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Kontrak pengelolaan air bersih antara PT Adhya Tirta 
Batam dengan BP Batam sangat menguntungkan 
ATB. Pemegang saham berhak menerima bagi hasil 
26,5 persen dari penyertaan modal tiap tahun. Biaya 
investasi selalu dibebankan kepada pelanggan untuk 
menutupi pembayaran deviden yang tinggi. Tahun ini 
ATB berancang-ancang 
menaikkan tarif 
lagi. 
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yang akan kami lakukan setiap tahun. BP Batam yang 
akan menetapkan tarifnya,” kata Enriqo.

Ajaib, tak seperti isu kenaikan tarif yang umum ter-
siar di Batam, rencana itu tak sampai membuat gerah 
masyarakat. Padahal, akhir Februari hingga awal Maret 
lalu, kenaikan PTLB sudah membuat PLN Batam dibanjiri 
protes. Massa buruh bahkan secara khusus turun ber-
demo di depan kantor PLN Batam di Engku Puteri, Batam 
Center.

Jika BP Batam sebagai regulator ATB menyetujui ke-
naikan tarif air, penyesuaian itu merupakan yang kes-
epuluh sejak ATB mendapatkan konsesi pengelolaan air 
di Batam dari Otorita Batam (sekarang BP Batam). Sebe-
lumnya, sejak beroperasi sebagai penyalur tunggal air di 
Batam, ATB menaikkan tarif pada 1998, 2000, dua kali 
di 2002, 2003, dua kali di 2008, dan 2011. Dari sejumlah 
kenaikan itu, kenaikan tarif pada Januari 2008, 2010 dan 
2011 berlangsung alot. 

Kenaikan pada Januari 2008 sebenarnya sudah diu-
sulkan pada 2005. Usulan penyesuaian tarif diajukan 
ATB karena mereka berencana membangun fasilitas 
pengolahan dan jaringan distribusi baru. Secara prinsip, 
kenaikan tarif sudah disepakati Otorita Batam. Namun, 
tarik ulur terjadi saat OB melakukan konsultasi penye-
suaian itu dengan Pemerintah Kota Batam 
dan DPRD Kota Batam. Puncaknya, 
ATB kemudian membatasi 
penyambungan instalasi ke 
perumahan pada tahun 
2007. Tindakan ini 
berujung pada pel-
aporan ATB kepada 
Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha 
(KPPU), karena ATB 
diduga menggunakan 
perannya sebagai 
pengelola tunggal 
bisnis air di Batam.

encana PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) 
Batam melakukan Penyesuaian Tarif Listrik 
Berkala (PTLB) di triwulan pertama 2014 
buyar. Tanpa sosialisasi, PLN menaikkan 
nilai PTLB sebesar 17,19 persen. Beban kon-
sumen, terutama pelanggan industri, sema-

kin berat dengan kenaikan tiba-tiba itu.
Protes dari berbagai kalangan serta keengganan Wali 

Kota Batam menyetujui tarif akhirnya membatalkan 
PTLB itu, meski sebagian pelanggan listrik prabayar 
terlanjur kena beban itu melalui voucher listrik yang 
mereka beli. Namun, PLN Batam tak surut. Mereka ren-
cananya akan mengajukan penyesuaian tarif listrik bulan 
April mendatang.

Jika tarif listrik disepakati, dapat dipastikan harga-har-
ga turut terkerek naik. Tak terkecuali air bersih, yang di 
Batam berada dalam pengelolaan penuh PT Adhya Tirta 
Batam (ATB). Artikel salah satu media cetak di Batam 
dua pekan lalu mengatakan, ATB berencana menaik-
kan tarif airnya. Apalagi sejak 2012, ATB belum pernah 
melakukan penyesuaian tarif.

Manajer Komunikasi Perusahaan ATB, Enriqo Moreno, 
mengingatkan ada mekanisme yang memungkinkan ATB 
menaikkan tarif setiap tahun. Rencana kenaikan tarif lis-
trik PLN Batam jadi pendorong utama kenaikan tarif air 
ATB. Selain itu ada elemen lain yang turut memengaruhi 
kenaikan tarif air, di antaranya kenaikan bahan bakar 
minyak, kenaikan harga, dan inflasi. 

Selama dua tahun belakangan, kata Enriqo, ATB 
melakukan efisiensi. Hanya saja, efisiensi tidak dapat di-
lakukan terus menerus apalagi setiap tahun biaya opera-
sional semakin tinggi. 

