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Perusahaan air bersih terbaik di Indonesia, PT Adhya Tirta Batam (ATB) 

kembali menambah deretan penghargaan. ATB mendapatkan 

penghargaan sebagai nominator Batam Marketing Championship 2018 

untuk sektor infrastruktur dan utilities.

Penghargaan yang diterima ATB diberikan 

langsung oleh Hermawan Kartajaya, Founder & 

Chairman Markplus, Inc di ajang Indonesia 

Marketeer Festival 2018 di Batam, kepada 

President Director ATB, Ir. Benny Andrianto, MM.

"Kita patut berbangga ATB mendapat tiga 

penghargaan Batam Marketing Championship 

2018 di bidang infrastruktur dan utilities, dan 

meraih Best of the Best Marketeer of the year 

2018, serta penghargaan dalam bidang Service 

Person of The Year Batam 2018," ujar Benny 

Andrianto usai menerima penghargaan, Selasa 

(6/3).

Pimpinan tertinggi di ATB tersebut menambahkan, 

sebagai operator pengelola air bersih, ATB tetap 

memberikan pelayanan dalam segala hal dengan maksimal. Namun, satu 

hal yang harus di ketahui, pulau Batam juga memiliki keterbatasan akan 

ketersediaan air baku. "Sebagai satu-satunya perusahaan air bersih di 

Batam, ATB memposisikan diri bukan jadi pemain lokal di Batam, namun 

ATB bermain di level Indonesia. Kami ingin membantu pemerintah 

menyediakan air bersih di Indonesia," lanjut Benny.

Penghargaan juga diberikan Hermawan Kartajaya kepada Maria Yulvina 

Jacobus. Maria mendapatkan penghargaan dalam nominasi Service 

Person of The Year Batam 2018. Manager Customer Care ATB tersebut, 

mendapatkan penghargaan bersama beberapa perusahaan pelayanan 

publik di Batam. 

Tidak hanya menerima penghargaan, pucuk pimpinan di perusahaan air 

terbaik di Indonesia tersebut, juga menjadi salah satu narasumber dalam 

sesi talkshow acara tersebut. Kegiatan tahunan dari Markplus selalu 

menghadirkan forum diskusi yang di kemas dalam bentuk talkshow.

Diskusi tersebut membahas pembangunan 

dan pengembangan kota Batam. Selain Benny 

Andrianto, turut hadir Ady Soegiharto Kepala 

Sub Direktorat Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Kokoh 

Ritonga General Manager Garuda Indonesia 

Batam serta General Manager Bisnis Tribun 

Batam, Danang Purwoko.

ATB sebagai perusahaan publik di bidang 

penyediaan air bersih bagi penduduk Batam, 

tentunya selalu berusaha menjadi perusahaan yang dipercaya oleh setiap 

pelanggannya. ATB juga turut serta mengenalkan sistem kendali 

operasional berbasis komputerisasi melalui SCADA. 

"ATB selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan. 

Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya stand ATB yang menampilkan 

teknologi SCADA, melalui layar dashboard yang di tampilkan," singgung 

Hermawan saat memandu talkshow.

Ajang pertemuan lintas marketing profesional tersebut, digelar setiap 

tahun di 17 kota di Indonesia. Namun, cukup spesial bagi kota Batam, 

untuk pertama kalinya diselenggarakan Indonesia Marketeers Festival 

2018. Event Indonesia Marketeer Festival 2018 diisi dengan seminar 

bertemakan marketing jaman now.

Mengupas potensi dunia pariwisata di Batam dalam berbagai aspek yang 

d i s a m p a i k a n  o l e h  H e r m a w a n  K a r t a j a y a .  ( C o r p o r a t e  

Communication/Yusuf)
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ATB Raih Tiga 
Penghargaan 
dari Markplus

Penghargaan yang diterima ATB diberikan langsung oleh 
Hermawan Kartajaya, Founder & Chairman Markplus, inc 
di ajang Indonesia Marketeer Festival 2018 di Batam, 
kepada President Director ATB Ir. Benny Andrianto, MM. 

