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Berbicara soal konservasi air, pada prinsipnya kita sedang berbicara soal 

bagaimana penggunaan air hujan yang jatuh kebumi seefisien mungkin dan 

memastikan ketersediaan air pada waktu musim kemarau. Seperti yang kita 

ketahui, fungsi air dalam kehidupan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan 

secara fisik saja tetapi juga 

sebagai pemenuh kegiatan 

manusia sehari-hari.
 
Batam merupakan salah 

s a t u  k o t a  d e n g a n 

pertumbuhan terpesat di 

Indonesia karena berada di 

j a l u r  p e l a y a r a n 

internasional. Memiliki iklim 

tropis dan kondisi kontur 

tanah yang relatif sulit untuk 

terjadinya resapan air, 

menjadikan waduk tadah 

hujan sebagai solusi untuk 

memenuhi kebutuhan air 

bersih masyarakat kota 

Batam.
 
Sebagai perusahaan air 

terbaik di Indonesia yang 

melayani lebih dari 24.000 

sambungan pelanggan, PT 

Adhya Tirta Batam (ATB) 

sangat memahami bahwa 

waduk tadah hujan sendiri 

sangat bergantung kepada intensitas curah hujan. Untuk wilayah beriklim 

tropis, musim kemarau dan curah hujan tidak merata akibat pancaroba menjadi 

momok yang membuat cadangan air baku menipis.
 
Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian semua kalangan dan peran 

aktif seluruh lapisan masyarakat kota Batam untuk melakukan konservasi 

sumber daya air dalam rangka mencegah dan menanggulangi krisis air bersih. 

Sangat penting untuk melakukan konservasi air karena kebutuhan manusia 

akan air bersih sangat tinggi.

Namun setiap harinya, secara tidak sadar kita menghabiskan dan membuang puluhan 

liter untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Bahkan kita membiarkan air bersih 

terbuang sia-sia saat mencuci piring, menggosok gigi, mencuci tangan dan mandi. 

Disinilah konservasi air dapat membawa dampak yang signifikan yaitu meningkatkan 

volume air tanah, efisien 

dalam penggunaan air, 

menjamin ketersediaan air 

dimasa mendatang dan 

membantu keseimbangan 

ekosistem.
 
“ATB sendiri melakukan 

berbagai upaya konservasi 

air mulai dari program 

edukasi rutin ke komunitas 

warga, ri l is edukasi di 

berbagai media, school 

campaign sampai aksi 

nyata penanaman bibit 

pohon di area resapan air 

melalui  event Fest ival 

Hijau. Semua ini bentuk 

kepedulian ATB terhadap 

k e b e r l a n g s u n g a n 

ketersediaan air baku bagi 

kota Batam”, jelas Maria 

J a c o b u s ,  H e a d  o f 

Corporate Secretary ATB, 

Senin (20/8).
 

Peran serta masyarakat dalam menjaga ketersediaan air baku juga sangat 

dibutuhkan. Mulai dari kesadaran untuk menghemat penggunaan air hingga sikap 

responsif melaporkan setiap kejadian kebocoran yang diketahui. 

Pelanggan ATB bisa memanfaatkan beragam akses informasi dan pengaduan ATB 

seperti Call Center (0778) 467111, Facebook, Twitter, Instagram, Mobile Apps dan 

Official Website ATB. Kantor Pelayanan Pelanggan ATB juga tersebar di Sukajadi, 

Batu Aji, Tiban dan Bengkong.
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Kebocoran Pipa ATB,
Pengaruhi Suplai 
ke Pelanggan
Pesatnya pembangunan infrastruktur dibeberapa lokasi di Batam menjadikan Batam mulai 

tertata rapi. Namun sejalan dengan pesatnya pembanguan infrastruktur tersebut, tidak sedikit 

bersinggungan dengan fasilitas umum salah satunya jaringan pipa distribusi ATB. 