“Kalau listrik naik kami tidak tahu apa masih punya 
jurus untuk efisiensi,” kata Enriqo saat itu.

Ditemui di Kepri Mall Sabtu pekan lalu, Enriqo men-
egaskan kembali rencana penyesuaian tarif tersebut. 
Namun ia menekankan, pada dasarnya bukan ATB yang 
mengusulkan kenaikan.

“Kami mengusulkan program atau proyek apa saja 

R

Kami mengusulkan program atau proyek 
apa saja yang akan kami lakukan setiap 
tahun. BP Batam yang akan menetapkan 
tarifnya

MANAJER 
Komunikasi 

Perusahaan ATB, 
Enriqo Moreno
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Sementara di tahun 2011, persoalan tarik ulur tarif 
air sampai menyerempet ranah hukum. Ini bermula 
dari pengakuan salah satu pimpinan DPRD Kota Batam 
Ruslan Kasbulatov. Ketika itu Ruslan mengungkapkan, 
ada upaya penyuapan oleh pimpinan ATB untuk memu-
luskan kenaikan tarif air. Sontak ATB membantah. Wakil 
Presiden Direktur Benny Andrianto yang dikatakan 
Ruslan ‘menjamu’ para pimpinan Dewan, mengungkap-
kan alibi bahwa dia pada hari kejadian sedang berada di 
rumah karena baru saja kembali dari luar kota.

Penolakan sana sini membuat Enriqo harus keluar 
masuk ruang redaksi media di Batam guna mensosial-
isasikan penyesuaian tarif itu. Akhirnya setelah diten-
tang sana sini serta negosiasi alot, tarif air pun naik lima 
persen, lebih rendah dari usulan kenaikan tarif sebesar 
6,5 persen dari tarif tahun 2010.

Dalam hal penyesuaian tarif, kenaikan tarif air ATB 
selalu berlawanan dengan keluhan pelanggan. Saat ATB 

ingin menaikkan tarif demi alasan perluasan wilayah 
dan peningkatan layanan, masih banyak warga di Pulau 
Batam yang belum terpuaskan dengan pelayanan ATB. 
Keluhan konsumen disampaikan melalui media arus 
utama ataupun media sosial. Keluhan seperti air tidak 
mengalir atau debit air kecil masih sering terdengar. 

Pelik memang. Pasalnya, ATB merupakan konsorsium 
dua perusahaan swasta yang tidak sudi merugi. Sebagai 
pihak swasta pemain tunggal pengelolaan air di Batam, 
mereka tanpa saingan. Tak seperti di pulau-pulau utama 
di Kepulauan Indonesia, masyarakat di Batam tidak bisa 
menggali sumur bor. Kepala Kantor Perwakilan Daerah 
KPPU Medan, Abdul Hakim Pangaribuan, dalam tesisnya 
di Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan 
Publik Universitas Indonesia, menyebut ATB mendapat-
kan hak monopoli dalam pengelolaan air di Batam. Ini 
menunjukkan pengelolaan air di Batam menjadi bisnis 
yang gurih. 

Masalahnya, masyarakat Indonesia termasuk di Batam 
masih kukuh memegang amanat konstitusi negara yang 
mengatakan air adalah hajat hidup orang banyak. Mer-
eka masih sulit menerima jika akses air minum semakin 
mahal, padahal masih banyak gangguan yang mereka 
alami. Ini membuat BP Batam sebagai regulator tidak 
bisa sekonyong-konyong menerima usulan penyesuaian 
tarif oleh ATB.

“Ini (air) menyangkut kepentingan orang banyak,” 
kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas 
BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, Kamis pekan lalu. “Kami 
juga harus melihat untung mereka. Jangan sampai un-
tungnya berlimpah mereka mau naikkan lagi.”

***

Tanggal 16 Januari 2014 boleh jadi merupakan salah 
satu tanggal bersejarah bagi Adhya Tirta Batam. Di tang-
gal itu, ATB menerima Perpamsi Award sebagai kategori 
PDAM Kota terbaik di kelompok pelanggan di atas 200 
ribu sambungan. Penghargaan dari Persatuan Perusa-
haan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) sudah 
beberapa kali diterima oleh ATB. Reputasi ATB memang 
dikenal baik dan sehat di dalam lingkungan organisasi 
itu. Predikat itu membuat banyak Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) melakukan studi banding pengelolaan 
air ke Batam. Mereka ingin tahu, bagaimana ATB bisa 
selalu menghasilkan laba saat mayoritas PDAM di Indo-
nesia susah payah mengelola air di daerahnya.