ATB raih tiga penghargaan dari Markplus
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elanggan ATB, majalah Bening hadir 

Pmemberikan informasi seputar 
kepelangganan air bersih ATB untuk 

Anda. Kali ini kami membagikan informasi 
tentang ATB meraih tiga penghargaan dari 
MarkPlus. 

ATB mendapat tiga penghargaan di bidang 
infrastruktur dan utilities, serta meraih 
predikat Best of the Best Marketeer of the 
Year 2018, juga penghargaan dalam 
bidang Service Person of The Year Batam 
2018.

Kami juga telah merangkum tanggapan 
warga pendatang tentang pelayanan air 
bersih ATB berbanding dengan PDAM 
daerah asalnya. PT Adhya Tirta Batam 
selalu mengupayakan untuk memberikan 
pelayananan yang maksimal kepada setiap 
pelanggannya.

Tidak hanya itu, kami juga menyampaikan 
informasi tentang penggantian pipa baru di 
beberapa daerah, guna perkuat suplai air 
bersih ke pelanggan. ATB juga berhasil 
menertibkan sambungan ilegal pada empat 
lokasi di Batam.

Terakhir, melalui majalah Bening ini, tidak 
lupa kami sajikan artikel edukatif tentang 
menghemat air, mengenali penyebab 
membengkaknya tagihan air, serta hal-hal 
yang perlu pelanggan lakukan, jika meter 
air hilang. 

Semoga dengan adanya majalah Bening 
sebagai media informasi ini, pelanggan 
dapat semakin dekat, mengenal, serta 
semakin memperkaya wawasan dan 
informasi seputar ATB. (*)

Corporate Communication Manager
PT. Adhya Tirta Batam (ATB)
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Kebutuhan akan air bersih di Batam terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan pertumbuhan 
penduduk yang pesat. Sebagai perusahaan penyedia air bersih 
di Batam, PT Adhya Tirta Batam menyadari hal tersebut. 
Dengan terus berupaya untuk menjaga mutu layanannya 
kepada pelanggan.

Mengingat kota Batam hanya mengandalkan air hujan sebagai 
sumber air baku, yang ketersediaannya bersifat terbatas, ATB 
terus berusaha memberikan yang terbaik dari segi pengelolaan, 

suplai distribusi air dan juga kualitas air bersih yang baik 
sehingga layak untuk dikonsumsi pelanggan.

Masyarakat memiliki tingkat kepuasan yang beragam terhadap 
mutu pelayanan air bersih yang telah diberikan PT Adhya Tirta 
Batam (ATB). Dalam edisi Bening kali ini, telah kami rangkum 
beberapa tanggapan masyarakat Batam, yang merupakan 
pendatang di kota Batam. Berikut respon mereka sebagai 
perantau, tentang pengelolaan air bersih di Batam berbanding 
dengan pelayanan air bersih di daerah asalnya. 

Ia membandingkan pengelolaan air ATB dengan kampungnya yang berada di 
Bandung. “Rata-rata disana warganya beralih memakai mesin pompa air. Jika, 

menggunakan air PDAM saja, jika aliran air mengalami gangguan, maka semua 
daerah akan terkena dampak terhentinya suplai air,” tutup Agus. 

Berdasarkan dari beragam komentar para masyarakat pendatang yang merantau 
ke Batam tersebut, tentang pelayanan air bersih di Batam, ATB telah memberikan 

yang terbaik dibandingkan PDAM lainnya yang ada di kota asal mereka. Ini 
merupakan hal yang wajar, dimana PT Adhya Tirta Batam merupakan perusahaan 

air bersih terbaik di Indonesia. 

