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Air waduk Duriangkang sangat vital bagi 
Batam. Ia melayani 78 persen kebutuhan 
air bersih penduduk. Namun, tidak mudah 
mempertahankannya tetap lestari. Polusi dan 
limbah mengancam. PENULIS: YERMIA R.

email : majalah@batampos.co.id
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filterisasi yang 
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pipa di WTP 3 
Duriangkang, 
Selasa 
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agi warga Batam, hujan adalah hal biasa. Ung-
kapan yang umum, ‘tak ada musim kemarau 
di Batam’ sering terdengar saat wilayah lain 
di Indonesia memasuki periode kering sekitar 
bulan Mei hingga Oktober setiap tahunnya. 

Pada masa-masa itu, Batam malah kerap diguyur hujan. 
Namun, keanehan muncul pada pertengahan Janu-

ari lalu. Setelah hujan turun nyaris tanpa henti pada 
awal bulan itu, langit seakan membendung curahan 
airnya agar tidak jatuh ke bumi Kepulauan Riau. Tak 
tanggung-tanggung, dua bulan lamanya Kepulauan Riau 
tak menikmati hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG) Stasiun Batam mencatat, sejak 15 
Januari  sampai  15 Maret 2014, Batam sama sekali tak 
mengalami hujan. Hal yang sama terjadi di daerah lain di 
Kepri. 

Kepala Stasiun BMKG Batam, Philip Mustamu, men-
jelaskan peristiwa tersebut disebabkan kencangnya 
gerakan udara dari utara ke selatan yang mengganggu 
pembentukan awan hujan di langit Kepulauan Riau. 
Perbedaan tekanan udara antara daratan Asia dan ben-
ua Australia ketika itu lebih besar dari biasanya, yang 
memicu laju angin lebih cepat. 

Berbeda dengan kebanyakan daerah di Indonesia, 
Kepulauan Riau memiliki pola cuaca yang menarik. 
Philip mengatakan, kondisi tersebut disebabkan karena 
Kepulauan Riau termasuk daerah non-musim. Tidak 
ada batasan yang jelas terkait pergantian musimnya. 
Kepulauan Riau termasuk memiliki tipe iklim kuato-
rial dimana terdapat dua puncak musim hujan dalam 

B satu tahun. Umumnya puncak musim hujan terjadi pada 
bulan Desember hingga awal Januari dan pada Bulan Mei 
sampai Juni. 

“Di Indonesia, daerah non-musim hanya dua, di Kepu-
lauan Riau dan Nusa Tenggara Timur. Tapi di NTT keba-
likan dari Kepri. Di sana kekeringannya yang dominan,” 
kata Philip.

Kemarau panjang di awal tahun itu meresahkan warga 
Kepri. Di Kabupaten Karimun warga kelimpungan men-
cari air bersih. Kemarau yang parah tersebut bahkan 
membuat waduk Sei Bati di Pulau Karimun Besar kering. 
Sementara di Kota Tanjungpinang, kewaspadaan men-
ingkat. Pasalnya, volume waduk sumber air Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Kepri menyusut. 

Di Batam, kemarau panjang mengeringkan pepohonan 
dan semak. Terik menguapkan kandungan air di batang 
dan daun, menyebabkan dedaunan menguning dan ron-
tok. Beberapa tempat, dahan-dahan saling bergesekan 
memicu nyala api yang menyebar dengan cepat mem-
bakar hutan-hutan di Batam. Tercatat selama dua bulan 
tanpa hujan, lebih dari 300 hektare hutan di Batam ter-
bakar. Sebarannya pun merata di seluruh wilayah Pulau 
Batam hingga ke Rempang dan Galang. 

Petugas pemadam kebakaran bekerja sangat keras 
memadamkan puluhan titik api. Satuan Manggala Agni 
milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKS-
DA) Riau yang biasanya hanya memadamkan empat 
titik api dalam setahun, dalam dua bulan kemarau harus 
memadamkan 30 titik api. “Anggota kami bahkan harus 
tidur di lapangan selama beberapa hari karena keba-
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karan begitu sering terjadi,” kata Kepala Seksi Konservasi 
BBKSDA Riau Kantor Batam, Nur Patria. 

Kemarau yang panjang memang meresahkan warga 
di Kepri, banyak wilayah waswas kehabisan persediaan 
air bersih. Namun, persoalan ketersediaan air minum 
rupanya tak menjadi masalah bagi Batam. Selama dua 
bulan tanpa hujan, masyarakat masih menikmati air ber-
sih. Warga Batam bersyukur memiliki enam waduk den-
gan kapasitas total 3.850 liter per detik. Kondisi daerah 
tangkapan hujan dengan hutan yang masih asri di lima 
waduk membuat waduk dapat melayani 97 persen war-
ga di Pulau Batam. Sementara satu waduk lain, Waduk 
Baloi kini tak lagi menjadi sumber air utama karena tak 
sanggup menahan tekanan limbah dari penduduk yang 
bermukim di sekeliling waduk tersebut. 

Yang terbesar dari kelima waduk tersebut adalah 
waduk Duriangkang. Waduk yang mulai dibangun pada 
1990 itu menyuplai 78 persen air bersih bagi warga Kota 
Batam. Kapasitasnya mencapai 3.000 liter per detik. 

Air waduk Duriangkang mengalir sampai jauh. Ia 
menghilangkan rasa haus dan membersihkan tubuh. Air 
waduk itu juga menggerakkan perekonomian warga. Ia 
digunakan sebagai air baku usaha depot air minum isi 
ulang, pelaku usaha cuci kendaraan meraup untung dari 
berliter-liter air Duriangkang setiap harinya. Air Duri-
angkang juga mampir di kedai-kedai kopi, memastikan 
deyut warga Batam terjaga. 

Waduk Duriangkang memang memegang peranan 
penting dalam pembangunan Kota Batam. Duriangkang 
bertanggung jawab terhadap lonjakan penduduk Batam 
dari sekitar 437 ribu jiwa di tahun 2000 menjadi 1,2 juta 
jiwa di tahun 2014. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 
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itu disebabkan berkembangnya Batam menjadi kawasan 
industri. Waduk Duriangkang sejak awal sudah dis-
iapkan sebagai penyokong pertumbuhan industri yang 
diprediksi semakin meningkat memasuki milenium 
baru.