Namun, meski saat ini bisnis air di Batam adalah bisnis 
yang lezat, sektor ini awalnya tidak diminati oleh para 
investor. Sejak awal Pulau Batam ditetapkan sebagai 
kawasan industri di bawah kendali Otorita Batam pada 

METERAN air 
milik PT ATB.

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
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1971 sampai pertengahan 1990-an, pasokan air terbilang 
minim. Otorita Batam yang mengelola pengairan hanya 
bisa menghasilkan sekitar 500 liter per detik. Padahal 
kapasitas air baku mencapai 850 liter per detik. 

Tak cuma jumlah yang minim. Menurut Abdul Ha-
kim Pasaribu dalam tinjauan pustaka tesisnya, kualitas 
produknya pun tak memadai. 

“Kualitasnya buruk sehingga belum dapat memenuhi 
kebutuhan air bersih khususnya untuk kepentingan 
industri dan jasa,” tulis Hakim.

Parahnya, warga Pulau Batam tidak bisa menggali 
sumur seperti yang banyak dilakukan warga di pulau-
pulau utama. Sebabnya, air tanah di Pulau Batam ter-
golong dangkal dan kadar keasamannya (pH) berkisar 
antara 5-6,8. Agar bisa diminum, kadar keasaman air 
harus dinetralisir.

Padahal, Batam disiapkan secara khusus sebagai ka-
wasan industri untuk saling berhadapan dengan Singa-
pura. Kondisi ini membuat gusar Ketua Otorita Batam 
saat itu BJ Habibie. Menteri Negara Riset dan Teknologi 
saat itu lalu berinisiatif melakukan pengelolaan air ber-
sih dengan pihak swasta. 

Otorita Batam kemudian melakukan studi kelayakan 

pengelolaan air di Pulau Batam. Lewat negosiasi yang 
panjang, Otorita menunjuk konsorsium PT Adhya Tirta 
Batam sebagai pengelola air. Konsorsium itu terdiri dari 
perusahaan Biwater International, PT Bangun Cipta Kon-
traktor, dan PT Syabata Cemerlang. Dalam konsorsium 
itu, Biwater dan Bangun Cipta masing-masing memiliki 
45 persen saham, dan Syabata memiliki 10 persen sa-
ham.

Kendali rezim Orde Baru memang membantu prak-
tek penunjukan langsung pengelolaan air di Batam. Hal 
ini serupa dengan penunjukan langsung pengelola air 
minum di DKI Jakarta. Mendekati akhir kekuasaannya, 
Presiden Suharto menunjuk Thames Water dan Lion-
naise des Eaux sebagai perusahaan swasta pengelola 
air minum ibu kota. Di samping itu, kondisi Batam juga 
masih tanda tanya bagi para investor air minum.

“Dulu tidak ada perusahaan yang mau, maka Pak Habi-
bie memerintahkan konsorsium yang ada itu,” kata Dwi 
Djoko Wiwoho. 

Kepala Bidang Pengelolaan Air BP Batam, Tutu Witular, 
mengatakan saat itu OB membutuhkan pengelola pro-
fesional karena keterbatasan kemampuan OB. “Saat itu 
ada BCK, Biwater, dan Syabata yang ditunjuk. Belum ada 

KONDISI Dam 
Duriangkang, 
2010 lalu.
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aturan lelang,” terang Tutu.
Selama setahun sejak 1994, rencana privatisasi pen-

gelolaan air di Batam dimatangkan. Beberapa kali per-
temuan pembahasan hingga serah terima pelaksanaan 
pengelolaan air bersih dari UPT Air Bersih OB ke kon-
sorsium berlangsung pada bulan Januari 1995. Akhirnya 
pada 17 April 1995, perjanjian konsesi antara Otorita 
Batam dengan konsorsium Biwater Internasional, PT 
Bangun Cipta Kontraktor, dan PT Syabata Cemerlang 
diteken. Ketiga perusahaan itu kemudian membentuk 
perusahaan pengelola dan penyedia air bersih PT Adhya 
Tirta Batam pada 3 Agustus 1995. Konsorsium itu meng-
gelontorkan dana Rp 5,590 miliar yang menjadi modal 
ATB sebagai pengelola tunggal air minum di Batam. 