ATB telah menjadi benchmark perusahaan air bersih dengan pengelolaan yang 
terbaik, efisien dan profesional. Dimana dengan sumber air baku yang terbatas, 
ATB dapat menjadi operator yang baik dan profesional dalam pengelolaannya. 
Sehingga, suplai air bersih ke masyarakat dapat terdistribusi dengan baik dan 

layak konsumsi. 

“Rata-rata komentar masyarakat pendatang di Batam, menyatakan tidak ada 
masalah terkait pelayanan yang diberikan oleh ATB dibandingkan dengan 
pelayanan air bersih dari PDAM di kota asal masing-masing. Hal itu wajar 

saja, mengingat ATB adalah perusahaan air bersih terbaik di Indonesia,” 
ujar Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB.

Dari hasil tanggapan yang diberikan oleh narasumber diatas, 
kebanyakan masyarakat yang berada di luar daerah 

Batam beralih memilih mendayagunakan 
mesin pompa air untuk diaplikasikan pada 

sumur bor. 

“Indikatornya itu sama seperti yang 
telah disampaikan oleh para 

narsumber. Bahwa, kebanyakan 
mereka tidak memakai pelayanan air 
bersih dari perusahaan air minum di 

kota asalnya tersebut. Mereka 
kebanyakan menggunakan sumur bor. 
Ini disebabkan karena PDAM tersebut 
belum mampu menjangkau pelanggan 

dalam pendistribusian air bersih. 
Sedangkan di ATB, untuk jangkauan 

daerah yang sudah terlayani di Batam saja 
sudah 99,5 persen,” jelas Enriqo. 

Dari segi jangkauan daerah yang sudah terlayani, 
ATB telah mampu melayani lebih dari 275.000 

pelanggan.

“Pertama, terkait daerah jangkauannya 
tadi, sebesar 99,5 persen. Yang kedua 
itu adalah jumlah durasi. Indikatornya 
itu 4K. Yang pertama itu kontiniuitas, 

kualitas kuantitas dan 
keterjangakauan. Dibandingkan 

dengan daerah lain, yang terkadang 
seminggu itu tidak mengalir. Kalau 

dari ATB, 23,7 jam megalirnya, bukan 
saya bilang semua daerah ya. Tapi, 

rata-rata itu di 23,7 jam,” ujar Enriqo. 

Kualitas air dari ATB sendiri sudah memenuhi 
dua syarat. Pertama dari WHO (World Health 

Organization) dan kedua dari Pemenkes.

“Jadi, kedua syarat tersebut sudah ATB penuhi, sehingga 
kualitas airnya juga bagus bagi masyarakat. Untuk 

keterjangkauan tarif air ATB masih dibawah ketentuan 
Permendagri. Dimana, Mendagri memiliki kententuan bahwa, 

tarif air itu lebih kurang 4% dari UMK,” jelas Enriqo lagi. 

Dalam hal pengaplikasiannya kepada masyarakat mengenai 
beberapa indikator pelayanan tersebut, telah menjadi komitmen ATB 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat Batam.

“Yang terutama adalah komitmen ya, sama seperti tagline ATB, 
kepercayaan di setiap tetesnya. Artinya, kami terus berusaha memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dimana, hal pelayanan tersebut telah 
menjadi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Sehingga, dengan demikian 
masyarakat menikmati pelayanan yang telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku,” tutup Enriqo. (Sumber : Batam News / Imelda/ Corporate Communication)

Apa Kata 
Warga 

Pendatang
 Tentang 

Pelayanan 
Air Bersih 

ATB?



Sebagai perusahaan penyedia air bersih untuk penduduk Batam, PT 
Adhya Tirta Batam (ATB) selalu berusaha memberikan pelayanan yang  
maksimal. ATB selalu menjaga agar dapat meningkatkan kualitas, 
kuantitas dan kontinuitas suplai air bersih ATB ke pelanggan.

Agar dapat menjaga suplai air ATB mengalir dengan baik, secara berkala 
ATB melakukan penggantian pipa baru serta melakukan penguatan 
jaringan pipa di kawasan pelanggan. 

