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KEPALA IMIGRASI KUNJUNGI
KETUA DPRD KOTA BATAM

BATAM – Kepala Imigrasi Klas I Khusus

Batam, Ismoyo bersama jajarannya

melaksanakan kunjungan silaturahmi

dengan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryan-

to, SH, MH pada Rabu (5/01/2022).

Dalam kesempatan ini Nuryanto

didampingi oleh Ketua Komisi I, Budi

Mardiyanto, SE, MM. Pertemuan berlang-

sung di ruang Kerja Ketua DPRD Batam.

Kepala Imigrasi hadir bersama Kepala

Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin

Tinggal, Taufik, Kepala Seksi Peninda-

kan, Chairul Huda, serta Kepala Seksi

intelejen, Notonegoro.

Pertemuan berlangsung sangat akrab

dan saling bertukar informasi terkait

kegiatan Imigrasi Kelas I Batam dan

kegiatan DPRD Kota Batam. KD/humas

Edisi : Januari 2022
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RUANG FRAKSI DPRD BATAM
DILALAP SI JAGO MERAH

BATAM-Ruangan Fraksi Hati Nurani
Rakyat (Hanura) di Kantor DPRD
Kota Batam terbakar, Selasa (11/1/
2022) sekitar pukul 11.00 WIB.

RUANGAN ini berada di lantai 1 tepatnya di
lorong sebelah kiri dari lobby DPRD Kota
Batam.

"Kebakaran-kebakaran," ujar seorang pe-
gawai honorer menggunakan kerudung hitam
sembari berlari memegang berkas-berkas dari
ruang Fraksi Hanura.

Pantauan TRIBUNBATAM.id, sumber api
awalnya berasal dari ruangan Fraksi Hanura.

Saat pintu dibuka asap berwarna hitam
keluar ke lorong ruangan Fraksi.

Bahkan asap tebal juga sampai ke Ruan-
gan Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) yang
berada tepat di sebelah ruangan Fraksi Habu-
ra.

Seluruh pegawai yang berasal dari Lantai
2 Kantor DPRD Kota Batam, berhamburan
turun dan keluar dari ruangannya berkumpul
di halaman.

Ada juga yang berhasil membawa berkas-
berkas penting.

Terlihat sejumlah Pamdal (Pengamanan
Dalam) DPRD Kota Batam, sejumlah pegawai
dan Honorer DPRD Kota Batam saling ber-
gotong royong memadamkan api.

Lantaran asap tebal, api dipadamkam dari
luar jendela.

Jendela kaca di ruang Fraksi Hanura dan
PKS tampak dipecahkan.

Sehingga sumber air diambil dari hydrant
yang ada di halaman DPRD Kota Batam.

Kobaran api membesar sekitar 20 menit
dan berhasil dipadamkan.

"Pecahkan kacanya, pecahkan kacanya.
Hidupkan airnya," teriak seorang pegawai Hon-
orer yang akrab disapa Mas Bro ini sembari
memegang selang.

Api berhasil dipadamkam, sebanyak 4 unit
mobil kebakaran baru tiba dilokasi kejadian.

Mobil kebakaran tiba sekitar pukul 11.30

WIB atau sekitar 10 menit setelah api dipad-
amkan.

Sekretaris DPRD (Setwan) Kota Batam,
Aspawi mengapresiasi seluruh honorer, pe-
gawai dan Pamdal DPRD Kota Batam dan
Satpol PP yang berhasil memadamkan api.
Sumber api diperkirakan dari arus pendek
(korslet).

"Aset-aset berhasil kita selamatkan, kec-
uali jendela. Ia juga bersyukur tak ada korban
jiwa dalam kejadian ini," kata Aspawi. (ist)

RUANG Fraksi DPRD Batam Dilalap Si Jago Merah

BATAM-Sekretaris DPRD Kota Batam

Aspawi Nanggali beserta jajaran dan staf

di lingkungannya menerima suntikan

vaksin Booster pada Rabu pagi (19/01/

2022).

Dosis yang disediakan sebanyak 497

bagi pimpinan, anggota beserta staf Sek-

retariat DPRD Kota Batam tersebut. Keg-

iatan berlangsung di lobi gedung DPRD

Kota Batam.

Setelah 45 menit menerima suntikan

vaksin booster tersebut, Aspawi mengaku

semakin bugar dan tidak ada efek negatif

yang dirasakan. “Kita berharap program

vaksin booster ini dapat sukses diterap-

kan kepada seluruh masyarakat, untuk

menuju Batam menjadi kota modern dan

sejahtera,” paparnya. RED
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SEKRETARIS DPRD Kota Batam Aspawi Nanggali beserta jajaran dan staf di lingkungannya
menerima suntikan vaksin Booster pada Rabu pagi (19/01).
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NURYANTO: PROGRAM SERENTAK
PENGHIJAUAN AKAN DITERUSKAN

DI KOTA BATAM

NURYANTO Program Serentak Penghijauan akan Diteruskan di Kota Batam

BATAM– Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto

SH, MH akan melanjutkan program DPP terkait program

penghijauan dan monitoring lingkungan hidup.

“Sebagai kader tentunya instruksi DPP dilanjutkan hingga

kedaerah, “terang Nuryanto usai menam pohon di Kali Rawa

Jati, Pancoran Jakarta Barat, Minggu 9 Januari 2022.

Nuryanto menambahkan, program yang sudah berjalan

saat ini oleh DPP PDI Perjuangan akan diteruskan kedaerah.

Di Batam, penanaman pohon akan dilakukan diwilayah yang

sering terdampak banjir. Dengan menanam pohon diharapkan

Batam akan lebih terbebas banjir, “terang Nuryanto.

Di lokasi yang sama Yasona Laoly, Ketua DPP PDI

Perjuangan membuka sekaligus menanam pohon program

peduli lingkungan. Kegiatan ini merupakan program ber-

kelanjutan, bukan politik tapi peduli lingkungan hidup.

Program ini dilakukan oleh DPD, DPC PAC, Ranting dan

anak ranting.

Kegiatan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Terimakasih diucapkan kepada DPRD Se- Indonesia.

Hal yang sama disampaikan Komaruddin, Ketua DPP

PDI Perjuangan. Anggota DPRD Propinsi dan Kota, yang

berasal dari Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri

dan Sulawesi Barat diikuti kisaran 200an di satu titik.

“Intinya negara ada 3 hal yang mesti dijaga keseimban-

gan yakni, air bumi dan tanah, “ungkap Komaruddin. (*/r)
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PASCA KEBAKARAN DI GEDUNG DPRD BATAM,
SEKWAN SEBUT PELAYANAN KE MASYARAKAT

TETAP BERJALAN NORMAL
BATAM – Sekretaris DPRD Kota Batam,

Aspawi dengan tegas mengatakan pelayan-

an ke masyarakat tidak terganggu dengan

adanya insiden kebakaran yang terjadi di

ruangan Fraksi Hanura Kota Batam.

