batam 
yang dilaksanakan pada Selasa 
(20/10/2020), di Balairungsari, 
Gedung Utama, BP Batam. 

Manager Pemasaran dan 
Pengembangan Usaha RSBP 
Batam, Okta Riza, mengatakan, 
kegiatan donor darah digelar 
untuk menambah persediaan 
labu darah yang ada di Bank 
Darah RSBP Batam serta PMI 
Kota Batam.

“Saat ini ketersediaan labu 
darah sangat sedikit, sedang-
kan kebutuhan darah bagi 
pasien terus naik. Untuk itu, 
kegiatan ini kami rencanakan 
akan dilaksanakan secara rutin 
di RSBP Batam,” kata Okta Riza.

Kegiatan donor darah diikuti 
oleh para karyawan BP Batam 
dan masyarakat yang 
dilaksanakan dengan memper-
hatikan protokol pencegahan 
Covid-19. 

Para pedonor darah telah 
diperiksa kesehatan terlebih 
dahulu dan memenuhi syarat 
untuk menjadi pedonor, yaitu 

berusia minimal 17-60 tahun, 
tidak sedang mengonsumsi 
obat-obatan, beristirahat yang 
cukup, temperatur tubuh dan 
tekanan darah normal, serta 
jumlah hemoglobin yang 
cukup.

“Kami berharap dengan 
adanya kegiatan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat 
Kota Batam, dan dapat 
membantu menambah stok 
labu darah RSBP Batam dan 
PMI Kota Batam,” ujar Okta 
Riza.

Pada kesempatan yang sama, 
Kepala Unit Donor Darah PMI 

Hari Bakti BP Batam ke-49,
RSBP Batam Gelar Donor Darah

dan Bakti Sosial

Kota Batam, dr. Novi, mengatakan, pandemi Covid-19 membawa kendala tersendiri bagi PMI untuk 
mendapatkan pedonor.

“Stok labu darah di Unit Donor Darah PMI Kota Batam sudah mencapai batas maksimal untuk semua 
golongan darah. Bahkan hampir tidak ada. Ini adalah buah dari kekhawatiran masyarakat terhadap 
Covid-19 yang masih ada di Batam,” ujar Novi.

Ia juga berharap, kegiatan donor darah ini mampu mendorong instansi lainnya untuk melaksanakan 
kegiatan serupa.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BP Batam yang telah menginisiasi kegiatan ini. 
Dan kalau boleh, kegiatan donor darah ini dapat dilaksanakan minimal 3 bulan sekali, untuk membantu 
stok darah, baik di RSBP maupun di PMI Kota Batam,” kata Novi. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Senam Jantung Sehat yang dipimpin oleh 5 instruktur senam 
dari Club Jantung Sehat Kota Batam, yang diikuti para anggota Komunitas Jantung Sehat Kota Batam 
serta manajemen dan staf RSBP Batam.

Tim RSBP Batam juga melakukan pelayanan kesehatan gratis di Fasum Perum Villa Sampurna, Tiban 
Indah, meliputi pengecekan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi 
kesehatan gratis dengan tenaga medis RSBP Batam.

“Alhamdulillah, kami mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pesannya tadi, jika memungkinkan, 
sebulan sekali bisa datang. Selain itu, minggu depan ada permintaan dari warga Perumahan Indah 
Permai agar Tim Gowes RSBP Batam hadir di sana. Nanti akan kami jadwalkan,” kata Afdhalun Hakim.
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UNIT KERJA:

Sebagai salah salah satu unit 
kerja yang memegang peranan 
penting dalam melaksanakan 
dan mengawasi jalannya 
investasi, Direktorat Pelayanan 
Lalu Lintas Barang dan 
Penanaman Modal BP Batam 
bertugas untuk melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan di bidang 
pelayanan penanaman. 

Dalam melaksanakan kegiatan, 
bersama 60 orang pegawainya, 
Direktorat Pelayanan Lalu 
Lintas Barang dan Penanaman 
Modal BP Batam, dipimpin oleh 
seorang Direktur dan 4 (empat) 

Kepala Sub Direktorat, antara 
lain Sub Direktorat Industri, 
Unit Layanan Terpadu BP 
Batam, Sub Direktorat 
Perdagangan, dan Sub 
Direktorat Pelayanan Penana-
man Modal.

Selain menyiapkan pelaksa-
naan pelayanan lalu lintas 
barang industri dan pengujian 
mutu, Direktorat Pelayanan 
Lalu Lintas Barang dan 
Penanaman Modal BP Batam, 
memiliki fungsi untuk 
menyiapkan pelaksanaan lalu 
lintas barang konsumsi, 
pelaksanaan pelayanan 

penanaman modal, dan 
pengesahan dokumen 
perizinan.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas 
Barang dan Penanaman Modal 
BP Batam, Harlas Buana, 
mengatakan, selama pandemi 
Covid-19, terjadi penurunan 
kapasitas produksi dari 
beberapa industri sebagai 
dampak dari penurunan 
permintaan pasar. 