"Secara bertahap tim project ATB melakukan pekerjaan penguatan 
jaringan ke beberapa wilayah pelanggan. Hal ini untuk memberikan suplai 
air ATB bisa menjadi lebih baik," ujar Muflikhin, Manager Project ATB, 
Jumat (30/3)  

Pekerjaan untuk penguatan jaringan tersebut adalah dengan melakukan 
penanaman pipa baru pada jalur distribusi yang telah disesuaikan dengan 
kebutuhan kondisi di lapangan.  

Beberapa titik lokasi pekerjaan berada di wilayah Batam Centre, Baloi dan 
Tiban. Area Batam Centre seperti pemasangan jaringan pipa HDPE 
160mm di area perum Legenda Belakang, pekerjaan tersebut untuk 
memperkuat suplai air ATB di perumahan Oma dan Legenda Malaka 
Bagian Belakang.

Pekerjaan penguatan jaringan juga dilakukan di kawasan Sugi Raya, tim 
melakukan penguatan jaringan pipa HDPE 225mm. 

"Pekerjaan untuk project Sugi Raya nantinya memperkuat suplai ke area 
yang berelevasi tinggi seperti Perum Sugi Raya, Bukit Palem, Paragon Hill 
dan sekitarnya," ujar Muflikhin.

Selain area Batam Center, pekerjaan juga dilakukan di kawasan Baloi 
Blok, dikawasan tersebut pekerjaan dilakukan berupa interkoneksi 
jaringan pipa DCIP DN 400mm di Baloi Blok 2.

Begitu juga untuk penguatan jalur suplai di kawasan Tiban Ayu. 
Penguatan jaringan dilakukan melalui pekerjaan interkoneksi jaringan pipa 
DCIP DN 400mm. Pekerjaan yang sudah selesai di laksanakan ini akan 
menambah kualitas suplai air ATB ke wilayah Tiban Ayu. 

"Beberapa proyek kondisinya sudah ada yang telah selesai dikerjakan, 
ada juga yang saat ini masih on progress. Proyek pipe reinforcement 
bertujuan untuk meningkatkan suplai air ATB dengan pemasangan 

jaringan pipa baru ke daerah sasaran," ujar Muflikhin.

Sementara itu, selain melakukan penguatan jaringan pipa, ATB juga 
membenahi jalur-jalur pipa lama di beberapa titik. Area proyek 
penggantian pipa tersebar di beberapa wilayah, mulai dari wilayah 
pertokoan dan perum Greentown Bengkong, Bengkong Sarmen 1&2, 
Winsor, Kampung Utama tahap 1-2, Perum Lucky View Baloi, Baloi Mas 
Permai.
Begitu juga untuk wilayah Kembang Sari Batam Center dan kawasan 
Tiban Palm, Kampung Pelita, Pertokoan Seruni Sei Panas, Anggrek 
Permai Lubuk Baja, Nusa Jaya Aku tahu Sei Panas.       
 
Wahyu Widiyanto, Manager Distribusi ATB menambahkan, pekerjaan 
penguatan jaringan yang dilakukan tim ATB tentunya akan memberikan 
peningkatan suplai air menjadi lebih baik ke pelanggan. Terutama wilayah-
wilayah yang berada di elevasi tinggi tentunya akan mendapatkan suplai 
lebih baik.

"Dari sisi distribusi tentunya beberapa proyek yang dilaksanakan akan 
memberikan peningkatkan suplai ke beberapa perumahan pelanggan. 
Seperti di Tiban Ayu yang mendapat suplai yang biasanya mengalir 
malam hari, dengan pekerjaan ini diharapkan durasi suplai air mengalir 
bisa lebih lama," tutup Wahyu. (Corporate Communication / Yusuf Riadi) 

06ATB Bening April 201805 ATB Bening April 2018

Tim terpadu ATB memutus sambungan ilegal di beberapa lokasi di Batam. Tim langsung memutus 
permanen titik sambungan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab mengalirkan air secara 
ilegal.