Dia mengatakan, si jago merah hanya

melahap kursi, meja dan karpet yang

terdapat diruangan itu,  sementara untuk

dokumen-dokumen penting lainnya telah

berhasil diselamatkan.

Sekwan Kota Batam, Aspawi Nangali, S.

Sos, MM membenar telah terjadi kebakaran

di Gedung DPRD Kota Batam. Menurutnya

api berasal dari salah satu ruang fraksi di

DPRD Kota Batam, sekitar jam 11 di hari

Selasa 11 Jan 2022, belum dapat diketahui

pasti sumber api, namun dugaan sementara

dari konsleting arus pendek barang elektrik

di ruangan tersebut.

“Alhamdulillah, semua arsip-arsip dan

dokumen penting serta komputer yang

berada didalam ruangan berhasil kita

selamatkan terlebih dahulu,” ungkap Aspawi

didampingi Kadis Damkar Batam, Azman

dan anggota DPRD Batam dari Fraksi

Hanura, Bobi Alexander Siregar, Utusan

Sarumaha dan Tumbur Hutasoit saat

konferensi pers di Lobi Gedung DPRD Kota

Batam, Selasa (11/1/2022).

Dikatakannya, dugaan sementara

penyebab kebakaran yakni adanya korslet-

ing arus listrik yang terjadi dari plafon yang

ada di ruangan Fraksi Hanura Kota Batam.

“Dugaan sementara penyebab terjadinya

kebakaran yakni akibat adanya arus pendek,”

sebut mantan Kepala BPN Kota Batam.

Lebih lanjut dia menjelaskan, DPRD Kota

Batam merupakan lembaga politik, jadi

sudah sepatutnya antisipasi terhadap siapa

saja tamu yang datang tetap dalam penga-

wasan dari pihak keamanan DPRD.

“Di pintu depan ada penjaga piket dari

Pamdal (Pengamanan Dalam). Jadi siapap-

un tamu yang keluar masuk ke ruangan

tersebut akan terdeteksi,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas

Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam

Drs. Azman, mengatakan awalnya pihaknya

menerima kabar dari salah satu pejabat

DPRD Batam, yang mengatakan telah

terjadi kebakaran disalah satu ruangan

Kantor DPRD Batam.

“Ada salah satu ruangan di DPRD Batam

yang terbakar, yakni Fraksi Hanura Kota

Batam,”

Dikatakannya, api berhasil dipadamkan

setelah empat unit mobil pemadam kebaka-

ran diturunkan ke lokasi kejadian. “Alhamdu-

lillah, tidak sampai 1 jam api berhasil

dipadamkan,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam kejadian kebakaran itu

tidak ada menimbulkan korban jiwa. Hanya

ruangan Fraksi Hanura yang hangus dilahap

si jago merah.

“Petugas Damkar saat ini sedang

melakukan proses cleaning dan pedinginan.

Dan, selanjutnya akan kami serahkan ke

pihak Polsek untuk penyelidikan lebih

lanjut,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu dia juga meng-

himbau kepada seluruh masyarakat kota

Batam untuk lebih memperhatikan lagi

penggunaan listrik ditempatnya masing-

masing, baik di rumah, kantor dan lainnya

“Yang paling penting sekarang adalah

perawatannya,” pesannya.

Namun nanti aparat kepolisian yang akan

menyelidiki lebih dalam penyebab kebaka-

ran ini sebenarnya.

Mobil damkar yang diturunkan ada

sebanyak 4 unit. Pas saat kejadian semua

listrik di gedung DPRD Batam langsung

dipadamkan.

“Kepada seluruh masyarakat Batam

saya menghimbau untuk terus berhati-hati

dalam pengunaan listrik. Lakukan pengece-

kan sistem kelistrikan di rumah-rumah dan

perkantoran secara berkala, untuk terjadinya

kebakar akibat arus pendek,” pungkasnya.

(Red/exposidik)
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Pajak Arena Permainan dan Hiburan Turun,

APGEMA DAN AJAHIB SAMPAIKAN
TERIMA KASIH KEPADA DPRD DAN

PEMKO BATAM

HAL itu disampaikan menyusul telah

diterimanya keluhan dan usulan para

pengusaha untuk menurunkan pajak Arena

permainan anak-anak dan keluarga serta

pajak hiburan dalam rapat paripurna yang

digelar DPRD Batam, Kamis (20/1/2022).

“Kami dari pengusaha arena permainan

anak-anak dan keluarga mengucapkan

terimakasih kepada seluruh tim Pansus

DPRD dan Pemko Batam yang telah

menyetujui penurun pajak arena permainan

menjadi 25 persen yang sebelumnya

dicanangkan di atas 50 persen. Serta

hiburan menjadi 15 persen yang sebelumn-

ya di atas 30 persen,” ucap Ketua APGE-

MA, Jonni Pakkun.

Hal serupa juga disampaikan Ketua

Asosiasi Jasa Hiburan (AJAHIB) Kota

Batam, Gembira Ginting. Ia mengucapkan

terima kasih kepada seluruh anggota

DPRD Kota Batam dan Pemko Batam.

“Kami mengucapkan terima kasih

kepada seluruh anggota DPRD dan Pemko

Batam yang telah membantu dan menden-

garkan keluhan para pengusaha untuk

menurunkan pajak hiburan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda

Retribusi Pajak DPRD Batam, Budi Mard-

ianto mengatakan, dalam memutuskan

Perda pajak hiburan dan arena permainan

begitu banyak dinamika, namun semangat-

nya sama, baik tim pansus DPRD maupun

tim Pansus Pemko Batam.

“Bahwa bagaimana dalam masa pandemi

Covid-19 ini ekonomi bisa berjalan, di satu

sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Batam bertambah. Maka daripada itu

disepakati dalam Paripurna bahwa pajak

terkait hiburan seperti karaoke, diskotek,

panti pijat dan SPA sebesar 15 persen.

Sedangkan untuk pajak arena permainan

anak-Anak dan keluarga sebesar 25 pers-

en,” jelas Budi.

Budi menyebutkan, keputusan bersama

ini akan menambah bergeliatnya ekonomi di

Kota Batam.

“Perda ini akan berjalan selama 2

tahun, nanti akan menjadi evaluasi apabila

situasi dan kondisi pandemi Covid-19

berubah. Pada prinsipnya DPRD dan

Pemko Batam akan tanggap terhadap

masyarakat dan juga PAD Kota Batam,”

pungkasnya. (Red)

BATAM-Asosiasi Pengusaha Game Elektronik Anak-Anak dan Keluar-
ga (APGEMA) dan Asosiasi Jasa Hiburan (AJAHIB) menyampaikan

ucapan terima kasih kepada Pansus Ranperda DPRD Kota Batam dan
Pemko Batam.