“Saat itu Pak Habibie (Kepala Otorita Batam, red) 
sudah berpikir, untuk mengembangkan daerah industri 
Batam harus menyiapkan infrastrukturnya lebih dulu. 
Itulah sebabnya BP Batam membangun infrastruktur 
waduk Duriangkang,” kata Hadjad Widagdo, Kepala Sub 
Bidang Pengelolaan Waduk Badan Pengusahaan Batam.

Sejak beroperasi, Duriangkang menyediakan sumber 
air bersih yang melimpah demi kelangsungan industri 
di Batam. Air Duriangkang memberikan rasa aman pada 
pekerja dan masyarakat yang bergantung pada industri. 
Tak lagi pusing soal air, investor mulai menanamkan 
modalnya di Batam. Kini BP Batam mencatat ada 22 
kawasan industri yang menampung 1.884 perusahaan. 
Karena kebanyakan industri merupakan industri padat 
karya yang menyerap tenaga kerja, setiap tahun Batam 
dibanjiri kedatangan manusia yang ingin mengadu nasib 
sebagai buruh di sektor industri. 

Dalam perkembangannya, Batam ternyata tidak hanya 
lezat untuk sektor industri. Sektor lain berkembang 
dan mau-tak mau turut berkontribusi menarik pekerja 
masuk ke Batam.

Banyaknya penduduk memiliki konsekuensi. Selain 
air minum, mereka butuh tempat tinggal. Pembangunan 
perumahan pun marak. Pembukaan lahan-lahan baru 
tak bisa dihindarkan. Bagi masyarakat yang tak punya 
cukup uang untuk membeli rumah yang disediakan 
pengembang, mereka membangun rumah liar di lahan 

DAM Duriangkang sumber air bersih di 
Batam, 15 Juni 2010.
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yang bukan milik mereka. Di Batam, rumah-rumah liar 
dikenal sebagai ruli. Jumlahnya diperkirakan sekitar 40 
ribu, meski tak ada data pasti karena jumlah itu sering 
keluar dari mulut pejabat BP Batam setiap kali ditanya 
soal permukiman liar.

Tekanan pertambahan penduduk ternyata menguras 
sumberdaya air Batam. Untuk mencegah warga tidak 
kehabisan air, BP Batam kembali membangun waduk 
Tembesi di arah barat laut waduk Duriangkang. Waduk 
Baru itu sedianya beroperasi pada 2015 atau 2016 den-
gan kapasitas 600 liter per detik. Hadjad mengungka-
pkan, dengan bertambahnya penduduk, lima waduk di 
Batam tak akan dapat memenuhi kebutuhan air. 

Namun, persoalan Duriangkan tak hanya soal kemam-
puannya melayani kebutuhan air bersih penduduk. Ia 
menghadapi tekanan lingkungan akibat bertambahnya 
jumlah penduduk. Sebagian besar daerah tangkapan 
Duriangkang masih didominasi hutan. Namun di luar ka-
wasan itu, Duriangkang dikelilingi kawasan perumahan 
dan industri yang siap merajam Duriangkang dengan 
aneka polutan yang mengalir masuk ke tubuh air waduk 
Duriangkang.

***

KEBERADAAN waduk sangat penting bagi warga Kepu-
lauan Riau khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun. 
Kondisi geologi sebagian besar wilayah di pulau-pulau 
itu tidak dapat menampung cadangan air tanah. Dua pe-
neliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
Yudhi Soetrisno dan Ikhwanuddin Mawardi mengungka-
pkan tanah di Batam relatif sulit untuk meresapkan air. 

fokus
p e r i s t i w a

Bahan baku air di Water Treatment 
Plant (WTP) Duriangkang berasal 

dari Dam Duriangkang yang 
diproses di instalasi pengambilan 

air baku ini (in take bulding), 
tampak sejumlah pipa menyedot 

air mentah Dam Duriangkang yang 
langsung didistribusikan ke bagian 
pengelolaan (WTP) setelah itu baru 
didistribusikan ke pelanggan. Foto 

diambil Selasa (2/6/2009). 
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Air hujan yang turun tidak meresap ke tanah menjadi 
cadangan air tanah, tapi mengalir ke permukaan. Itulah 
mengapa di sebagian besar daerah di Batam sulit dite-
mukan air tanah. 

Di lokasi-lokasi tertentu, warga dapat membuat 
sumur. Namun air yang tersimpan asam, dan jika dikon-
sumsi dalam jumlah banyak dapat mengganggu keseha-
tan. Dalam penelitiannya, Yudhi mengatakan air tanah 
yang ditemukan di Batam sebagian besar payau dan 
tercemar air rawa. 

Kondisi alam itu membuat peran waduk di Batam 
semakin vital sekaligus rentan. Waduk menjadi satu-sa-
tunya sumber air bersih di Batam. Jika sumber air satu-
satunya itu tercemar, Batam akan kehilangan satu-satun-
ya sumber air minumnya. Waduk Duriangkang termasuk 
yang paling dijaga. Wilayahnya yang luas membuat 
daerah tangkapan hujannya gampang dimasuki orang 
untuk beraktivitas di dalamnya. 

Kenyataannya di sisi utara dan barat waduk, aktivitas 
manusia sudah semakin banyak. Citra satelit Google 
Earth menunjukkan sebagian besar sisi utara Duriang-
kang dan sedikit di sisi barat telah gundul. Hutan yang 
seharusnya menjadi penyangga lenyap, berganti dengan 
aktivitas pertanian. Status hutan lindung yang disemat-
kan pada area tangkapan hujan tak mencegah sebagian 
orang menebang dan menjadikan wilayah itu tempat 
bercocok tanam. 

Sisi utara Duriangkang memang paling parah dan 
menipu. Sisi paling utara hutan lindung Duriangkang 
berbatasan dengan jalan poros penghubung Batu Besar 
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di Nongsa dan Batam Centre. Orang yang melalui jalan 
itu akan melihat hutan lebat di sisi selatan. Namun hutan 
yang tersisa hanya di sepanjang sisi jalan. Di sepanjang 
jalan itu, ada beberapa jalan-jalan tanah yang mengarah 
masuk ke hutan. Setiap akhir pekan komunitas sepeda 
gunung di Batam menggunakan jalur itu sebagai tem-
pat bermain dan melatih kemampuan mereka. Sebagai 
hutan lindung, kawasan itu sebenarnya dipagari dengan 
kawat setinggi hampir dua meter. Tapi pada jalan-jalan 
tanah itu, pagar-pagar pembatas itu dijebol.