ATB Tertibkan 
Sambungan Ilegal 

di Empat Lokasi 

Ganti Pipa Baru, ATB Perkuat 
Suplai Air ke Pelanggan

Tim ATB kembali mener�bkan sambungan suplai air ilegal. Dari penelusuran, 
sambungan tersebut ditemukan di beberapa ��k lokasi yang berbeda. Sepanjang 
Maret 2018, �m ATB telah menemukan empat ��k lokasi pencurian air ATB. 
Temuan �ndakan ilegal ini, langsung diputus dan ditutup permanen.

Tindakan penyambungan ilegal suplai air ATB ini, terlihat sudah terkoordinir 
dengan baik. Banyak cara yang digunakan oleh pelaku untuk menyambungkan air 
ATB, termasuk membobol pipa distribusi berjenis steel.

"Tindakan ilegal di kawasan Kabil ini cukup berani. 
Mereka menyambung dari pipa steel distribusi ukuran 
300mm. Pipa sambungan di las dengan rapi kemudian 
di alirkan ke arah pemukiman sekitar," ujar 
Wisdarman, Supervisor Non Revenue Water (NRW) 
ATB Selasa (13/3) 

Diduga sambungan tersebut kemudian dialirkan ke 
warga yang berada �dak jauh dari lokasi 
penyambungan. Sambungan dialirkan melalui pipa 
jenis PE satu inci yang disembunyikan di dasar sungai.

"Oknum ini cukup cerdik setelah pipa steel 300 inci di bobol, disambung 
menggunakan pipa PE yang dilengkapi pemberat yang disembunyikan di dasar 
sungai, sehingga pipanya �dak kelihatan," lanjut Wisdarman. 

Sementara pada waktu berbeda, �m menemukan dua ��k lokasi pencurian air, 
yakni di kawasan Jodoh (samping lapangan bola Pacific Hotel) serta di kawasan 
Tiban Pajak (Tiban V). "Cukup panjang pipa yang disambung, ada sekitar 200 
meter dikawasan Jodoh. Sambungan diambil dari ��k aliran suplai air untuk 
ruko. Sambungannya cukup rapi, diperkirakan sambungan ini sudah lama 
dilakukan," ujar Wisdarman.

Sambungan ilegal lainnya juga ditemukan di kawasan Jodoh, tepatnya di 
belakang Hotel Majesty. Sambungan air yang diambil dari aliran ruko, dialirkan ke 
tempat kos-kosan di kawasan sekitar. Temuan adanya sambungan ilegal ini 
langsung diputus dan ditutup permanen. "Sambungan yang dialirkan ke kos-
kosan ini, sudah kami putus permanen," jelasnya.

Sementara untuk sambungan ilegal di kawasan Tiban V (Tiban Pajak), �m 
mendapatkan ��k sambungan ilegal yang diduga telah lama digunakan. Ti�k 

sambungan diambil dari pipa distribusi ATB ukuran dua inci yang menyuplai 
aliran air ATB ke pelanggan di kawasan Tiban V.

"Ti�k sambungan ini langsung kita putus, pipa-pipa sambungan ilegal kita angkat. 
Kita akan terus dalami lagi di kawasan ini, termasuk kemungkinan adanya ��k 
sambungan ilegal lain," jelas Wisdarman.
Sambungan ilegal ini, tentunya �dak hanya menimbulkan kerugian bagi ATB saja. 
Namun, menjadi salah satu penyebab suplai air ke pelanggan resmi menjadi 
terganggu. Suplai air yang seharusnya lancar menjadi tersendat dan mengecil.

"Efeknya akan berdampak ke pelanggan resmi, dimana suplai air ke pelanggan 
ATB akan terbagi bahkan mengecil dengan �ndakan 
pencurian ini," lanjut Wisdarman. Setelah proses pemutusan 
sambungan ilegal tersebut, �m ATB akan menindaklanju� 
serta melaporkan ke kepolisian untuk di proses, sekaligus 
memberikan efek jera.