ASOSIASI Pengusaha Game Elektronik Anak-Anak dan Keluarga (APGEMA) dan Asosiasi Jasa Hiburan (AJAHIB) menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Pansus Ranperda DPRD Kota Batam dan Pemko Batam.
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KETUA DPRD KOTA BATAM
HADIRI DIALOG KEBANGSAAN HAUL

GUSDUR KE-12
BATAM- Ketua DPRD kota Batam,

Nuryanto, menghadiri Dialog Kebang-

saan Haul Gus Dur ke-12 di Paroki

MBPA, Kavling Baru, Kecamatan

Sagulung, Batam, Jumat (21/01/2022).

Pelaksanaan dialog kebangsaan

tersebut dipelopori oleh Organisasi

Kepemudaan (OKP) Lintas Antar Agama

di Kecamatan Sagulung dan Pemuda

Katolik menjadi Tuan Rumah dalam Haul

Gus Dur yang ke-12 tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD

kota Batam, Nuryanto, mengucapkan

selamat dan memberikan apresiasi

setinggi-tingginya kepada panitia serta

narasumber dari pemuka agama Islam,

Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Nuryanto mengatakan, sosok Gus

Dur merupakan bapak bangsa sekaligus

bapak pluralisme yang telah membawa

perubahan besar di Indonesia yang

berbeda-beda tetapi tetap satu.

“Beliau telah membawa perubahan

dan mengajarkan bagaimana hidup

berbangsa, bernegara dan mewujudkan

demokrasi yang pluralisme dan tidak

membedakan satu dengan yang lain,”

tuturnya.

Nuryanto yang akrab disapa Cak Nur

itu menilai, perjuangan Gus Dur semasa

hidupnya kepada bangsa tidak diragukan

lagi. Ia mengutip salah satu motto Gus

Dur yakni mayoritas harus bisa melind-

ungi minoritas dan yang kuat harus

menjaga yang lemah.

“Dan itu diwujudkan oleh beliau, Gus

Dur bisa bergaul dan berteman dengan

siapa saja tanpa melihat perbedaan

suku, agama, ras dan antar golongan.

Makanya Gus Dur bisa diterima siapa

saja dan beliau mengajari kita menjaga

kebhinekaan dan Pancasila,” tuturnya.

Oleh karena itu, Nuryanto mengajak

masyarakat untuk meneruskan sifat

yang ditunjukkan oleh Gus Dur semasa

hidupnya dengan terus menghargai

perbedaan untuk menuju Indonesia yang

merdeka, berbangsa dan makmur.

“Mudah-mudahan semangat gusdur

bisa tertanam di hati kita, NKRI harga

mati, Pancasila, siapa kita? Indonesia,”

ucap Cak Nur disambut tepuk tangan

meriah para audiens.

“Kerukunan kita akan menjadi contoh,

menjadikan Batam yang aman, se-

jahtera. Terimakasih kepada bapak/ibu

sekalian, Gus Dur ada di hati kita

semua,” tutupnya.

Kegiatan tersebut diikuti secara

virtual oleh Puteri Alm. Gus Dur, Alissa

Wahid dan dihadiri langsung oleh Uskup

Pangkal Pinang, Mgr. Adrianus Sunarko,

OFM beserta pemuka agama dari agama

Islam, Buddha, Hindu dan Kristen

Protestan.

Selain itu juga hadir Anggota DPD RI,

Haripinto dan Anggota DPRD Kota

Batam, Dominggus dan Amintas Tam-

bunan. (SOP)

KETUA DPRD Kota Batam Hadiri Dialog Kebangsaan Haul Gusdur ke-12
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DEWAN GELAR SIDANG PARIPURNA
TERKAIT PERUBAHAN ATAS SEJUMLAH
PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

BATAM – Rapat kali ini membahas Lapo-

ran Pansus Ranperda Perubahan atas tiga

Perda tentang pajak dan tiga Perda lainnya

tentang retribusi. Di hadapan para pimpinan

DPRD Kota Batam dan Wakil Wali Kota,

Ketua Pansus Budi Maryanto, SE, MM

menyampaikan bahwa setelah melakukan

pembahasan secara marathon dengan ber-

bagai dinamikanya, dan dengan mempertim-

bangkan kondisi perekonomian Kota Batam

serta instruksi pemerintah pusat guna mem-

perkuat peran pemerintah daerah dalam

rangka mendukung kebijakan fiskal nasion-

al, kemudahan berusaha, dan layanan daer-

ah, juga konsultasi ke Kemendagri dan Biro

Hukum Provinsi Kepri, maka pansus dapat

menyelesaikan pembahasan atas materi

dan substansi ranperda.

Dipaparkan Budi, mengingat strategisn-

ya keberadaan perda-perda tentang pajak

dan retribusi daerah ini yakni sebagai pa-

yung hukum atas sumber dan potensi

Pendapatan Asli Daerah, maka pansus

memberikan rekomendasi untuk ditindaklan-

juti segera, sebagai berikut :

Pertama, pengelolaan parkir rumija (ru-

ang milik jalan) harus dikelolakan pada pi-

hak ketiga (swasta profesional) sebagaim-

ana amanat perda dan kesepakatan antara

pansus dengan tim pemko batam, yang

dalam pengelolaannya oleh pihak ketiga

tersebut harus mempergunakan atau me-

manfaatkan teknologi informasi.

Untuk itu, kepada Wali Kota Batam kiran-

ya dapat segera menindaklanjutinya, dengan

mekanisme dan persyaratan mengacu dan

berpedoman pada peraturan perundang-un-

dangan. Kemudian, melaporkan progres ser-

ta hasilnya kepada dprd kota batam.

Kedua, temuan pansus di lapangan, aktiv-

itas permainan ketangkasan (gelper), masih

ada yang tidak sesuai dengan perizinan yang

dikeluarkan oleh pemerintah kota batam.

Untuk itu, kepada Komisi I DPRD Kota

Batam kiranya dapat menindaklanjuti den-

gan melakukan rapat dengar pendapat dan/

atau sidak ke berbagai pengelola permain-

an ketangkasan di kota batam.

Ketiga, temuan pansus bahwa para pen-

gelola spa dalam melakukan pembayaran

pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam perda. Hal ini tentu tidak

dapat dibenarkan.

Pansus juga meminta Komisi II DPRD

untuk dapat menindaklanjuti dengan men-

gundang para pengelola SPA dan Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam

guna melakukan rapat dengar pendapat dan

melakukan sidak ke berbagai pengelola

SPA di Kota Batam.