Namun, dengan pembinaan 
penerapan protokol kesehatan 
kepada pelaku usaha industri 
selama 14 (empat belas) hari 

INVESTASI DI KALA PANDEMI

di 51 industri, diperoleh hasil peningkatan kesadaran karyawan maupun manajemen perusahaan 
dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan.

Untuk itu, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal BP Batam, menyediakan 
fasilitas call center layanan konsultasi dengan menyediakan delapan line, dan melaksanakan 
koordinasi rutin bersama instansi terkait dalam rangka evaluasi  pelayanan dan fasilitasi 
penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha dengan Kementerian/Lembaga terkait selama 
masa Pandemi.

Harlas juga menyampaikan strategi dalam menghadapi tantangan investasi dunia dari segi regulasi, 
salah satunya adalah saat ini investasi BP Batam telah mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Koordinator Penanaman Modal RI (BKPM), yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, di mana prosedur layanan investasi menggunakan 

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
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PRESTASI

Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (BP Batam) meraih Anugerah 

Keterbukaan Informasi Badan Publik 

Tahun 2020 dengan kualifikasi Badan 

Publik Informatif untuk kategori Lembaga 

Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari 

Komisi Informasi Pusat Republik 

Indonesia yang diumumkan secara virtual 

pada Rabu, (25/11/2020).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh 

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. 

Ma'ruf Amin dan diterima oleh Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto didampingi 

oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan 

Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, 

selaku Atasan PPID BP Batam, dan Kepala 

Kantor Perwakilan BP Batam, Purnomo 

Andiantono.

Komisi Informasi RI selama kurang lebih 

tiga bulan melaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi 

Publik pada Badan Publik Kementerian, 

Lembaga Negara dan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Lembaga 

Non Struktural, Pemerintah Provinsi, 

Badan Usaha Milik Negara, Perguruan 

Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Komisi 

Informasi Pusat (KI Pusat) bersama Wakil 

Presiden mengumumkan hasil Monev dan 

memberikan Anugerah Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Penganugerahan ini diberikan oleh KI 

Pusat setiap tahunnya kepada Badan 

Publik yang menerapkan dan 

menjalankan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

oleh Komisi Informasi Pusat.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede 

Narayana dalam laporannya menjelaskan, 

bahwa saat ini Komisi Informasi Pusat 

(KIP), mendorong Badan Publik 

pentingnya untuk tetap memberikan 

informasi kepada publik secara benar, 

informatif dan akuntabilitas. 

“Keterbukaan informasi membuat publik 

mempunyai banyak pilihan dengan 

berbagai program yang transparan dan 

akuntabel,” katanya.

Ia menambahkan, Penganugerahan 

Keterbukaan Informasi Publik ini 

merupakan refleksi dari kondisi 

pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik. 

“Penganugerahan Keterbukaan Informasi 

Publik ini merupakan refleksi dari kondisi 

pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik, Komisi Informasi Pusat 

melaksanakan Monev melalui tahap 

pengisian Self Assessment Kuesioner dan 

Pendalaman melalui presentasi, 

kemudian diperoleh hasil Monev. Hasil ini 

merupakan bentuk refleksi dan kondisi 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi 
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Publik pada badan public," ujar Gede Narayana.

Adapun Badan Publik yang di-monev sebanyak 348 Badan Publik, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 Badan Publik. Dari 

hasil Monev ini, menyatakan terdapat peningkatan bagi Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif. 

"Tahun 2019, Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif dengan prosentase 9,8% dan pada tahun ini 17,24%," kata Gede 

Narayana.

Disampaikannya juga, bahwa salah satu indikator penting yang menjadi tolak ukur penilaian monev 2020 ini adalah inovasi yang 

dilakukan badan publik di masa pandemik Covid-19. 

Menurutnya, inovasi dan layanan informasi publik menjadi penting ditakar, karena layanan informasi publik tidak boleh berhenti di 

masa pandemik, namun justru menuntut improvisasi, inovasi dan kolaborasi digital dalam memenuhi hak publik untuk tahu 

informasi publik di masa pandemik ini.

Adapun Badan Publik yang meraih kualifikasi Informatif, di antaranya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

dan beberapa Badan Publik lainnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para penerima penghar-

gaan atas capaian terbaiknya dan ucapan terima kasih kepada seluruh badan publik yang telah berpartisipasi. 

“Dengan adanya keterbukaan informasi, hal ini membantu masyarakat untuk dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan publik hingga evaluasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka literasi dan pengetahuan masyarakat juga 

semakin tinggi substansinya,” kata Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin.

Ia juga menambahkan, bahwa saat ini sangat mudah tersebarnya informasi yang tidak benar. 

“Melalui informasi publik, pemerintah dapat menyampaikan informasi yg benar dan tepat, salah satunya melalui layanan PPID yang 

dapat memaksimalkan seluruh kanal untuk menyebarkan informasi yang benar dari sebaran disinformasi, misinformasi, malinforma-

si, dan membendung hoax,” kata Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin. (cc)



Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (BP Batam) meraih Anugerah 

Keterbukaan Informasi Badan Publik 

Tahun 2020 dengan kualifikasi Badan 

Publik Informatif untuk kategori Lembaga 

Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari 

Komisi Informasi Pusat Republik 

Indonesia yang diumumkan secara virtual 

pada Rabu, (25/11/2020).
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Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. 