Dari ketiga perusahaan itu, hanya Biwater Internasion-
al dari Inggris yang memiliki pengalaman dalam bisnis 
air. Perusahaan yang berdiri tahun 1968 itu juga memi-
liki berbagai pengalaman mengelola bisnis air di hampir 
90 negara di empat benua. Sementara Bangun Cipta Kon-
traktor bergerak di bidang konstruksi antara lain gedung 
pencakar langit, perkantoran, dan dermaga. Sementara 
Syabata Cemerlang adalah perusahaan perdagangan 
yang bergerak di bidang event organizer dan rekaman.

Perjanjian konsesi berlangsung selama 25 tahun yang 
berakhir pada 17 April 2020. Dalam perjanjian itu, ATB 
antara lain wajib memenuhi kebutuhan air bersih kon-
sumen, menyediakan pendanaan untuk menjalankan 
pelayanan, membangun instalasi pengelolaan air bersih 
dan menyalurkannya sesuai standar organisasi kesehat-
an dunia (WHO). Selain kewajiban, ATB berhak antara 

lain memungut tarif pada konsumen, mendapat hak 
eksklusif lahan yang bebas dari tanggungan selama masa 
konsesi dan berhak mengajukan peninjauan tahunan 
atas tarif. 

Dalam perjanjian itu, Otorita Batam berhak antara 
lain mendapatkan pembayaran atas air baku yang digu-
nakan ATB dan mendapatkan royalti sebesar 15 persen 
dari total deviden yang dibayarkan pada pemegang 
saham. Dalam perjanjian konsesi itu juga, meski posisi 
ATB sebagai perusahaan yang memiliki hak monopoli 
pengelolaan air di Batam, perusahaan itu dituntut untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. 

Dalam perjalanannya, ATB mampu memenuhi harapan 
OB untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Batam. 
Menurut Enriqo Moreno, ATB saat ini mampu mem-
produksi hingga 3.475 meter kubik per detik dan me-
layani hingga sekitar 211 ribu pelanggan. Angka ini jauh 
meningkat dari awal operasional ATB tahun 1995 yang 
saat itu memproduksi air sebanyak 850 meter kubik per 
detik. 

Tutu mengungkapkan, salah satu fungsi pengelolaan 
air oleh swasta adalah supaya investor tertarik mena-
namkan modalnya ke Pulau Batam. Untuk itu, ATB harus 
menghasilkan produk yang kompetitif dengan Singa-
pura. “Dari segi harga industri, kita bisa bersaing dengan 
Singapura. Kalau sekarang kita sekitar Rp10.500 per 
meter kubik, di Singapura sekarang 2 sampai 3 dolar,” 
kata dia.

Di samping peningkatan pelayanan, dinamika juga 
terjadi dalam kepemilikan saham ATB. Tahun 2001 lalu 

WTP PT ATB di 
Duriangkang.
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sus Batam baru selesai selepas magrib Kamis pekan lalu. 
Seluruh peserta rapat turun dari lantai dua kantor REI 
Batam menuju lobi. Di belakang ketua DPD Batam, Djaja 
Roeslim melangkah Paijan, yang menjabat Wakil Ketua 
Bidang Kemitraan. Kepada Batam Pos, Djaja memperke-
nalkan Paijan sebagai ketua kelompok kerja yang bermi-
tra dengan ATB.

Hari itu, Paijan mengenakan batik biru gelap dipadu-
kan dengan celana panjang hitam. Ia mengenakan ko-
piah putih. Sepintas wajahnya mirip dengan Menteri 
Negara BUMN Dahlan Iskan. Di kartu namanya tertulis 
jabatan sebagai Direktur PT Cipta Propertindo.

Paijan mengatakan, pengembang yang masuk dalam 
anggota REI saat ini mengalami hambatan dalam pema-
sangan meteran air. Hal ini berlangsung sejak November 
2013. Menurut informasi, ATB kekurangan meteran air 
dan barang tersebut harus dikirim dari Jakarta.

“Kami sudah menghubungi ATB. Katanya meteran itu 
sedang tertahan oleh Bea Cukai. Bea Cukai di mana kami 
juga kurang tahu,” kata Paijan. 

Jika dihitung, berarti sudah hampir empat bulan 
pengajuan itu tertunda. Padahal antrian cukup panjang. 
Per bulan rata-rata ada 1.000 rumah yang mengajukan 
permintaan pemasangan baru. Artinya, sudah ada sekitar 
4 ribu rumah yang sedang menanti pemasangan. Makin 
lama tertunda, kerugian pengembang makin mengg-
gelembung. Pasalnya, konsumen enggan menempati 
rumah jika air belum mengalir. 