Batam Pos mengambil salah satu jalan masuk ke arah 
waduk Duriangkang. Jalan tersebut berhadapan dengan 
jalan masuk kompleks Legenda Malaka, Batam Centre. 
Tidak seperti kebanyakan jalan masuk ilegal ke Duri-
angkang, jalan ini merupakan sebuah pintu masuk yang 
seharusnya dijaga. Sebuah gardu yang ada di dekat pintu 
masuk itu kosong. Dinding pos penjagaan berukuran 
empat meter persegi itu kusam dan di dalamnya penuh 
sampah. Tak jauh di samping pintu masuk itu ada papan 
peringatan bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan 
lindung yang dilindungi oleh Undang-Undang Kehu-
tanan. 

Jalan tanah itu cukup lebar pada awalnya. Lebarnya 
seukuran satu mobil. Hanya beberapa meter memasuki 
kawasan itu tanda-tanda penebangan sudah tampak di 
kanan dan kiri. Jauh lebih dalam, lebar jalan itu semakin 
kecil. Rumah-rumah tidak permanen terlihat satu demi 
satu. Dinding rumah itu kebanyakan terbuat dari papan. 
Jika papan tidak cukup, pemilik rumah menutupnya 
dengan spanduk bekas. Beberapa pemilik rumah mem-

18

KEBUN 
singkong di sisi 

utara Waduk 
Duriangkang, 

Jumat 
(30/5/2014).  
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bangun fondasi dari semen untuk rumah-rumah mereka. 

Setelah melewati beberapa rumah pertama, perke-
bunan pun mulai tampak. Penduduk menanam aneka 
tanaman pangan seperti jagung dan ubi kayu. Di lahan 
perkebunan lain tampak tanaman cabe. Ada juga po-
hon kapuk, dan pohon durian. Perkebunan menyebar di 
sepanjang lereng hingga tepat di garis pantai waduk. Di 
tubuh air waduk, warga membuat keramba jaring apung 
untuk memelihara ikan. Keramba jaring apung juga ban-
yak dijumpai di sisi barat yang berbatasan dengan Jalan S 
Parman di Kecamatan Seibeduk. Di sekitar kolam-kolam 
ikan eceng gondok tumbuh dengan lebat. Kecuali di 
dalam jaring apung, tanaman eceng gondok telah me-
menuhi pinggiran danau di sisi utara dan barat. 

Hadirnya pertanian selama bertahun-tahun di sana 
mengkhawatirkan. Aktivitas itu dapat menurunkan 
kualitas air baku dan daya tampung waduk. “Seharusnya 
tidak boleh ada pertanian semusim di sana,” kata Had-
jad. “Pertanian semusim tidak mengikat air sehingga air 
menjadi aliran permukaan yang membawa sedimen.”

Sedimentasi menjadi ancaman nyata bagi waduk Du-
riangkang. Hadjad mengungkapkan, meski masih ter-
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RUMAH liar yang ada di bibir 
Dam Duriangkang, 15 Juni 2010. 
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SEORANG warga di Duriangkang 
sedang memberi makan ternaknya, 

15 Juni 2010.  
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Waduk menjadi satu-
satunya sumber air 

bersih di Batam. Jika 
sumber air satu-satunya 

itu tercemar, Batam akan 
kehilangan satu-satunya 

sumber air minumnya. 
Waduk Duriangkang 

termasuk yang paling 
dijaga. Wilayahnya yang 

luas membuat daerah 
tangkapan hujannya 

gampang dimasuki orang 
untuk beraktivitas di 

dalamnya.

golong normal, sedimenatasi telah mengurangi daya 
tampung waduk Duriangkang 10-15 persen. 

Hutan di area tangkapan air Duriangkang me-
miliki fungsi yang sangat penting. Tutupan daun-
nya menjadi tameng agar air hujan tak langsung 
jatuh ke tanah. Curah hujan rata-rata di Batam yang 
mencapai 2.500 milimeter cukup kuat mengangkut 
butiran-butiran tanah menuruni lereng yang terku-
pas tanpa tumbuhan berkayu. Tutupan kanopi hutan 
membuat air menetes perlahan. Sementara batang 
dan akarnya menyerap dan menyimpan air. Secara 
perahan, air mengalir menuruni lereng lalu masuk 
ke tubuh air waduk. Fungsi ini tidak dapat digan-
tikan oleh tanaman perkebunan atau alang-alang 
yang tumbuh subur di lereng utara Duriangkang. 

Selain mencegah sedimentasi, hutan di sekeliling 
waduk berfungsi menjaga pasokan air. 

“Ketika hutannya masih lestari, air di perakaran 
akan berhenti mengisi waduk yang telah menca-
pai kapasitas maksimalnya. Air akan tetap tinggal 
di perakaran. Saat kemarau dan volume air waduk 
mulai menyusut, air yang tersimpan di perakaran 
kembali  mengisi waduk. Proses itu yang membuat 
volume waduk stabil meski dilanda kemarau,” kata 
Nur Patria. 

Fungsi pemasok air itu tampak pada kasus waduk 
Seiharapan di Sekupang. Selama dua bulan kemarau 
pada pertengahan Januari hingga Maret, hampir 
seluruh waduk di Batam mengalami penyusutan. 
Kepala Bidang Pengelolaan Air BP Batam Tutu Witu-
lar menyebutkan, tinggi muka air Duriangkang tu-
run 80 sentimeter akibat kemarau panjang. Semen-
tara di waduk Sei Harapan, penurunan muka airnya 
hampir dua meter. Setelah hujan turun hampir tiga 
bulan terakhir, tinggi muka air di waduk-waduk 
perlahan naik. 

Nur Patria menggambarkan, luas tubuh air waduk 
Seiladi, yang hutannya dalam pengawasan BBKSDA, 
bertambah sejak bulan Maret. Saat kemarau pan-
jang, garis pantai waduk menjauh hingga 10 meter 
dari batas normal. Akhir April, saat volume waduk 
perlahan bertambah, garis pantai waduk saat itu 
menjadi tinggal tujuh meter dari batas normal.