“Atas selesainya pembahasan materi

dan substansi ranperda dan setelah dilaku-

kan rapat konsultasi antara pansus dengan

pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi,

maka melalui rapat paripurna yang terhor-

mat kiranya keempat ranperda, yakni ran-

perda tentang perubahan atas tiga peratu-

ran daerah Kota Batam mengenai pajak

daerah, ranperda tentang retribusi persetu-

juan bangunan gedung,  ranperda tentang

retribusi pengesahan rencana penggunaan

tenaga kerja asing perpanjangan, dan ran-

perda tentang perubahan atas peraturan

daerah Kota Batam nomor 3 tahun 2018 ten-

tang penyelenggaraan dan retribusi parkir,

dapat disetujui dan disahkan menjadi per-

da,” papar Budi dalam laporannya.

Sementara Wali Kota Batam yang diwak-

ili Amsakar Achmad menyampaikan bahwa

pihaknya mengucapkan terima kasih dan

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

Pansus DPRD Kota Batam, Tim Pemerin-

tah Kota Batam, dan seluruh stakeholder

yang telah bertungkus-lumus terlibat dalam

perumusan dan penyempurnaan materi ke-

empat Ranperda terkait penerimaan daerah

di atas yang disepakati pada hari ini. RED

DEWAN Gelar Sidang Paripurna Terkait Perubahan Atas Sejumlah Perda Tentang Pajak Dan Retribusi
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RDPU dengan Forum Diskusi Grup
tentang UMK Batam 2022 dan Putusan PTUN

JANGAN ABAI, BISA TERJADI
PELUMPUHAN INDUSTRILISASI

BATAM — Upaya buruh Batam menuntut per-

baikan upah tahun 2022 terus berlanjut dan

dikuatirkan sewaktu-waktu meledak yang da-

pat berdampak pada pelumpuhan industrilisasi.

Semua pihak diharapkan tidak abai dengan

perkiraan-perkiraan terburuk tersebut.

Demikian antara lain yang terungkap dalam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) den-

gan Forum Diskusi Grup (RGD), Selasa (25/

01/2022), di Komisi VI DPRD Kota Batam,

tentang UMK (Upah Mininum Kota) Batam

tahun 2022 dan putusan Pengadilan Tata Us-

aha Negara (PTUN) Medan.

Dipimpin Mochamat Mustofa, anggota Ko-

misi IV DPRD, RPDU juga dikemas dalam

bentuk diskusi. Anggota Komisi VI DPRD Kota

Batam yang hadir, sekaligus mewakili fraksi

mereka masing-masing, di antaranya Taufik

Muntasir (NasDem), Bobby Alexander Siregar

(Hanura), Syahrul (PAN), ditambah Muham-

mad Syafi’i dari anggota komisi II mewakili

Fraksi PKS.

Hampir semua pimpinan aliansi serikat

pekerja yang ada di Batam seperti Saipul

Badri, Ramon Jefri, Surya, Dedy, dan Zulkifli,

hadir dalam acara tersebut bersama sejum-

lah pengurus. Dari Disnaker Batam mengu-

tuskan Simson dan BPS setempat langsung

dihadiri kepalanya, Rahmad Iswanto.

Kisah bermula sejak sekitar dua bulan lalu.

Para buruh menuntut agar Gubernur Kepri An-

sar Ahmad membatalkan SK penetapan UMK

Batam tahun 2022 karena dinilai tidak sesuai

dan juga cacat hukum. Angka diputuskan Gu-

bernur Ansar 4.186.359, padahal menurut ver-

si buruh semestinya  minimal 4.300.768.

Gubernur bersikeras menggunakan pijakan

angka UMK tahun 2021, yang digugat dan di-

menangkan buruh sampai ke Pengadilan TUN

Medan. Tapi atas putusan tersebut, Gubernur

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

(MA), yang sampai saat ini perkaranya dika-

barkan belum digelar.

Para buruh melakukan berbagai aksi, tak

terkecuali demo turun ke jalan sampai berhari-

hari. Mereka juga sempat berkemah di seki-

tar kantor Gubernur di Dompak Tanjungpinang,

tapi merasa tidak mendapat perhatian. Pe-

rundingan-perundingan yang terjalin juga tidak

menghasilkan titik temu, sebagaimana yang

diharapkan para buruh.

Bahkan di antara tanggapan Ansar dapat

dinilai sebagai sikap yang tidak bijak terhadap

tuntutan yang antara lain minta dirinya mun-

dur. Kata Ansar, belum tahu para buruh me-

milihnya ketika dulu ia bertarung dalam Pilka-

da serentak Desember 2020 lalu.

Aksi buruh saat ini berlanjut dengan mendi-

rikan Posko Keprihatinan Upah di Taman As-

pirasi DPRD Kota Batam. Sudah sekitar se-

bulan. Mereka juga mencari masukan-masu-

kan, baik secara pasif maupun proaktif

melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai

pihak terkait, termasuk yang difasilitasi DPRD

Batam melalui komisi IV.

Menurut Mustofa, tidak ada alasan untuk

tidak mendukung apa yang memang seharus-

nya menjadi hak para buruh. “Bahwa hari ini

kita rapat dan diskusi di sini untuk mencari

solusi, itu juga merupakan bentuk dukungan

kami terhadap perjuangan teman-teman bu-

ruh,” ujar Mustofa, juga aktivis buruh yang jadi

anggota dewan.

Para pihak dalam diskusi tersebut

sependapat bahwa perbaikan upah yang di-

tuntut buruh masuk dalam perhitungan sebagai

angka minimal. Tetapi mereka berharap jan-

gan sampai terjadi aksi-aksi yang dapat ber-

dampak pelumpuhan industrilisasi, karena itu

juga tak menguntungkan dunia perburuhan di

Batam.(RK3)

RDPU Komisi IV DPRD Batam dengan Forum Diskusi Grup tentang UMK Batam dan putusan PTUN.
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TERKAIT POLEMIK YANG TERJADI
DI APARTEMEN INDAH PURI RESORT,

SEKUPANG, BATAM

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari Angkat Bicara

HAL itu dikatakannya saat pi-
haknya menghadiri undangan
Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) yang dilaksanakan oleh
Komisi I DPRD Batam, terkait
pembongkaran Apartemen Indah
Puri, Rabu (19/01/2022) lalu.

AGAT mengatakan dengan adanya
polemik tersebut, Ombudsman
sebagai lembaga negara dengan
kewenangan mengawasi penyeleng-

garaan pelayanan publik perlu memberi-
kan masukan-masukan.

"Sebagai lembaga negara dengan
kewenangan mengawasi, sudah sepan-
tasnya Ombudsman Perwakilan Kepri
perlu untuk memberikan masukan-
masukan kepada lembaga penyelengga-
raan publik yang ada di wilayah Kepri,"
ujar Lagat saat RDP di Komisi I DPRD
Kota Batam, Rabu (19/1/2022).