Enriqo Moreno saat dikonfirmasi hal tersebut men-
gaku kurang tahu. “Saya belum mendengar soal tertah-

PT Syabata Cemerlang melepas 10 persen kepemilikan 
sahamnya, masing-masing lima persen pada Biwater 
dan Bangun Cipta Kontraktor. Biwater pun mengalami 
transformasi setelah diakuisisi Cascal dari Inggris. Tahun 
2010, Cascal pun diakuisisi perusahaan asal Singapura 
Sembcorp.

Meski terjadi perubahan dalam tubuh konsorsium 
ATB, Abdul Hakim Pasaribu mencatat, sejak mengucur-
kan modal awal di tahun 1995, pemegang saham tidak 
lagi mengucurkan dana investasi. Menurut data KPPU 
yang diperoleh dari Auditor Independen Haryanto Sahari 
dan Rekan, selama periode 1999-2007 ATB membayar 
deviden sebesar Rp 109, 185 miliar. Ini membuat ATB 
harus mengandalkan dana internal dari penyisihan laba 
dan pinjaman bank untuk meningkatkan investasi untuk 
pelayanannya.

Kondisi inilah yang dikatakan Enriqo cukup berat bagi 
keuangan perusahaan. Dia menyebutkan, setiap tahun 
ATB perlu mengeluarkan rata-rata Rp 100 miliar untuk 
investasi, baik itu pengembangan instalasi maupun biaya 
operasional. Sementara laba kotor perusahaan sebesar 
Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar. 

“Biaya pelayanan kami per tahunnya lebih besar dari 
pendapatan. Bagaimana kami menyeimbangkan itu, 
tentunya dari penyesuaian tarif dan pinjaman ke bank. 
Hanya meminjam ke bank tidak gampang karena mereka 
akan melihat cash flow perusahaan,” kata Enriqo. 

***
Rapat anggota Dewan Realestate Indonesia (REI) Khu-

F. Yusuf h
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 Pos

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS



EDISI 52, MInggu III MARET 2014

16 17fokus
p e r i s t i w a

annya meteran baru itu,” kata dia.
“Normalnya pemasangan meteran dilakukan tiga hari 

setelah pengajuan,” Paijan mengungkapkan. 
Persoalan meteran air tak hanya ketersediaannya pada 

empat bulan belakangan. Perubahan jenis sambungan 
meteran dari sistem tapping ke sistem electrofusion juga 
sempat bermasalah. Saat akan ditetapkan dua tahun lalu, 
ATB menentukan harga pemasangan sebesar Rp 1,7 juta 
per unit. Sontak pengembang tidak menerima usulan 
itu. Mereka meminta pemasangan electrofusion ditunda 
sementara sambil pengembang melakukan survei.

Dari hasil survei, pengembang mendapat angka sekitar 
Rp 882.500. Setelah perundingan itu, ATB setuju dengan 
biaya pemasangan itu. Angka yang disepakati itu, kata 
Paijan, masih lebih tinggi jika dibandingkan biaya pema-
sangan meteran air sistem tapping. 

“Sebenarnya tarif pemasangan tinggi itu awalnya di-
tentukan oleh kontraktor yang memasang meteran yang 
kemudian diadopsi ATB. Wajar, kontraktor kan maunya 
tinggi. Tapi setelah kami mendapatkan informasi tarif 
yang wajar, ATB menerima usulan kami,” kata Djaja.

Menurut Paijan, harga yang ditawarkan kontraktor 
pemasang disebabkan hanya dua kontraktor yang digu-
nakan ATB untuk memasang meteran air. Belakangan, 
kata Paijan, kontraktor yang memasang hanya satu. 
Hasilnya, pemasangan meteran air pun harus digilir dan 
berlangsung lamban. Jika pemasangan normal berlang-
sung tiga hari, karena kondisi itu meteran baru terpas-
ang lebih dari satu minggu pasca-pengajuan. 

“Bagaimana tidak lambat, jika ada 1.000 pengajuan 
dalam satu bulan, hampir 40 rumah yang akan mereka 
kerjakan sendirian,” kata Paijan. 

Enriqo sendiri membantah jika ATB hanya mempe-
kerjakan satu kontraktor untuk melakukan pemasan-

gan meteran air. “Ada 11 kontraktor bersertifikasi yang 
bekerja untuk pemasangan itu,” katanya. 

“Kami pun tidak menunjuk kontraktor tertentu untuk 
memasang di satu pengembang. Mereka yang berlomba-
lomba mengajukan penawaran kepada para pelanggan,” 
terang dia.