Tim ATB juga menghimbau kepada seluruh masyarakat 
ataupun pelanggan ATB, untuk melaporkan jika menemukan 
indikasi pencurian air ke kantor pelayanan ATB. Bisa juga 
menghubungi Call Center ATB di 0778-467111. (Corporate 
Communica�on / Yusuf)

Tim terpadu ATB memutus sambungan ilegal di beberapa lokasi di Batam. 
Tim langsung memutus permanen titik sambungan yang dilakukan oknum 
tak bertanggung jawab mengalirkan air secara ilegal.

Engineering Director ATB Paul Bennett 
bersama Manager Project ATB Muflikhin 

saat meninjau proyek pemasangan jaringan 
pipa HDPE OD 160mm di Legenda 

Belakang, Kamis (29/3)



TAGIHAN

MEMBENGKAK?

AIR

Kenali 
Penyebabnya

Masih ada saja pelanggan yang mengeluhkan 
tentang tagihan air ATB yang dibayarkannya cukup 
tinggi. Padahal menurut pengakuan pelanggan, 
pemakaian air telah digunakan sewajarnya saja 
setiap bulannya.

Terkadang ada juga pelanggan yang menduga PT 
Adhya Tirta Batam menaikan tarif air tanpa ada 
sosialisasi terlebih dahulu, sehingga melonjaklah 
tagihan air pelanggan tersebut. Lonjakan tagihan air 
yang terjadi pada beberapa pelanggan bukan karena 
kenaikan tarif air bersih ATB.

“Sejak 2011 sampai saat ini tarif air ATB tidak 
mengalami kenaikan. Jika tagihan pelanggan yang 
meningkat, mungkin pola pemakaian air pelanggan 
yang berubah lebih besar atau sebab lainnya,” ujar 
Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager 
ATB. Jadi, faktor apa saja kah yang menjadi pemicu 
lonjakan tagihan air? Yuk, kenali beberapa penyebab 
yang menjadikan tagihan air tinggi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tagihan air 
tinggi, seperti :

Pemakaian air yang lebih banyak dibandingkan bulan 
sebelumnya. Seperti, kedatangan kerabat yang 
berkunjung ke rumah, memperbaiki atau sedang 
merenovasi rumah. Cuaca yang sangat panas juga 
dapat mempengaruhi pola pemakaian air pelanggan. 
Sehingga, membutuhkan air yang lebih banyak dari 
bulan sebelumnya.

Kebocoran setelah meter air atau kebocoran pada 
jaringan pipa dalam pelanggan. Untuk mengecek 
kebocoran jaringan dalam, pelanggan harus menutup 
semua keran air yang ada di rumah.

Kemudian, cek apakah meter air masih berputar atau 
tidak. Apabila meter air masih berputar, sementara 
tidak ada keran yang terbuka, dapat dipastikan telah 
terjadi kebocoran jaringan dalam. Jika hal ini terjadi, 
pelanggan harus secepatnya memperbaiki kebocoran 
tersebut. Resiko kebocoran pipa jaringan dalam 
merupakan tanggung jawab pelanggan, begitu juga 
dengan perbaikan kebocoran pipa tersebut.

Kebiasaan dalam menggunakan air. Bisa saja 
keluarga yang lebih banyak anggota keluarganya 
lebih bijak menggunakan aliran air bersih, 
dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota 
keluarga yang lebih sedikit.

Contohnya saja, keluarga yang lebih kecil mungkin 
terus membuka keran saat sedang  menggosok gigi. 
Sementara, keluarga yang jumlah anggotanya lebih 
banyak, tidak membuka keran saat sedang 
menggosok gigi. Keran dibuka saat sedang berkumur. 
Selain itu, dapat juga disebabkan oleh seringnya 
mencuci kendaraan dengan keran maksimal, yang 
sebaiknya menggunakan ember untuk menghemat 
pemakaian air.