Kondisi berbeda dialami waduk Seiharapan. 
Desember lalu, saat Manggala Agni menyeberangi 
waduk itu, mereka membutuhkan seorang anggota 
untuk berenang dan memasang tali untuk penye-
berangan. “Kami menyeberang menggunakan tali, 
karena jalur penyeberangan kami dalam,” terang 
Nur Patria.

Pada akhir Maret lalu, saat Manggala Agni mel-
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WARGA 
Duriangkang 

memeriksa ikan 
air tawar yang 

diternaknya, 15 
Juni 2010.
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akukan tugasnya, volume air menyusut. Kedalamannya 
hanya setinggi pinggang orang dewasa. Di akhir bulan 
April, ketinggian air waduk Seiharapan tak kunjung ber-
tambah. Padahal hujan telah turun selama sebulan. Nur 
Patria menjelaskan, salah penyebab utama lambatnya 
pemulihan volume waduk Seiharapan karena area 
tangkapan hujannya kehilangan banyak pohon selama 
musim kemarau. “Di antara waduk-waduk lainnya, hutan 
lindung Seiharapan yang paling luas terbakar. Hilangnya 
hutan membuat volume air waduk tak kunjung bertam-
bah,” kata dia.

Jika hutan Duriangkang lenyap, waduknya dapat 
bernasib sama seperti waduk Seiharapan. Mengingat 
vitalnya peran waduk Duriangkang bagi masyarakat 
Batam, pada Juli 2013 lalu Kementerian Kehutanan ber-
niat melakukan rehabilitasi pada kawasan hutan lind-
ung. Kemenhut melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai Kepulauan Riau membuka lelang terbuka senilai 
Rp 3,226 miliar untuk rehabilitasi pengkayaan hutan 
lindung Duriangkang seluas 625 hektar. Batam Pos men-
elusuri arsip pengadaan terkait rehabilitasi Duriangkang, 
namun hanya menemukan satu proyek penghijauan 
yang dilakukan Kemenhut tersebut. 

***

Tim terpadu ketika menertibkan 
pemukiman dan peternakan liar di 
areal hutan Bandara Hang Nadim, 
Rabu (3/12/2008). 

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS

Seorang warga menggendong anaknya 
berontak ketika tempat tinggalnya akan 
ditertibkan tim terpadu, Rabu (3/12/2008), di 
areal hutan Bandara Hang Nadim. Selain rumah, 
peternakan liar juga ditertibkan. 
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MASALAH Duriangkang tak hanya soal sedimentasi. 
Praktek pertanian semusim yang dilakukan warga di 
area tangkapan hujan Duriangkang juga meninggalkan 
jejak pencemaran organik. Aktivitas manusia menghasil-
kan limbah yang antara lain berasal dari pupuk organik, 
kotoran hewan ternak dan manusia, serta pakan ikan. 

Pencemaran organik itu meningkatkan kandungan 
jumlah oksigen terlarut atau Biological Oxigen Demand 
(BOD5). Peneliti BPPT Rosyid Hariyadi mengatakan, 
meningkatnya kadar BOD5 membuat kebutuhan oksi-
gen untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang ada 
dalam limbah domestik. 

Tingginya kadar BOD5 dapat terlihat dengan semakin 
suburnya eceng gondok di pinggir danau, khususnya di 
sisi utara dan sisi barat waduk. “Banyak orang bilang 
eceng gondok sebagai indikator pencemaran, namun kita 
harus mengambi sampel dan memeriksa apakah masih 
masuk dalam baku mutu air,” kata Tutu Witular.

Meski demikian, Tutu tidak menampik meluasnya 
tutupan eceng gondok di waduk yang luas genangannya 
mencapai 874 hektare itu. “Eceng gondok paling senang 
dengan organik,” kata dia. 

Sebagai sumber utama air, BP Batam khawatir jika sua-
tu saat kondisi waduk Duriangkang sama dengan waduk 
Baloi. Waduk Baloi kini tak lagi menjadi sumber air baku. 
Biaya produksi air bersih yang dikeluarkan perusahaan 
pemegang konsesi air minum Adhya Tirta Batam (ATB) 
membengkak, membuat air waduk Baloi tak lagi dilirik 

menjadi sumber air baku.
Waduk Baloi memang mengenaskan. Sekeliling waduk 

yang dibangun pada 1977 itu penuh dengan permuki-
man warga. Rumah-rumah warga pun dibangun per-
manen dari batako, beberapa pemilik rumah meleng-
kapinya dengan fasilitas parabola. Masyarakat tak punya 
pilihan membuang limbah domestik selain ke waduk. 
Beban waduk bertambah karena warga juga membuat 
kolam jaring apung. Tutu mengatakan, dari sisi pengola-
han air polutan-polutan organik bisa dihilangkan. “Tapi 
cost karena pencemaran tinggi.”

“Waduk Baloi adalah bukti rusaknya area tangkapan 
air,” kata Hadjad Widagdo. 

***

SEJAUH ini, konservasi waduk Duriangkang difokuskan 
pada area hutan lindung yang ditetapkan sebagai dae-
rah konservasi. Namun, sumber pencemar tidak cuma 
berasal dari aktivitas ilegal yang dilakukan warga di 
dalam hutan lindung Duriangkang. Bahan pencemar juga  
berasal dari rumah-rumah legal yang ada di luar wilayah 
konservasi.

Sejumlah saluran drainase yang berasal dari peruma-
han dan kawasan industri bermuara di waduk Duriang-
kang. Batam Pos mengelilingi waduk Duriangkang dan 
melihat sejumlah saluran yang berasal dari perumahan 
antara lain, Simpang Raya, Legenda, Kurnia Djaya Alam, 
Taman Duta Mas, Bukit Indah Sukajadi, dan peruma-

KONDISI 
lingkungan di 

waduk Baloi,  
Sabtu (31/5). 

F. YERMIA RIEZKY/BATAM POS



EDISI 64, MInggu II junI 2014

23 fokus
p e r i s t i w a

han di kawasan Kabil dan Sei Beduk hingga Kompleks 
Mahkota Niaga. Sebagian tergolong perumahan mewah. 
Ada juga saluran drainase yang berasal dari Kawasan 
Industri Batamindo.

Seluruh saluran yang mengalir masuk ke Duriangkang 
keruh. Di beberapa saluran banyak sampah yang men-
gapung. Ada juga bangkai hewan yang mengapung di 
saluran yang berasal dari perumahan Legenda, Duta Mas, 
dan Bida Asri. 