Sebenarnya apa keunggulan sistem electrofusion? “Itu 
untuk mengurangi tingkat kebocoran,” ucap Enriqo. Di 
tingkat nasional, tingkat kebocoran ATB terkenal yang 
terendah yakni 24 persen. Lebih rendah dari persentase 
kebocoran air nasional yang mencapai 31 persen. 

Pilihan sistem meteran air dan keterlambatan pema-
sangan jadi contoh kecil bentuk ketergantungan ma-
syarakat pada ATB selaku pemain tunggal bisnis air di 
Batam. Soal penyediaan air bersih di Batam, mau tak 
mau masyarakat harus mengandalkan air ATB. Menggali 
sumur pun sia-sia karena kualitas dan kuantitas air yang 
rendah. Posisi ini yang disebut dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Mo-
nopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai bentuk 
monopoli. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Hukum, Hu-
mas, dan Kerjasama KPPU, Mohammad Reza.

“Dilihat dari posisinya ATB memiliki hak monopoli 
karena mereka pemain tunggal bisnis air minum di 
Batam dan tidak ada substitusinya,” terang Reza yang 
ditemui di Kantor KPPU Batam di Batam Centre, Jumat 
pekan lalu.

Menurut Reza, hak monopoli ATB tidak terlalu men-
jadi masalah. Syaratnya, perusahaan itu tidak melakukan 
tindakan monopoli yang merugikan masyarakat, namun 
di lain pihak perusahaan menangguk keuntungan. 

Soal praktek monopoli, ATB pernah berperkara dengan 
KPPU pada 2008. Pemicunya saat itu adalah keputusan 
ATB untuk membatasi sambungan ke pelanggan baru. 

REKENING 
tagihan 
bulanan PT 
ATB.
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ATB saat itu beralasan, penyambungan baru tidak 
memungkinkan karena instalasi pengelolaan air 
ketiga di Waduk Duriangkang belum dibangun. 
Menurut ATB, tanpa instalasi itu, penyambungan 
baru hanya akan menurunkan kualitas layanan 
kepada pelanggan lama, karena permintaan me-
lebihi kapasitas produksi ATB. 

Untuk membangun instalasi itu, ATB butuh 
tambahan dana. Masalahnya, sekitar tahun 2005 
hingga 2007 bank tidak dapat meminjamkan 
dana bagi ATB karena perusahaan kesulitan 
dalam hal cash flow. Menurut bank, peminja-
man hanya akan menambah beban perusahaan. 
Untuk itu, bank mensyaratkan kondisi keuangan 
ATB yang lebih baik. Jalan satu-satunya saat itu 
adalah ATB mengusulkan penyesuaian tarif. 

Usulan itu tidak berjalan lancar. Pasalnya, 
kondisi saat itu jauh berbeda ketimbang saat 
penandatanganan konsesi. Pemko Batam dan 
DPRD Kota Batam sudah lebih bertaring dan 
merasa perlu dilibatkan dalam pembahasan 
masalah penyesuaian tarif. Alhasil, karena pem-
bahasan tarif yang berlarut-larut, ATB kemudian 
membatasi pemasangan baru. Konsumen pun 
merugi. KPPU mencatat sebanyak 12.781 sam-
bungan perumahan ditunda ATB. Kerugian juga 
dirasakan pihak pengembang dan kontraktor. 
Mereka kemudian melaporkan perkara ini ke 
KPPU.

Dalam putusannya KPPU menyatakan ATB 
melanggar Pasal 17 Undang-Undang Larangan 
Praktek Monopoli, memerintahkan ATB men-
cabut keputusan penghentian sambungan, dan 
menghukum ATB dengan denda Rp 2 miliar. 
Mendapat keputusan itu, ATB tidak terima. Peru-
sahaan kemudian mengajukan gugatan terhadap 
KPPU ke Pengadilan Negeri Batam. Lewat kepu-
tusan nomor No.03/Pdt.KPPU/2008/PN.Btm, PN 
mengabulkan gugatan ATB.

KPPU merasa keputusannya terhadap tindakan 
ATB benar, karena itu komisi mengajukan kasasi 
ke Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, Mahka-
mah Agung mengabulkan permohonan KPPU 
pada Januari 2009. Menanggapi dikabulkannya 
kasasi KPPU, ATB mengambil kesempatan tera-
khir melalui Peninjauan Kembali. Namun, hasil-
nya tak sesuai harapan karena pada 9 Februari 
2012 Mahkamah menolak mengabulkan PK yang 
diajukan ATB.