“Pelanggan yang merasa tagihan tidak sesuai, bisa 
datang langsung ke kantor pelayanan ATB untuk 
dilakukan pengecekan. Namun, kami berharap 
pelanggan dapat lebih bijak dalam menggunakan air. 
Tagihan yang dibayarkan akan lebih sedikit, jika 
menggunakan air dengan lebih hemat. Dengan itu, 
kita juga dapat bersama-sama menjaga ketersediaan 
air baku di Kota Batam,” tutup Enriqo.

Kebiasaan menggunakan air menjadi salah satu 
faktor meningkatnya pemakaian air bersih pada 
pelanggan. ATB selalu mengimbau pelanggan untuk 
lebih bijak menggunakan air. Selain dapat menekan 
tagihan air lebih sedikit, menjadi generasi hemat air 
dapat menjaga keberlangsungan lingkungan yang 
lebih baik dan ketersediaan air baku di kota Batam. 
(Imelda / Corporate Communication)
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i setiap kesempatan, 
ATB selalu mengajak 
masyarakat untuk 
membudayakan hemat 
air dalam aktivitas 

sehari-hari. Terkait dengan sumber 
air baku di Batam hanya 
mengandalkan curah hujan. 

“Memantau penggunaan air di 
beberapa aktivitas rumah tangga, sangat 
diperlukan dalam rangka menghemat air ini. 
Mencuci peralatan makan, sayuran dan buah-
buahan dengan menggunakan wadah seperti 
baskom atau bak pencuci piring dapat 
menghemat 40 liter air,” ujar Enriqo Moreno, 
Corporate Communication Manager ATB. 

Mencuci dengan menggunakan baskom hanya 
membutuhkan air kurang lebih 10 liter saja. 
Sedangkan, mencuci di bawah keran terbuka 
selama 5 menit, sudah menghabiskan 50 liter 
air. 

“Mematikan keran air saat sedang menggosok 
gigi, setidaknya juga menghemat pemakaian 40 
liter air. Jadi, penggunaan keran perlu 
diperhatikan pada aktivitas sehari-hari, termasuk 
juga dalam aktivitas rumah tangga seperti 
melunakkan makanan beku. Merendam di 
dalam mangkuk lebih menghemat penggunaan 
air, daripada mencuci di bawah keran yang 
terbuka,” jelas Enriqo. 

Selain itu, menggunakan ember saat mencuci 
pakaian, mencuci mobil, memandikan binatang 
peliharaan, menyiram tanaman, dan berkebun 
dapat menghemat air lebih efektif, dibandingkan 
dengan menggunakan selang. 

Membersihkan lantai dengan ember dan kain 
pel, juga efektif dalam menghemat penggunaan 

air. Tidak hanya penghematan air, kita juga 
dapat menghemat pemakaian cairan pembersih 
lantai. 

Mandi dengan menggunakan shower atau air 
pancuran, lebih efektif dalam penghematan air. 
Dibandingkan mandi menggunakan bak air atau 
berendam dalam bak mandi. 

“Saat mandi lebih baik menggunakan shower 
atau pancuran, karena lebih efektif dalam usaha 
menghemat air. Mematikan air shower, saat 
sedang memakai sabun, juga termasuk langkah 
maksimal dalam menghemat pemakaian air,” 
ujar Enriqo lagi. 

Langkah-langkah sederhana diatas, dapat 
menjadi kiat untuk menghemat air dalam 
aktivitas sehari-hari. Mengingat cuaca di Batam 
juga sedang kemarau, dengan gerakan hemat 
air kita juga dapat menjaga ketersediaan air di 
Batam. 
(Imelda / Corporate Communication)
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S
etiap pelanggan air bersih PT Adhya Tirta Batam pasti 
terpasang meter air. Meter air tersebut biasanya 
ditempatkan di halaman depan rumah atau di lokasi 

yang mudah diakses oleh petugas ATB untuk dilakukan 
pengecekan setiap bulannya.