Saluran-saluran yang keruh itu membawa sedimen 
yang berasal dari bukit-bukit yang dipotong dan proyek-
proyek pembangunan.

Dalam penelitiannya di Waduk Duriangkang yang 
berlangsung pada 2003, Rosyid Hariyadi mengungkap-
kan peningkatan sedimen dan bahan organik pencemar 
meningkat seturut meningkatnya penggunaan lahan di 
wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Duriangkang. Rosyid 
melihat tren tersebut terjadi pada tahun 1992-2000. Dia 
memprediksi kecenderungan itu akan terus berlangsung 
selama pembukaan lahan tidak sesuai dengan kaidah 
konservasi tanah dan air, dan kesadaran untuk melaku-
kan penghijauan di lahan industri serta domestik minim. 
Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya 
kebutuhan air seiring dengan meningkatnya luas peng-
gunaan lahan. Polutan juga akan meningkat tanpa insta-
lasi pengolahan limbah.

Selain nilai BOD5 dari limbah domestik, saat itu Rosyid 
juga mendapati tingkat COD (Chemical Oxygen Demand) 
atau kebutuhan oksigen kimia sudah tergolong tinggi. 
Parameter COD digunakan oleh para peneliti lingkun-
gan untuk menentukan tingkat pencemaran dari sektor 
industri. Rosyid mengungkapkan tingginya tingkat COD 
itu berasal dari Kawasan Industri Batamindo.

Batam Pos sudah menghubungi Kawasan Industri 
Batamindo untuk menjelaskan perihal proses pengola-

han limbahnya. Namun hingga tenggat tulisan ini, Batam 
Pos belum dihubungi. Sebelumnya, seorang pegawai 
perempuan meminta nomor untuk menghubungi jika 
penanggungjawab pengolahan limbah dapat memberi-
kan penjelasan. Namun, dia mengungkapkan tidak dapat 
menjanjikan kesempatan tersebut. 

Dalam situs resminya, Batamindo menunjukkan 
fasilitas pengolahan limbah milik mereka. Pengelolaan 
limbah dilakukan secara terpusat dan sesuai dengan 
peraturan lingkungan pemerintah daerah. Dalam sehari, 
fasilitas pengolahan limbah tersebut dapat mengelola 
hingga 10.000 meter kubik per hari.

Tutu Witular mengatakan limbah Batamindo dibuang 
di Tanjungpiayu. Saluran dari Batamindo yang mengarah 
ke Duriangkang hanya saluran drainase. Dia mengaku, 
pengukuran yang dilakukan BP Batam dan Sucofindo 
menunjukkan tingkat pencemaran di waduk Duriang-
kang masih di bawah ambang batas. “Masih memenuhi 
baku mutu air baku,” tegas Tutu.

Penelitian Rosyid pada saat itu mengacu pada Peratu-
ran Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX 1990. 
Hasil penelitiannya menunjukkan beban COD dan BOD5 
pada waduk Duriangkang tercemar berat dan berpotensi 
mencemari air waduk Duriangkang. 

Salah satu penyebab tingginya kadar BOD5 dari peru-
mahan warga yang masuk ke Duriangkang adalah tidak 
adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik. 
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia 
(REI) Khusus Batam Djaja Roeslim mengatakan Batam 
tidak memiliki IPAL domestik yang kompleks.

“Perumahan di Batam belum ada yang memiliki insta-
lasi pengolahan air limbahnya sendiri. Batam juga belum 
memiliki instalasi yang menangani beberapa perumahan 
untuk satu kawasan,” kata Djaja.

Djaja menambahkan, pengolahan limbah perumahan 
di Batam masih sebatas tangki septik sebagai tempat 

SALURAN 
dari Duta Mas 
dan Legenda 
yang mengalir 
ke waduk 
Duriangkang, 
Sabtu (31/5). 
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penampungan tinja. Sementara air yang keluar dari 
tangki septik dan limbah rumah tangga lainnya langsung 
menuju ke saluran drainase yang terkoneksi dengan 
drainase utama. 

Tutu membenarkan Batam belum memiliki IPAL do-
mestik. BP Batam pernah sekali memiliki instalasi terse-
but di Waduk Seiharapan. Beban pencemaran limbah 
domestik waduk tertua di Batam itu adalah yang terber-
at kedua setelah waduk Baloi. Untuk mengurangi beban 
pencemaran yang datang dari perumahan di kawasan 
Tiban, Otorita Batam (sebelum berubah menjadi BP 
Batam) membangun kolam dan pompa. Namun karena 
beban pompa yang berat, IPAL tersebut rusak. 

Saat ini BP Batam sedang menjajaki pembuatan insta-
lasi serupa untuk saluran-saluran yang masuk ke Duri-
angkang. Rencana itu sedang digodog bersama dengan 
Puslitbang Air Kementerian Pekerjaan Umum. Salah 
satunya dalam bentuk ecotech. Cara kerjanya, air limbah 
domestik sebelum masuk ke waduk Duriangkang harus 
ditampung di dalam sebuah kolam berukuran besar 
berisi tumbuhan.

“Akan ada yang menyerap organik seperti eceng gon-
dok,” terang dia.

Sayangnya, rencana ini belum terlaksana karena ken-
dala dana. Selain itu sistem kerjasama dengan Puslitbang 
Air belum jelas meski BP Batam sudah memiliki perjan-
jian kerjasama dengan Kementerian PU. 

Hadjad Widagdo mengatakan, beban pencemaran 
belum menyulitkan pengolahan air baku Duriangkang 

menjadi air bersih. Menurut dia, waduk memiliki ke-
mampuan alami untuk menetralkan beban pencemaran. 
“Kita harus melihat metode pengukuran air limbah, apa-
kah dekat dengan sumber atau berada di tengah waduk. 
Karena hasil keduanya akan berbeda,” kata Hadjad.

Perusahaan pengelola air di Batam, PT ATB belum 
memberikan jawaban atas surat elektronik Batam Pos 
yang menanyakan dampak pencemaran air limbah pada 
biaya produksi air di waduk Duriangkang.

Tutu menyampaikan, sampai sekarang beban pence-
maran air limbah tak terlalu memengaruhi kualitas air 
baku Duriangkang. Dengan tenang ia mengungkapkan 
kuncinya, “Karena waduknya besar selama ini pencema-
ran itu tidak tampak.” 