Dikatakannya, ada beberapa point-
point masukan yang menjadi catatan
Ombudsman Kepri terkait polemik di
Indah Puri Resort, Sekupang, Batam.

Point pertama yakni Ombudsman
menyarankan kepada Komisi I DPRD
Batam pada saat pelaksanaan RDP
selanjutnya, agar mempelajari terlebih
dahulu tentang mekanisme dari perpan-
jangan lahan tersebut.

"Kami menilai, ada beberapa hal yang
semestinya harus dipenuhi terlebih
dahulu oleh pemohon dalam hal ini para
pemilik apartemen," jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya sangat menye-
salkan dengan ketidakhadirannya BP
Batam dalam RDP itu. Pihaknya pun
kemudian menitipkan beberapa pertan-
yaan yang perlu ditanyakan langsung ke
BP Batam pada saat digelarnya RDP
selanjutnya.

Pertanyaan pertama, apakah atas
permohonan pemohon perpanjangan
lahan itu dilakukan penilaian dan evaluasi
oleh BP Batam.

"Karena dalam Kepres Nomor 27
Tahun 2017, keyakinan saya meng-
gunakan itu tentang pengalokasian
lahan," imbuhnya.

Kemudian, berdasarkan informasi
yang didapat bahwasannya WTO Indah
Puri Resort sudah berakhir pada tahun
2018 yang lalu.

"Keyakinan saya pengguna meng-
gunakan Perka BP Batam tahun 2003,"
imbuhnya.

Masih kata dia, dalam Perka tersebut
Pasal 10 ayat 1 sangat jelas sekali
disebutkan bahwasannya harus ada
evaluasi dan penilaian atas permohonan
alokasi lahan.

Kemudian, salah satunya dalam
Pasal 9 disebutkan bahwa lahan tersebut
tidak dikuasai oleh pihak ketiga.

"Dalam kenyataannya lahan tersebut
tetap dikuasai oleh pemilik lahan yakni
PT Guthrie Jaya Indah Island Resort,"
terangnya.

Lanjutnya, pihaknya juga menyaran-
kan kepada Komisi I DPRD Batam untuk
bisa menghadirkan juga Dinas Penana-
man Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam.

Kenapa pihak DPM-PTSP harus
dihadirkan dalam RDP selanjutnya,
karena dinas tersebutlah yang berhak
mengeluarkan perijinan tentang IMB atau
saat ini diganti dengan istilah PBG
(Persetujuan Bangunan Gedung).

"Ada ketentuan bahwa didalam Perka
Nomor 26 bahwa penerima alokasi lahan
ketika akan menggunakan lahannya
wajib mengurus IMB atau istilahnya
sekarang PBG," tegasnya.

Selanjutnya, terkait dengan pemilik
apartemen yang saat dilakukan pem-
bongkaran tidak berada ditempat, namun
apartemennya tetap juga dibongkar,
siapa yang bertangvung jawab terhadap
barang-barang yang ada didalamnya.

"Pertanyaan kita barang dititpkan
kepada siapa? Seharusnya ini merupa-
kan tanggung jawab yang melakukan
pembongkaran," tegasnya.

Kemudian, hal-hal lain yang ditemu-
kan oleh pihaknya adalah sudah sangat
jelas diatur dalam surat perjanjian
penggantian lahan, bahwasannya kewa-
jiban penerimaan lahan melakukan
pembebasan bangunan yang ada diatas-
nya

"Baru saya dengar para penghuni
tidak diberikan semacam opsi ganti rugi
dan tempat tinggal sementara, sehingga
para penghuni tersebut tidak terlunta-
lunta karena tidak punya tempat tinggal,"
bebernya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa,
sebelum ada kesepakatan dengan warga,
seharusnya pembongkaran tersebut
dihentikan. Namun, yang terjadi adalah
terkesan melakukan pembiaran dan saat
ini bangunan sudah rata dengan tanah.

“Namun karna masalah ini sudah
masuk dalam wilayah pengadilan, kami
gak boleh masuk, tadi saya baru tau
sudah ada gugatan makanya kami gak
bisa masuk,” imbuhya.

“Maka kami selalu sarankan ke pelapor
agar serahkan ke kami dan kami akan
periksa sampai selesai dan jangan lapor ke
pengadilan karna kalau sudah masuk
pengadilan, kami harus tutup laporannya,”
ucap Lagat mengakhiri. (Fay)

KEPALA Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari dan anggota Komisi I
DPRD Kota Batam, Tohap Erikson Pasaribu saat RDP di Komisi I DPRD Kota Batam

L
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KETUA DPRD BATAM TERIMA KUNJUNGAN
SILATURAHMI DANLANAL BATAM

BATAM – Ketua DPRD Kota
Batam Nuryanto, SH, MH men-
erima kunjungan slaturrahmi
Danlanal Batam Kolonel Laut
(KH) Farid Maruf, SH,MM,
Selasa (11/1/2022) pukul 15:00
WIB.

PADA kesempatan ini Nuryanto didamp-

ingi Sekretaris DPRD Aspawi Nangali,

S.Sos. Sebelumnya Danlanal Batam dan

rombongan juga bersilaturahmi ke kantor

Imigrasi, dan Kejaksaan Negeri Batam.

Dalam pertemuan tersebut Ketua

DPRD Batam mengucapkan selamat

datang dan berterimakasih atas kunjun-

gan Danlanal beserta rombongan.

Nuryanto berharap danlanal yang baru

bisa bersama bersinergi seperti pimpi-

nan FKPD sebelumnya. “Bisa saling

membantu bersama dan membangun

Batam khususnya masyarakat Batam,”

ujar Nuryanto.

Ketua DPRD Kota Batam juga

menginginkan komunikasi bisa terjalin

baik demi kepentingan bersama untuk

memberi dukungan terhadap kinerja

bersama seluruh FKPD Kota Batam.

Nuryanto mengaku sangat merasa-

kan peran dari TNI dan Polri dalam

keadaan pandemi saat ini sebagai

pengayom dan pengamanan demi

terlaksananya regulasi yg telah disepa-

kati bersama agar seluruh masyarakat

Kota Batam bisa segera pulih dan

bangkit dari Pandemi.

“Mudah2an Danlanal baru dan

rombongan betah selama bertugas di

Batam”, ucap Ketua DPRD Kota Batam

yg biasa disapa Cak Nur.

Bertempat di ruang kerja Ketua

DPRD Kota Batam, Kolonel Laut (KH)

Farid Maruf, SH, MM Danlanal Batam

juga didampingi Ka. Akun Lanal Batam,

Mayor Laut (S) Bahagianta Barus, SE,

Paspotmar Lanal Batam Mayor. Mar.