“Meter air tersebut merupakan kewajiban pelanggan untuk 
menjaga keberadaanya untuk tetap dalam kondisi baik. 
Karena meter air serta jaringan dalam pelanggan, 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan,” ujar Enriqo 
Moreno, Corporate Communication Manager ATB.

Bagaimana jika meter air tersebut hilang? Apa saja yang 
harus dilakukan pelanggan, jika mengalami kondisi tersebut? 
Berikut tata cara pengurusan meter air pelanggan ATB yang 
hilang.

Pelanggan Dapat Melakukan Hal-Hal Berikut Apabila Kehilangan 
Meter Air

“Meter air harus selalu dijaga dengan baik oleh pelanggan. 
Tempatkan meter air pada lokasi yang aman agar tidak tertimbun 
tanah maupun tergenang air. Sehingga, meter air dapat bekerja 
dengan baik,” tutup Enriqo.

Menjaga meter air untuk selalu dalam kondisi baik, sudah menjadi 
kewajiban pelanggan. Mulai dari meter air, segel maupun 
instrumen milik ATB yang terpasang di tempat pelanggan.

Untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pelanggan, 
diharapkan pelanggan dapat mengikuti ketentuan sebagai 
pelanggan air bersih ATB. Sehingga pelanggan dapat menikmati 
air bersih dengan optimal, tanpa mendapatkan kerugian-kerugian 
yang timbul akibat kelalaian. (Corporate Communication).

Bagaimana Jika Bagaimana Jika Bagaimana Jika 
Meter Air Meter Air Meter Air 
Anda Hilang?Anda Hilang?Anda Hilang?

Ketersediaan air baku di 
Batam yang terbatas, 
berbanding dengan 
jumlah pendatang yang 
terus berdatangan, 
membuat PT Adhya Tirta 
Batam terus berupaya 
maksimal dalam 
mendistribusikan air 
bersih kepada 
pelanggan.

1
2

3

4
Pelanggan harus waspada terhadap 
tawaran-tawaran pemasangan meter 

air yang baru oleh oknum-oknum 
yang tidak bertanggung jawab. 

Pemasangan meter air hanya dapat 
dilakukan, setelah Anda melaporkan 
adanya kehilangan meter air, seperti 

tersebut diatas, serta telah 
memenuhi syarat administrasi yang 

telah ditetapkan.

Pelanggan harus melengkapi serta melampirkan 
surat kehilangan kepolisian.

Pemasangan meter air baru hanya dapat dilakukan 
oleh petugas resmi dari PT Adhya Tirta Batam yang 
mengenakan seragam resmi, dengan membawa 
tanda pengenal resmi serta kelengkapan dokumen 
administrasi yang akan ditandatangani oleh 
pelanggan dan petugas pelaksana dengan nama 
yang jelas.

Pelanggan dapat melapor kehilangan meter air di kantor 
polisi, agar pelanggan mendapatkan surat kehilangan.

Melampirkan identitas diri pelanggan yang masih berlaku, 
sertifikat rumah, resi pembayaran terakhir serta membayar 
biaya sambung ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

1

12

3
Pelanggan datang dan melapor ke kantor pelayanan ATB 
terdekat, dengan membawa kelengkapan surat-surat, dan 
tagihan seperti yang sudah disebutkan diatas. Pelanggan 
akan mengisi formulir terkait yang diberikan oleh petugas.

4

Hal-Hal yang Perlu Menjadi 
Perhatian Pelanggan ATB

“

”

Pelanggan harus menyimpan dokumen tersebut 
untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi 
petugas ATB melalui call centre ATB di nomor 
0778-467111.

2

4

Hindari penyambungan kembali aliran air yang 
putus tanpa meteran, untuk menghindari sanksi 
hukum yang berlaku.3
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