Meski demikian, warga Batam tak boleh terlena den-
gan kemampuan waduk Duriangkang. Di tahun-tahun 
yang akan datang, penduduk Batam terus bertambah, 
baik karena kelahiran maupun migrasi. Pendatang akan 
memadati Batam karena cerita keberhasilan kolega di 
Batam mendorong mereka mendapatkan kesuksesan 
yang sama. 

Seiring dengan itu, pembukaan lahan perumahan dan 
industri semakin mengoyak lahan kosong dan ruang-
ruang hijau di Batam. Konsumsi air semakin meningkat, 
berdampak pada meningkatnya volume air buangan. 
Tanpa instalasi pengolahan air limbah yang memadai, 
sulit berharap waduk Duriangkan tetap perkasa mena-
han beban pencemaran. ”Kita tidak bisa optimis akan 
terus seperti itu,” ungkap Tutu. ***

WADUK Sei 
Harapan susut 

selama kemarau 
panjang, belum 

lama ini. Foto 
diambil, Sabtu 

(31/5). 
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ak ada yang meragukan kejeniusan Baharud-
din Jusuf Habibie. Sebelum menjadi presiden 
ketiga Republik Indonesia, Habibie men-
jadi andalan Presiden Soeharto dalam hal 
pengembangan teknologi. Selama 20 tahun 
sejak 1978, putra Gorontalo itu memimpin 

pembangunan teknologi nasional sejak dia ditunjuk 
menjadi menteri riset dan teknologi (Menristek) di Kabi-
net Pembangunan. 

Di Batam, Habibie adalah tokoh legendaris. Bersa-
maan saat ia memegang jabatan Menristek, Habibie juga 
ditunjuk sebagai Ketua Otorita Batam (OB). Di daerah 
ini, orang bisa melupakan nama Ibnu Sutowo, Ketua OB 
pertama. Namun, tidak dengan Habibie. Dia sangat lekat 
di benak masyarakat Batam. Di tangan Habibie, pemban-
gunan Batam berlangsung pesat.

Habibie punya visi yang hebat. Sebagai beranda Re-
publik Indonesia, Habibie membangun Batam sebagai 

calon pesaing Singapura. Salah satunya adalah dengan 
mengembangkan kawasan industri di Batam. Nilai jual 
utama Batam adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja 
non skill dengan upah murah. Sumberdaya itu jelas tak 
bisa didapat lagi di Singapura, khususnya untuk perusa-
haan manufaktur yang padat karya. 

Namun Habibie menyadari, sebelum mendorong para 
investor menanamkan modalnya di Batam, infrastruktur 
pendukung harus lengkap. Salah satunya adalah sumber 
air minum bagi pekerja yang ada di Batam. Batam tidak 
memiliki cadangan air tanah yang besar, kualitas air 
tanahnya pun buruk. Satu-satunya jalan adalah dengan 
menampung air hujan. 

“Curah hujan di Batam rata -rata 2.500 milimeter 
per tahun. Itu termasuk tinggi,” kata Hadjad Widagdo, 
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Waduk BP Batam (dulu 
Otorita). Melihat potensi curah hujan yang tinggi, sejak 
1978, Otorita Batam mulai membangun waduk Seihara-

SUMBER AIR DARI 
KEBUN GAMBIR

Sejak dulu, Duriangkang memiliki peran 
penting bagi Batam. Area perkebunan itu 
diubah menjadi waduk untuk mengejar 

tingginya pertumbuhan kebutuhan air bersih. 

T

WTP 
Duriangkang, 
foto diambil 5 
Februari 2009.
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pan (1978), Seinongsa (1978), Seiladi (1985), Mukakun-
ing (1989), dan Duriangkang (1990).

Pembangunan waduk semata-mata untuk menye-
diakan air minum untuk warga. “Kami merekomendasi 
industri yang masuk ke Batam adalah industri yang tidak 
menggunakan terlalu banyak air,” kata Tutu Witular, 
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air BP Batam. Hal seperti 
itu sudah dilakukan OB sejak lama. Alasannya, industri 
yang menggunakan banyak air akan menghasilkan air 
limbah yang banyak.

Sebelum waduk Duriangkang selesai dibangun, lima 
waduk di Batam mampu memiliki kapasitas 850 liter per 
detik. Jumlah itu diprediksi tidak akan dapat menutupi 
kebutuhan air di Batam mengingat tingkat pertumbuhan 
penduduk dan industri. Laporan Analisa Dampak Ling-
kungan Proyek Waduk Duriangkang tahun 1992 menun-
jukkan dasar prediksi itu. Dalam tahun 1983-1990, rata-
rata pertumbuhan penduduk Batam per tahun mencapai 
21 persen. 

Tutu menambahkan, alasan lain yang mendorong 
pembangunan waduk Duriangkang adalah seman-
gat kerjasama Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) yang 
berkembang pada masa itu. Saat itu, Singapura menya-
dari pentingnya Batam bagi pengembangan industri 
negara tersebut sehingga mereka tertarik menanamkan 
modalnya di Batam. 

Waduk Duriangkang yang dibangun pada 1990 tidak 
seperti kebanyakan waduk yang ada di Batam, bahkan 
di Indonesia. Dam Duriangkang tidak dibangun di aliran 

sungai, tapi di mulut muara. Karena menggunakan air 
payau, butuh tiga tahun untuk menghilangkan kadar 
garam dalam air Duriangkang.

Pembangunan waduk tidak berlangsung dengan 
lancar. Laporan Amdal mencatat, ada 795 rumah tangga 
yang akan terkena dampak penenggelaman akibat pem-
bangunan waduk Duriangkang. Sebagian besar pen-
duduk itu adalah keturunan Tionghoa yang mana nenek 
moyang mereka berlayar langsung dari Cina daratan dan 
sampai ke Batam melalui muara sungai Duriangkang. Edi 
Sutrisno dalam bukunya Tionghoa Batam: Dulu dan Kini, 
menulis rombongan orang-orang asal Cina daratan itu 
sampai ke Batam sekitar pertengahan abad ke-18. Duri-
angkang sendiri bermakna Sungai Durian. Durian berarti 
pohon durian, sementara kang dalam bahasa Tionghoa 
berarti sungai. 