Keputusan PN Batam yang mengabulkan 

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS

KARYAWAN PT ATB sedang mengawasi WTP 
Duriangkang, beberapa waktu yang lalu.
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gugatan ATB terhadap putusan KPPU diangkat Kepala 
Kantor KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu sebagai topik 
tesisnya di Program Studi Magister Perencanaan dan 
Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Hakim menilai, 
KPPU kalah karena beberapa pertimbangannya kurang 
kuat. 

“Banyak teori-teori ekonomi yang tidak dimasukkan 
dalam pertimbangan KPPU sehingga kami kalah di PN 
Batam,” kata Hakim yang dihubungi Kamis pekan lalu. 

Dalam tesisnya, Hakim menilai ATB sebenarnya tidak 
perlu membebankan rencana investasinya pada pelang-
gan melalui penyesuaian tarif. Pendapatan ATB, kata dia, 
terbilang besar. Ini tampak dari deviden (bagi hasil) yang 
dibagikan pada pemilik sahamnya. Hingga tahun 2007 
saja ATB membayar deviden sebesar Rp 109, 185 miliar. 
Setiap ditanya soal besar deviden dalam beberapa tahun 
terakhir, Enriqo mengaku tidak dapat mengungkapkan 
itu. “Itu tidak pas untuk diungkapkan ke publik,” terang 
dia. 

Menurut Tutu Witular, deviden ATB sekitar Rp 30 
miliar - Rp 40 miliar setiap tahunnya. Pada 2007, misal-
nya, ATB menyerahkan deviden sebesar Rp 35 miliar. 

Deviden bagi pemilik saham ini cukup menyita per-
hatian Hakim. Menurut dia, keputusan dalam konsesi 
dimana jumlah deviden yang harus dikembalikan sebe-
sar 26,5 persen dari penyertaan modal dalam perjan-
jian konsesi. Besaran itu harus dibayarkan setiap tahun 
kepada pemegang saham. 

“Itulah masalah perusahaan swasta, mereka wajib 
membayar deviden sesuai dengan kesepakatan dalam 
konsesi meski imbasnya dapat membebani pelanggan,” 
kata Hakim. Persoalannya, tambah dia, yang dikelola ATB 
adalah komoditas yang menguasai hajat hidup orang 
banyak. 

Besaran deviden yang tidak fleksibel itu membuat 

ATB akhirnya kesulitan mendapatkan dana saat ingin 
melakukan pengembangan pelayanan. Karena laba yang 
diperoleh mesti disisihkan untuk deviden, seperti yang 
tertuang dalam kontrak konsesi. Untuk melakukan in-
vestasi, perusahaan harus menggali dari kantong pelang-
gan. Ujung-ujungnya adalah penyesuaian tarif. Inilah 
yang dikatakan Hakim beban pelanggan sebagai imbas 
dari deviden yang besar itu.

“Berbeda dengan PDAM. Di BUMD perusahaan bisa 
ditekan untuk mementingkan publik. Devidennya pun 
bisa fleksibel jika perusahaan ingin melakukan penam-
bahan investasi agar tidak membebani masyarakat,” ujar 
Hakim.   

Selain besaran deviden, Hakim menyoroti jumlah 
deviden yang melebihi proyeksi. Menurut perjanjian 
konsesi, secara komulatif hingga 2007 proyeksi pem-
bayaran deviden ATB sebesar Rp 46, 9 miliar kepada 
pemilik saham. Kenyataannya deviden ATB pada tahun 
itu melambung hingga Rp 109, 185 miliar.

Hakim menambahkan dengan memperhatikan jumlah 
deviden, ATB sebenarnya memiliki modal yang cukup 
untuk berinvestasi tanpa harus membebani pelanggan-
nya. “Masalahnya mereka selalu berdalih deviden itu 
sudah ditentukan sejak awal konsesi,” terang dia. “Har-
usnya ada kesadaran saat ada rencana untuk menambah 
investasi, pembayaran deviden dapat ditahan.” 

***

Minggu lalu jadi pekan yang padat bagi Enriqo 
Moreno. Manajer Komunikasi Perusahaan ATB itu sulit 
menentukan waktu saat Batam Pos mengajukan permo-
honan wawancara. Barulah di hari Sabtu, dia memiliki 
waktu.

Ditemui di sebuah cafe di Kepri Mall, Enriqo men-
gatakan sudah saatnya tarif air disesuaikan. Tarif yang 

KONDISI Dam Duriangkang tahun 2010.
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berlaku saat ini masih sama sejak 2011. Padahal, kata 
Enriqo, harga-harga selalu meningkat.