Cisworo, Pjs. Pasops Lanal Batam

Kapten Laut (P) Philipus, dan Danunit

Intel Lanal Batam Kapten Laut (E) Yogo

Dharma.

Danlanal juga mohon masukan dari

Ketua DPRD Kota Batam mengenai

musrenbang yg bisa digalakkan di

tengah masyarakat agar Lanal Batam

bisa turut serta.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan

cinderamata dari Ketua DPRD Kota

Batam Nuryanto, SH, MH, dan foto

bersama. (hms/002)
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KETUA DPRD KOTA BATAM, NURYANTO,
DAN BUDI MARDIYANTO MEMENUHI

UNDANGAN RADIO BATAM FM
BATAM-Talkshow terkait
rencana kenaikan tarif parkir dan
retribusi di Kota Batam. Ketua
DPRD Kota Batam, Nuryanto,
SH, MH dan Ketua Pansus
DPRD Kota Batam Ranperda
Perubahan Retribusi dan Parkir,
Budi Mardiyanto, SE, MM
memenuhi undangan Radio
Batam FM, Sabtu, 29 Januari
2022. Ketua DPRD Kota Batam
beserta Ketua Pansus menjelas-
kan kepada masyarakat terkait
rencana kenaikan tarif parkir dan
retibusi di Kota Batam.
Masyarakat sangat antusias
mendengarkan serta memberi-
kan masukan dan banyak
bertanya tentang rencana
kenaikan dua pajak tersebut.

Menurut Ketua DPRD Kota
Batam, Nuryanto, SH, MH,
menyampaikan Kepada
masyarakat terkait penyesuaian
tarif di Kota Batam, baik parkir
dan retribusi perlu dilakukan
sehingga masyarakat tidak
terkejut. Secara kesinambungan
DPRD Kota Batam akan terus
mensosialisasikan rencana
penyesuaian tarif parkir dan
retribusi lainya yang sudah
dibahas bersama Pemerintah
Kota Batam, terang Nuryanto.
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SITI NURLAILAH SERAHKAN
ALAT OLAHRAGA KEPADA RT DAN RW

DI BENGKONG DAN BATU AMPAR
ENYERAHAN alat-alat olahraga

tersebut diserahkan di Kantor DPD

PKS Kota Batam, Rabu 19 Januari

2022.

Bantuan alat-alat olahraga ini adalah

hasil pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota

DPRD Kota Batam.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota

Batam Joni Satria Putra, Sekretaris DPD

PKS Kota Batam Warya Burhanuddin dan

lainnya.

Sekretaris DPD PKS Kota Batam Warya

Burhanuddin mengatakan, bantuan alat-alat

olahraga tersebut merupakan advokasi

langsung Anggota Fraksi PKS DPRD Kota

Batam.

Ia berharap alat olahraga ini menambah

semangat masyarakat untuk terus menjaga

kebugaran dan kesegaran masyarakat di

Bengkong dan Batu Ampar.

"Sehingga dengan hadirnya alat-alat

olahraga ini menambah semangat untuk

kebugaran dan kesehatan melalui senam

yang dilaksanakan di setiap DPC," kata

Warya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Batam

Siti Nurlailah menambahkan, kehadiran alat

olahraga ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat dalam mengisi waktu luang.

Siti Nurlailah menyerahkan alat olahraga

berupa meja dan net tenis meja sebanyak

51 buah dan 10 buah net dan bola voli.

Ia juga mengucapkan terima kasih

kepada pemerintah daerah melalui Dispora

Kota Batam.

"Selain itu juga akan tumbuh atlet-atlet

baru di bidang olahraga yang dapat

mengharumkan nama Kota Batam," kata

Siti.

Sementara itu perwakilan Dispora Kota

Batam Joni Satria Putra mengatakan,

bahwa alat-alat olahraga ini berasal dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kota Batam.

Dengan begitu, katanya, alat-alat olahra-

ga ini berasal dari uang masyarakat yang

kembali diberikan kepada masyarakat untuk

kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap peralatan olahraga

tersebut dijaga dan dirawat sebaik-baiknya

untuk generasi selanjutnya," kata Joni.***

SITI Nurlailah Serahkan Alat Olahraga kepada RT dan RW di Bengkong dan Batu Ampar

BATAM - Anggota Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) DPRD Kota Batam,

Siti Nurlailah menyerahkan

bantuan alat-alat olahraga

kepada RT dan RW yang

berada di Kecamatan

Bengkong dan Batu Ampar.

P
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ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Batam Mochamad Mustofa mengatakan, tahun 2022, nominal dana BOS untuk sekolah negeri
maupun swasta naik dibanding sebelumnya. Batam akan menerima Dana BOS Rp 70 miliar tahun ini.

DANA BOS BATAM NAIK JADI
RP 70 MILIAR, INI PESAN ANGGOTA

DPRD BATAM MOCHAMAD MUSTOFA
BATAM - Tahun 2022 ini, nominal dana

BOS untuk sekolah negeri maupun swasta

akan mengalami kenaikan dibanding sebel-

umnya.

Tahun ini, Batam akan menerima Dana

BOS senilai Rp 70 miliar.

Agar dana yang dikucurkan pemerintah

tersebut tepat sasaran, pemerintah diminta

untuk memperketat pengaawasan peng-

gunaan dana itu.

Sebab, kenaikan dana BOS juga bisa

membuat potensi penyalahgunaan dana

BOS juga semakin besar.

Sehingga, pemerintah daerah diharapkan

bisa bekerjasama dengan Kejaksaan untuk

melakukan supervisi dalam penggunaan

dana BOS ini.

Agar penyelenggara pendidikan bisa

menggunakan dana BOS itu sesuai dengan

petunjuk teknis.

Karena, ia yakin penyelenggara pendidi-

kan tidak mengetahui petunjuk teknis

penggunaan dana BOS itu karena fokus

utama mereka adalah pendidik.

“Jadi kemarin ada pengurangan dana

transfer kita hampir Rp 300 miliar untuk fisik

tapi ada penambahan dana BOS untuk

bantuan sekolah. Ini perkiraan kemarin

sekitar Rp 70 miliar ke atas. Jadi petunjuk

teknis itu penting supaya nanti tidak salah

menggunakan uang itu,” kata Anggota

Komisi IV DPRD Kota Batam Mochamad

Mustofa.

Pesan Mustofa itu bukan tanpa alasan.

Hal itu mengingat adanya kasus Mantan

Kepala SMA Negeri 1 Batam Muhammad

Chaidir yang ditetapkan sebagai tersangka

dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan

Operasional Sekolah dan dana Komite

(dana SPP siswa) tahun anggaran 2017

sampai 2019 senilai Rp 830 juta.