Ma'ruf Amin dan diterima oleh Plh. 

Kepala BP Batam, Purwiyanto didampingi 

oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan 

Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, 

selaku Atasan PPID BP Batam, dan Kepala 

Kantor Perwakilan BP Batam, Purnomo 

Andiantono.
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Lembaga Negara dan Lembaga 
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Pemilihan Umum, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

dan beberapa Badan Publik lainnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para penerima penghar-

gaan atas capaian terbaiknya dan ucapan terima kasih kepada seluruh badan publik yang telah berpartisipasi. 

“Dengan adanya keterbukaan informasi, hal ini membantu masyarakat untuk dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan publik hingga evaluasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka literasi dan pengetahuan masyarakat juga 

semakin tinggi substansinya,” kata Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin.

Ia juga menambahkan, bahwa saat ini sangat mudah tersebarnya informasi yang tidak benar. 

“Melalui informasi publik, pemerintah dapat menyampaikan informasi yg benar dan tepat, salah satunya melalui layanan PPID yang 
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si, dan membendung hoax,” kata Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin. (cc)
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Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam 

mendapatkan penghargaan Anugerah 

Humas Indonesia (AHI) 2020 untuk 

Kategori Kepala Lembaga Negara 

Terpopuler di Media Digital 2020. AHI 

2020 merupakan apresiasi bagi kinerja 

tim komunikasi Pemda/K/L/BUMN/Anak 

BUMN.  

Puncak perhelatan yang diselenggarakan 

oleh HUMAS INDONESIA, member of PR 

INDONESIA Group, dengan tema the 2nd 

Anugerah Humas Indonesia, 

Kepemimpinan yang menginspirasi, 

berlangsung pada hari, Kamis 

(26/11/2020), yang disiarkan secara 

langusng secara virtual melalui channel 

YouTube PR INDONESIA.

Tahun ini, AHI 2020 menghadirkan dua 

kategori pemenang, yaitu Anugerah 

Pemerintah Daerah Terpopuler di Media 

Digital 2020 dan Anugerah Pemimpin 

Publik Terpopuler di Media Digital 2020.

Adapun beberapa kategori penghargaan 

Anugerah Pemimpin Publik Terpopuler di 

Media Digital 2020, antara lain Menteri 

Terpopuler di Media Digital 2020, Kepala 

Lembaga Negara Terpopuler di Media 

Digital 2020, Gubernur Terpopuler di 

Media Digital 2020, Wali Kota Terpopuler 

di Media Digital 2020, Bupati Terpopuler 

di Media Digital 2020, Pemimpin BUMN 

Tbk Terpopuler di Media Digital 2020, 

Pemimpin BUMN Non Tbk Terpopuler di 

Media Digital 2020, Pemimpin BUMD 

Terpopuler di Media Digital 2020, 

Pemimpin Anak BUMN Terpopuler di 

Media Digital 2020.

Sedangkan untuk kategori Anugerah 

Pemerintah Daerah Terpopuler di Media 

Digital 2020, antara lain Pemerintah Kota 

Terpopuler di Media Digital 2020, 

Pemerintah Kabupaten Terpopuler di 

Media Digital 2020, Pemerintah Provinsi 

Terpopuler di Media Digital, BUMD 

Terpopuler di Media Digital 2020, Anak 

BUMN Terpopuler di Media Digital 2020, 

BUMN Tbk. Terpopuler di Media Digital 

2020, BUMN Non Tbk. Terpopuler di 

Media Digital 2020.

Sesuai pengumuman yang telah 

disampaikan oleh Panitia Penyelengga-

ran, diumumkan bahwa Kepala Lembaga 

Negara Terpopuler di Media Digital 2020 

antara lain, Agus Susanto - Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan, Doni 

Monardo - Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Fachmi Idris - 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Jenderal 

Polisi Idham Azis - Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia, Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto - Panglima Tentara Nasional 

Indonesia, Muhammad Rudi - Kepala BP 

Batam, Perry Warjiyo - Gubernur Bank 

Indonesia, Wimboh Santoso - Ketua 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan.

Masa pandemi tidak menyurutkan 

semangat dari HUMAS INDONESIA, 

Member of PR INDONESIA Group, untuk 

tetap mengapresiasi kinerja para 

pemimpin yang terus memberikan 

inovasi dan inspirasi.  

Keseluruhan penghargaan AHI 2020 

diukur berdasarkan eksposur positif di 

media digital. HUMAS INDONESIA bekerja 

sama dengan Kazee Digital Indonesia 

melakukan monitoring pemberitaan 

ratusan Kementerian/Lembaga/Pemerin-

tah Daerah/BUMN/BUMD di 6.831 media 

lokal, 904 media nasional dan 2.218 

media internasional serta media sosial 

(Facebook, Twitter, Instagram dan 

Youtube). (cc)
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