Reputasi masyarakat keturunan Tionghoa di Duriang-
kang terkenal di Singapura. Sejarawan asal Kepulauan 
Riau Aswandi Syahri pernah mengatakan, gambir dari 
Duriangkang memiliki kualitas yang unggul dan jadi 
salah satu komoditas perdagangan yang dicari di Sin-
gapura. Kejayaan gambir Duriangkang bertahan hingga 
awal 1930-an lantaran harganya anjlok di pasar Singapu-
ra.  

Usai kejayaan gambir, penduduk Duriangkang mulai 
menanam pohon karet. Hingga akhirnya mereka menin-
ggalkan Duriangkang, getah karet masih menjadi salah 
satu andalan perekonomian warga. 

Sebelum Otorita Batam datang dan mendapat hak atas 

Dam Duriangkang, sebelah kanan 
air laut dan di sebelah kiri sudah 
jadi air tawar. Dam Duriangkang 

dengan luas 78,180,000 m3 mampu 
memproduksi air bersih 3,000 l/

detik, dan mampu mencukupi 
kebutuhan air bersih 70 persen 

penduduk Batam. Foto diambil 22 
Oktober 2009.
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lahan Pulau Batam, perkampungan Duriangkang menjadi pusat 
kegiatan di Batam. Sebagian orang-orang Tionghoa saat itu sudah 
menyebar ke berbagai tempat di Batam, namun mereka kerap da-
tang dan berkumpul di Duriangkang. Edi Sutrisno menulis, sekitar 
tahun 1965, suku-suku lain di Indonesia mulai berdatangan ke 
Batam dan berinteraksi dengan masyarakat  Tionghoa di Duriang-
kang. Dalam perkembangannya, sebagian pendatang itu bekerja 
pada orang-orang Tionghoa di perkebunan karet. Warga pribumi 
kemudian mulai membangun permukiman di Duriangkang.

Laporan Amdal Pembangunan Waduk Duriangkang mencatat, 
dari 795 rumah tangga yang akan terkena imbas pembangunan 
waduk Duriangkang, sebanyak 40 persen adalah etnis Tionghoa, 
40 persen etnis Melayu, sementara 20 persennya adalah etnis lain 
di antaranya Flores dan Bugis. Seluruh warga yang terkena imbas 
berada di Desa Seibeduk, Kabil, dan Ngenang yang saat itu masuk 
dalam Kecamatan Batam Timur. 

Selain rumah warga, pembangunan waduk Duriangkang juga 
menenggelamkan berbagai fasilitas umum seperti vihara, masjid, 
gereja, dan sekolah. 

Meski banyak yang menolak pembangunan itu, namun warga 
tidak bisa melawan. Kekuasaan OB ketika itu sangat besar karena 
didukung oleh Pemerintah Pusat. Pada 1996, mereka kemudian 
direlokasi ke sejumlah lokasi di wilayah Seibeduk saat ini. Salah 
satu lokasi penempatan bekas warga Duriangkang adalah di Sei-
pancur, Kecamatan Seibeduk. Di situ mereka memindahkan dua 
vihara yang dulu ada di Duriangkang. 

Sisa-sisa peninggalan warga di Duriangkang kini tenggelam 
sedalam tujuh meter di dalam tubuh air waduk. Cekungan Duri-
angkang sanggup menampung hingga 78,18 juta meter kubik air 
dengan luas genangan 874 hektar. Semua ukuran itu menjadikan 
Duriangkang sebagai waduk pasang surut terbesar di Asia Teng-
gara. (yermia riezky) 

SEJUMLAH 
keramba ikan 
air tawar di Dam 
Duriangkang. 
Foto diambil 15 
Juni 2010.
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Tutu Witular
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN AIR BP BATAM

Waduk-waduk yang ada di Batam berfungsi 
vital menunjang kehidupan lebih dari 1,2 juta 
jiwa penduduknya. Namun, semakin ban-
yak jumlah penduduk, tekanan pada enam 
waduk yang ada semakin berat. Batam sudah 

menyaksikan waduk Baloi rusak karena tingginya ting-
kat pencemaran. Sebenarnya air waduk itu masih bisa 
dikonsumsi. Namun, untuk mengubahnya menjadi air 
baku membutuhkan usaha yang besar. “Dari sisi operasi, 
cost karena pencemaran tinggi,” kata Tutu Witular.

Selasa pekan lalu, Batam Pos mendapat kesempatan 
mewawancarai Tutu Witular, Kepala Sub Bidang Pen-
gelolaan Air BP Batam. Tutu banyak mengungkapkan 

MAKIN TERCEMAR,
BIAYA OPERASI MAKIN BESAR
L kondisi waduk-waduk di Batam, khususnya di Duriang-

kang. Dia mengingatkan, apa yang terjadi di Baloi dapat 
terjadi di waduk-waduk lainnya. Apa saja yang perlu di-
lakukan untuk menyelamatkan sumber air satu-satunya 
di Batam? Berikut petikannya: 

Apa kebijakan BP Batam terkait kualitas 
air bersih?

Untuk melayani air bersih kami memiliki tiga komit-
men: kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kontinuitas 
bergantung pada kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuan-
titas, kapasitas waduk mencapai 3.850 liter per detik, 
sekarang yang digunakan 2.600–2.700 liter per detik. 

fokus
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Kita masih memiliki persediaan. Mungkin tahun depan 
sudah bisa menggunakan waduk Tembesi yang kapa-
sitasnya sekitar 600 liter per detik. Jadi kita masih bisa 
menarik napas.

Dari segi kualitas kita memiliki program memonitor 
kualitas waduk-waduk  tersebut. Karena dengan diban-
gunnya Batam kami berkomitmen harus menyediakan 
air. Makanya kami membangun waduk yang khusus 
untuk menyediakan air bersih. Jadi mau tidak mau 
antara kualitas dan kuantitas ini harus dijaga. Dari hasil 
pengujian kualitas air waduk-waduk, pada umumnya 
bagus. Apalagi kalau kita berbicara waduk Mukakuning 
dan Sungailadi. 

Kondisi keduanya bagus sekali karena tidak ada yang 
masuk di situ. Lain halnya di Sungaiharapan, yang men-
galami penurunan. Namun jika ada penurunan kualitas 
air baku bukan berarti kualitas air bersihnya juga menu-
run. Kita masih tetap memenuhi standar kualitas air 
yang ditetapkan berdasarkan WHO. Namun konsekuensi 
jika kualitas air memburuk cost produksinya naik. Begitu 
juga di Duriangkang.