“Inikan baru salah satu sampel. Pasti

ada hal yang di tempat lain yang perlu juga

dilakukan pengawasan, terutama peng-

gunaan dari dana BOS ini,” katanya, Selasa

(11/1/2022).

Diakuinya kasus yang menimpa mantan

Kepala SMA Negeri 1 merupakan salah satu

contoh masih banyaknya ketidaktahuan

sekolah dalam mengelola dana BOS dan

dana Komite.

Menurutnya dana BOS dan dana Komite

yang terjadi di SMA Negeri

1 Batam merupakan kejadian luar biasa

yang menampar Pemerintah Provinsi Kepri. 

Ia juga mencontohkan ada salah satu SD

Swasta di Kota Batam yang mendapatkan

dana BOS sebesar Rp 300 juta lebih per

tahun.

Sehingga, petunjuk teknis dalam peng-

gunaan dana BOS itu harus benar-benar

dijalankan.

“Makanya Dinas harus melakukan

pengawasan rutin dalam penggunaan dana

BOS ini, sudah sesuai petunjuk teknis atau

tidak,” katanya.

Kepada Kejaksaan, Wakil Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD

Kota Batam meminta Kejaksaan membuka

penyelidikan yang telah menjerat mantan

Kepala SMA Negeri 1 Batam.

Hal itu, agar dapat diketahui letak dari

kesahalan penggunaan dana BOS dan dana

Komite yang dilakukan oleh Mantan Kepala

SMA Negeri Batam.

“Contoh di SMAN 1 ini kan digunakan

untuk tour ke Malaysia seluruh guru.

Petunjuk teknis dasarnya apa sehingga dia

berani menggunakan itu. Takutnya salah

pemahaman dari kepala sekolah terkait

petunjuk teknis ini,” tuturnya.

Sementara untuk Pemerintah Provinsi

dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi

Kepri harus turun tangan untuk memantau

seluruh sekolah sudah memahami petunjuk

teknis dalam penggunaan dana BOS dan

Komite.

Sebab, jika sekolah tidak memahami

petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan

Komite, maka akan banyak yang terancam

pidana akibat penggunaan dana BOS dan

dana Komite. 

“Karena salah sedikit masuk (penjara)

dia, ini uang negara. Begitu juga di SMP

negeri atau di SMP Swasta maupun SD

Negeri dan Swasta. Karena BOS ini swasta

pun dapat, jangan bilang negeri saja,”

katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly

Sianturi)
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WARGA TANJUNG UMA
KELUHKAN AIR MATI SUDAH TIGA BULAN,

PT MOYA TAK ADA RESPONS

BATAM- Warga Tanjung Uma di RT 01

RW 04 Kampung Agas dan RT 04 RW

01 Kampung Tanjung mengeluhkan air

mati sudah tiga bulan.

Warga Tanjung Uma sudah mengadu-

kan persoalan tersebut kepada pengelola

air di Kota Batam yaitu PT Moya, tapi

belum ditindaklanjuti hingga kini.

Warga Tanjung Uma berharap

keluhan itu segera ditindaklanjuti oleh

PT Moya sebagai Perusahaan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

"Ada beberapa perwakilan warga dari

Kampung Agas dan Kampung Tanjung

mengadukan air mati sudah tiga bulan,"

kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota

Batam Rohaizat, Minggu 16 Januari

2022.

Ia mengatakan warga Tanjung Uma

sudah berupaya agar persoalan air

mati tersebut segera di atasi oleh PT

Moya.

Warga RT 01 RW 04 Kampung Agas

juga meminta agar PT Moya menyedia-

kan tanki air ke lokasi terdampak.

Namun, sempitnya akses jalan menjadi

kendala bagi mobil tanki tersebut.

"Mobil tanki ini mengganggu warga

yang berjualan di Kampung Agas karena

memang jalannya sempit cuma bisa

dilewati satu mobil aja. Jadi warga tak

mau persoalan berlarut-larut," ujarnya.

Kemudian Warga RT 04 RT 01

Kampung Tanjung juga sudah melayang-

kan surat pengaduan resmi ke PT Moya,

tetapi sampai sekarang belum ditangga-

pi.

"Petugas memang datang tapi cuma

ngecek aja. Tapi tak ada actionnya.

Persoalan ini sudah berbulan-bulan,"

kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota

Batam ini.

Rohaizat mengatakan sudah meng-

hubungi Direktur PT Moya Sutedi

Raharjo untuk menyampaikan keluhan

Warga Tanjung Uma ini. Namun tetap

juga tidak ada tindakan dari PT Moya.

“Sudah saya laporkan ke Pak Sutedi

Raharjo ini. Tapi jawabnya selalu siap

ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang tak

ada actionnya," katanya.

Sementara itu hingga berita ini

diturunkan, Direktur PT Moya Batam

Sutedi Raharjo yang dihubungi

sudutbatam.com belum merespons.

Sementara itu Humas PT Moya

Batam Ratri Mustika yang juga dihubun-

gi melalui pesan WhatsApp belum

membalas. Padahal status WhatsApp

terlihat online.***

ROHAIZAT (pakai topi) mendengarkan keluhan Warga Tanjung Uma
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SYAFEI KUKUHKAN IKATAN
KELUARGA MINANG (IKM) SAKINAH

PERIODE 2022-2025
BATAM- Anggota Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) DPRD Batam Muham-

mad Syafei mengukuhkan Ketua Ikatan

Keluarga Minang (IKM) Sakinah Ilham

Khalil dan pengurus di Ruang Terbuka

Hijau Perumahan Bumi Sakinah, Sabtu

22 Januari 2022 malam.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD

IKM Kota Batam sekaligus Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakir-

ti, Ketua DPC Ikatan Keluarga Sumatera

Barat (IKSB) Sagulung Riki Santoso dan

Ketua IKSB Kelurahan Tembesi Edison.

Kemudian hadir Ketua RW 11 Perum

Bumi Sakinah Defriwandi beserta jajaran

IKSB lainnya dan juga Niniak Mamak

Bundo Kanduang IKM Sakinah dan IKSB

Sagulung.

Sebelum pengukuhan, pengurus IKM

Sakinah memberikan santunan kepada

anak yatim yang berkolaborasi dengan

Satuan Pengumpul Zakat (SPZ) Masjid

Nurud Dakwah Bumi Sakinah.

Muhammad Syafei sekaligus Pembi-

na IKM Sakinah mengatakan, dalam

sebuah organisasi diperlukan regenerasi

atau estafet kepemimpinan karena hal

tersebut sebuah keniscayaan.

"Keberhasilan ketua organisasi bisa

diukur bagaimana ketua itu menyiapkan

dan melahirkan sosok figur ketua pasca

pengurusannya dan melahirkan ketua

baru yang lebih baik," kata Syafei.