“Listrik rencananya akan naik April besok. Tapi yang 
lain, seperti UMK (upah minimum kota) dalam dua ta-
hun terakhir kan naiknya fantastis,” kata Enriqo.

Wajar jika ATB ketar-ketir dengan rencana kenaikan 
tarif listrik. Pasalnya, hampir setengah dari biaya op-
erasional ATB adalah untuk membayar listrik. Tahun 
2006 saja, biaya listrik mengambil komposisi sebesar 44 
persen dari biaya operasional. Kenaikan lain yang terbi-
lang besar adalah biaya kimia dan gaji pegawai. Hal lain 
yang jadi pertimbangan adalah tingkat inflasi.

Merujuk pada perjanjian konsesi, setiap tahun ATB 
bisa mengusulkan adanya penyesuaian tarif. Hal itu 
kerap dilakukan ATB mengingat peningkatan biaya dari 
tahun ke tahun. Namun, namanya juga usul, tidak sela-
manya bisa diterima.

“Kami tinjau laporan keuangan dan rencananya. Kalau 
ATB bisa melakukan efisiensi, kenapa tidak efisiensi 
dulu,” kata Dwi Djoko Wiwoho.

Tutu Witular mengungkapkan, pembicaraan soal pe-
nyesuaian tarif tidak selamanya mulus. Negosiasi ber-
langsung sengit. “Kalau dalam rapat tegang, itu biasa,” 
kata Tutu.

Selalu diminta efisiensi sepertinya ATB sudah sampai 
di titik jenuh. Enriqo mengatakan, mereka sudah mengu-
rangi biaya pembangunan sistem komputer. Kebanyakan 
perusahaan, kata dia, menggunakan tenaga perusahaan 
lain untuk membangun sistem. “Kami membangun 
sistem itu sendiri.” 

Efisiensi lainnya adalah rasio pegawai per 1.000 
pelanggan. Enriqo menyodorkan grafik di komputer 

jinjingnya dan menunjukkan grafik rasio tersebut. Di 
tahun 2013, rasio ATB adalah 2,29 pegawai per 1.000 
pelanggan. Rasio ini lebih rendah ketimbang rasio yang 
bisa ditetapkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) sebanyak empat 
pegawai per 1.000 pelanggan.

Dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah seki-
tar 12 ribu sambungan setiap tahun, efisiensi tampaknya 
makin sulit dilakukan. “Apa kita harus menurunkan rasio 
lagi sampai satu orang per 1.000 pelanggan?” 

Enriqo khawatir, jika terus menerus dipaksa efisiensi 
perusahaan tidak bisa maksimal melayani pelanggan. 
Ia mencontohkan kasus pembatasan sambungan pada 
2007. Ketika itu ATB terpaksa melakukan pembatasan 
karena jika dipenuhi pelayanan pelanggan lama akan 
terganggu. 

“Kapasitas produksi kami saat itu tidak mencukupi, 
makanya ATB mengambil tindakan membatasi sambun-
gan,” terang Enriqo. 

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama KPPU, Mo-
hammad Reza mengingatkan ATB untuk tidak memanfaat-
kan posisinya sebagai pemain tunggal di bisnis air minum 
dengan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. 
Menurut dia, kasus yang terjadi di tahun 2008 merupakan 
pertama dan satu-satunya yang menimpa perusahaan air 
minum swasta. “Kami akan terus mengawasi ATB agar 
tidak lagi melakukan praktek monopoli.”

Sementara itu Ketua DPD REI Khusus Batam Djaja 
Roeslim mengharapkan ATB sanggup mengejar laju 
pembangunan di Batam. Sebagai jawara perusahaan air 
nasional, ATB tidak perlu mengeluh memenuhi tuntutan 
konsumennya. “Itu sudah risiko pemain tunggal.” ***

Kondisi di Dam Seiladi, Rabu (12/3/2014). Debit 
airnya berkurang karena hujan tak kunjung 

turun tiga bulan terakhir.
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DATA LAPORAN KEUANGAN PT ADHYA TIRTA BATAM
DARI TAHUN 1999 - 2007

Komposisi Biaya Langsung
PT Adhya Tirta Batam
dari Tahun 2001 - 2006

Akumulasi Investasi WTP
PT Adhya Tirta Batam
dari Tahun 1995 - 2007

Pembayaran Dividen PT. ATB dari Tahun 1995-2007