Bagaimana kualitas air Duriangkang?
Secara umum di Duriangkang, dari hasil yang kami 

peroleh dan dilakukan oleh Sucofindo, pada dasarnya 
masih di bawah ambang batas. Masih memenuhi baku 
mutu air baku. 

Seperti apa sistem pemantauan kualitas 
air Duriangkang?

Kami melakukan dan ATB (Adhya Tirta Batam) juga 
melakukan sendiri. Tapi kepentingannya berbeda. ATB 
memeriksa di sekitar lokasi pipa sedotan. Kalau kita 
selain di situ, kita di outlet yang dari luar masuk ke 
Duriangkang. Dari hasil pemantauan umumnya masih 
di bawah batas. Hanya di waduk Seiharapan yang BOD5-
nya yang agak tinggi. Mungkin itu masalahnya dari lim-
bah domestik yang masuk dari perumahan sekitar Tiban 
Koperasi, misalnya. 

Apa yang dilakukan pada waduk Seihara-
pan?

Dulu kami punya semacam kolam dan pompa. Jadi 
saat musim kemarau kita sedot buang keluar Seiharapan. 
Tapi karena kerjanya berat, pompanya sering rusak. 

Apakah itu proyek percontohan?
Bukan, karena kasus warna limbahnya terlalu hitam. 

Memang mengganggu. Tapi dari sisi operasional tidak 
terlalu menguntungkan, energinya terlalu besar. 

Di Seiharapan, paling tinggi kandungan 
BOD5-nya?

Iya, dari domestik. Sama dengan Baloi. Baloi jelas 
tinggi karena dari rumah-rumah liar itu.

Apa bahaya tingginya kadar BOD5?
Oksigen yang terkandung dalam air itu kan ada 

standarnya. Standar itu tidak tercapai jika BOD5-nya 
terlalu tinggi. Itu merupakan kebutuhan oksigen untuk 
menguraikan biokimia di dalam (limbah). 

Secara umum, apa ancaman polutan pada 
waduk?

COD dan BOD5. Sama juga di Duriangkang. Mengapa? 
Polutan itu yang sifat organiknya tinggi. Bisa dilihat juga 
di dalam kawasan waduk ada budidaya ikan. Mereka 
menyebar palet. Kan palet itu tidak semua habis. Pasti 
ada yang terakumulasi di sana menjadi organik yang 
terlarut.

Kalau dari sisi pengolahan air, COD dan BOD5 bisa 
dihilangkan, namun dengan teknik aerasi atau pompa. 
Kedua, melalui penguraian organik. Kalau dulu kan pakai 
kaporit. Kita sekarang pakai gas klor. Dari sisi operasi, 
cost karena pencemaran tinggi.

Duriangkang bersampingan dengan Ka-
wasan Industri Batamindo. Mereka me-
miliki instalasi pegolahan air. Tapi ada 
saluran-saluran yang mengarah ke Duri-
angkang. Seperti apa pengaruhnya?
Sebetulnya itu urusan Bappedal apakah pengukuran-
nya menggunakan standar efluen atau stream.  Efluen 
standar, pengukuran pas di ujung pipa, apa sih yang ke-
luar. Satu lagi stream standar. Yang diperiksa itu aliran-
nya. Sepertinya kita masih menggunakan stream standar, 
aliran tercampurnya yang diperiksa. 

Dari laporannya, air buangannya seperti 
apa?

Untuk airnya mereka punya WTP (water treatment 
plant). Dan setelah dari WTP mereka tidak dibuang ke 
Duriangkang.

Apa fungsi saluran yang mengarah ke Du-
riangkang? 

Hanya drainase saja dari Batamindo. Pembuangan dari 
WTP-nya ke Tanjungpiayu. 

Yang di Tanjungpiayu dikelola lagi men-
jadi air?
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Pengolahannya di Batamindo, tapi hasil pengolahann-
ya dibuang ke Piayu. Mereka cari tempat tertinggi untuk 
dilepaskan. Kemudian mengalir ke laut. Sama juga yang 
di Panbil, mereka mengelola dulu kemudian dibuang. 
Tapi memang ada sebagian yang sepertinya masuk ke 
Duriangkang.

Untuk industri apakah kandungan COD-
nya banyak?

Sebenarnya untuk kandungan BOD5 dan COD-nya 
sama. Untuk industri kan kandungannya banyak. Bisa 
logam berat dan unsur-unsur lain. Jangan lupa nilai 
BOD5 dan COD tinggi karena banyak efluent yang masuk 
misalnya dari Legenda dan Batam Centre yang masuk ke 
Duriangkang. Misalnya yang dari Duta Mas.

Bagaimana mengetahui kondisi Duriang-
kang masih layak atau tidak?

Kita periksa di efluentnya saja. Kalau sudah di atas am-
bang batas, berarti sudah lampu kuning. Harus ada suatu 
aksi untuk membuat ecotech. Walaupun itu membutuh-
kan lahan yang luas dan datar. 

Sekarang apakah kondisi Duriangkang 
parah? 

Belum. Makanya kita harus mengingatkan bahwa 
semua itu harus dikembalikan pada fungsi dan tujuan 
utama kita dulu. Dulu kita bangun dam kan untuk air 
bersih. Tapi sekarang ada yang digunakan untuk budi-
daya ikan, ada juga peternakan babi.

Dengan banyaknya industri di Batam, 
bagaimana usaha BP Batam menjaga 
agar limbah industri tidak mencemari air 
waduk?

Kami cukup hati-hati terhadap industri yang masuk. 
Bukan industri yang menggunakan banyak air. Industri 
seperti itu akan menghasilkan air dalam jumlah besar 
yang akan mencemari waduk. Kita punya standar 40 
meter kubik per hektare per hari jatah untuk industri. Di 
atas itu, kita tidak rekomendasi untuk investasi di sini.

Mengapa ada batasan?
Kita tahu, kita sangat tergantung pada waduk. Kalau 

sudah tercemar, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Batam 
rentan kalau waduknya tidak bisa dipakai lagi. (yermia 
riezky)

SALURAN air 
dari Duta Mas 
dan Legenda 

yang mengalir 
ke Duriangkang, 

Sabtu (31/5). 

F. YERMIA RIEZKY/BATAM POS