Syafei juga meminta agar IKM

Sakinah menjadi seperti air dalam

perjalanannya nanti. Menurutnya,

menjadi air yang mampu merekatkan

semua lapisan yang ada di tengah

masyarakat.

"Ibarat bangunan, ketika semen,

batu koral bercerai, maka tidak ada

gunanya semen yang banyak tersebut.

Namun ketika air tadi menjadi perekat

semen, batu koral dan berkolaborasi

dengan tiang, makan akan menjadi

bangunan yang kokoh dan bermanfaat,"

ujarnya.

Sementara Ketua IKM Sakinah Ilham

Khalil mengatakan akan berkolaborasi

dengan semua lapisan di Perumahan

Sakinah dan di luar Sakinah. Hal terse-

but untuk memberikan kontribusi yang

bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami juga akan mengoptimalkan

peran IKM Sakinah di dalam dan di luar

Perumahan Bumi Sakinah agar berman-

faat bagi masyarakat," katanya.***

SYAFEI Kukuhkan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sakinah Periode 2022-2025
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SILATURAHMI DANLANAL BATAM,
KOLONEL. SUMANTRI DALAM RANGKA

PAMITAN MUTASI
PERTEMUAN berlang-

sung di Ruang Kerja

Ketua DPRD Kota Batam.

Rabu, 5 Januari 2022.

Pertemuan  dihadiri oleh

Ketua DPRD Kota Batam,

Nuryanto,SH, MH

didampingi oleh Wakil

Ketua II, Muhammad

Yunus Muda, SE, Ketua

Komisi I, Budi Mardiyan-

to, SE, MM, Anggota

Komisi I, Utusan Saru-

mah, SH. Usai berdialog

masing-menyerahkan

cedera mata dan photo

bersama.
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GUNAKAN POKIR DPRD BATAM,
SYAFEI REALISASIKAN PEMBANGUNAN

PAVING BLOK SDN 018 SAGULUNG

/SUDUT BATAM/IWAN SAHPUTRA

ANGGOTA DPRD Batam, Muhammad Syafei (tengah) bersama Kepala dan Dewan Guru SDN 08 Sagulung

BATAM - Anggota

DPRD Kota Batam,

Muhammad Syafei

menyatakan komit-

mennya untuk terus

mendukung pemban-

gunan di SDN 18

Sagulung.

AHUN ini, Syafei akan merealisasi-

kan pembangunan paving blok di

SDN 018 Sagulung melalui Pokir

yang dimilikinya di DPRD Batam.

Hal itu diungkapkan Syafei usai mengge-

lar pertemuan dengan Kepala SDN 08

Sagulung, Nurmala dan Dewan Guru serta

Dinas Pendidikan Kota Batam.

"Insya Allah akan kami realisasikan di

tahun 2022 ini, pembangunan paving blok di

SDN 018 Sagulung," kata Syafei, Selasa 25

Januari 2022.

Dijelaskan Syafei bahwa awalnya

pihaknya mengusulkan berupa rehabilitasi

ruang sekolah.

Lalu kemudian disesuaikan menjadi

pembangunan paving blok yang rencananya

akan realisasikan di tahun 2022 ini.

Gedung SDN 018 sendiri dibangun oleh

Dinas CKTR Pemerintah Kota Batam pada

tahun 2012.

Kemudian dilanjutkan tahun 2015.

Hingga saat ini memiliki 675 siswa, 18 unit

Rombel kelas dan 19 unit ruang kelas.

"Kemarin kami berdiskusi bagaimana

cerita awal pembangunan gedung hingga

saat ini," kata Syafei.

Pihaknya juga memberikan apresiasi

kepada Kepala Sekolah yang sudah

menjalankan tugasnya dengan baik.

"Alhamdulillah di tahun 2022 ini kami

sebagai perwakilan masyarakat Bota Batam

dapatberkontribusi dalam pembangunan di

lingkungan sekolah, semoga dapat terealisa-

si sesuai dengan harapan," katanya.

Sementara, Kepala SDN 018 Sagulung,

Nurmala mengatakan dirinya mulai bertugas

sejak 2015 lalu

Ia bersyukur dalam kurun waktu enam

tahun sejak menjabat, sudah terbangun

mandiri sanggar, musholla, gapura, pos dan

security.

Kemudian juga membuka akses pintu

dua jalan semenisasi, membuat kantin

sehat dan semenisasi kasar di lantai 3

sekolah.

"Semua pembangunan ini tentu ini

berkat kerja sama wali murid, paguyuban

sekolah, donatur dan semua pihak," kata

Nurmala.

Karena itu pihaknya juga menyampaikan

apresiasi dan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu dan

terlibat di dalamnya dalam membangun

SDN 018 Sagulung.

Saat ini, SDN 018 juga terpilih lulus

seleksi menjadi Sekolah Penggerak se-

Kota Batam di awal Januari 2022.***

T
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ALAM sambutannya, Ketua DPRD Batam mengata-
kan, atas nama Pimpinan DPRD Kota Batam dirinya
berharap sekiranya tujuan dilakukannya Forum
Konsultasi Publik ini dapat tercapai.  Yaitu banyakn-
ya aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan di
Kota Batam, sehingga RKPD tahun 2023 benar-
benar mewakili kepentingan seluruh masyarakat
Batam.

“Aspirasi yang kami maksudkan adalah aspirasi
dalam perspektif perencanaan partisipatif maupun
perencanaan teknokratik. Dengan demikian, RKPD
yang ditetapkan nantinya telah memenuhi prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab,” papar Nuryanto.

Terdapat sejumlah catatan penting dalam kegiatan
ini, pertama, penyusunan RKPD Kota Batam harus
berbasis realitas kondisi masyarakat Batam, harus
menyasar hingga golongan paling bawah masyarakat
Batam. Serta adanya keselarasan sasaran dan prioritas
pembangunan.

DPRD Kota Batam juga menggarisbawahi
pentingnya kemampuan menggali potensi Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD), agar perencanaan pemban-
gunan menjadi relevan, karena semua perencanaan
hanya dapat direalisasikan dengan ketersediaan
anggaran

“Hidup harmoni dalam kebersamaan, tak sekadar
menjaga silaturahmi, namun kebersamaan harus
menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Komunikasi
yang tepat akan menjadi bahan utama untuk solidari-
tas membangun negeri,” ujarnya.

Turut hadir bersama Ketua DPRD Kota Batam, para
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Batam, Sekretaris
DPRD Kota Batam, dan Kabag Persidangan dan Perun-
dang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Batam. (Red)

BATAM – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, SH, MH

menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan

Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2023 yang diselenggarakan Rabu malam (12/10/22). Acara

ini bertempat di Aula Engku Hamidah Lantai 4 Kantor Wali

Kota Batam.

D
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KETUA DPRD KOTA BATAM HADIRI
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023