Hampir setiap harinya jaringan pipa distribusi ATB jadi langganan bocor terkena alat berat pihak 

ketiga. Banyaknya pipa ATB tergerus dan bocor tentunya akan berdampak kepada pelanggan. 

Suplai air akan mengecil bahkan tidak mengalir sementara waktu.
          
"Pipa-pipa distribusi ATB cukup banyak tergerus dan 

bocor dibeberapa titik oleh adanya pekerjaan 

infrastruktur pihak ketiga. Tentunya hal ini akan 

berdampak kepada pelanggan. Saat terjadi 

kebocoran pipa, tim ATB langsung turun untuk 

melakukan perbaikan agar gangguan suplai air tidak 

meluas," jelas Maria Y Jacobus, Head of Corporate 

Secretary ATB, Senin (13/8).  

Terganggunya jaringan pipa distribusi ATB tersebut 

cukup beragam, khusunya jalur pipa-pipa menuju 

area perumahan pelanggan cukup sering terkena 

dampak pekerjan infrastruktur, mulai dari jaringan 

pipa distribusi ukuran 3/4 inci, 2, 4 dan 6 inci.

"Pelanggan jelas akan berdampak dengan suplai air 

yang diterima. Terlebih pipa ATB yang bocor 

berukuran besar akan berdampak luas kepada 

pelanggan. Tim perlu " lanjut Maria.

Tidak hanya itu, setiap adanya kebocoran pipa oleh 

pihak ketiga, ATB sebagai perusahaan smart water 

company memiliki tagline "Tak Terganti" tidak bisa 

lepas tangan. Disatu sisi air yang terbuang akibat kebocoran harus diminimalisir, agar suplai air 

bisa dialirkan dengan segera mungkin.

"Tim repair kita selalu siap saat terjadi kebocoran, bahkan saat tengah malam kalau terjadi 

r

kebocoran tim kita siap tu un dan langsung melakukan perbaikan. Hal ini semua dilakukan untuk 

memberikan pelayanan ke pelanggan bisa selalu terjaga," ungkap Maria

Kebocoran pipa distribusi ATB tersebut hampir merata dibeberapa lokasi di Batam, mulai dari 

kawasan Pelita, Batam Center, Jodoh, Nagoya, Kavling lama, Sungai Panas, Tiban hingga Batu 

Aji. Setiap harinya tim distribusi ATB disibukan dengan penanganan perbaikan kebocoran pipa.  

Sementara saat adanya kebocoran jaringan pipa ATB oleh pihak ketiga, tim ATB secara cepat 

menginformasikan ke pelanggan. Secara aktif, informasi gangguan suplai bersifat darurat 

ataupun pekerjaan yang telah terjadwal diinformasikan ke pelanggan melalui berbagai layanan 

mulai dari website, ATB mobile app, media sosial hingga media cetak.

"Update informasi pekerjaan dan kebocoran pipa ATB oleh pihak ketiga yang kita share akan 

sangat dibutuhkan pelanggan," tambah Maria.

Salah satu contoh kebocoran pipa ATB yang terjadi di kawasan Duta Mas serta kebocoran pipa di 

kawasan Center Point Batam Center beberapa waktu lalu.

Berbagai tanggapanpun direspon beragam oleh netizen yang juga sebagai pelanggan ATB. Dari 

informasi gangguan suplai yang disampaikan dengan aktif oleh tim Public Relation ATB, cukup 

bermanfaat bagi pelanggan untuk mempersiapkan tampungan air  "Semoga kerjaan perbaikan 

pipa cepat selesai ya Pak makasih," sebut akun facebook milik Rita Horianto

Tanggapan lainnya juga di sampaikan oleh pemilik akun Nurhamidah Hasibuan "Baru sadar air 

mati, berapa lama perbaikannya yaa? Soalnya tidak nyetok air sebelumnya," ujar akun tersebut. 

Sebulan 186 Titik Pipa ATB "Digaruk" Alat Berat 

Jaringan pipa distribusi ATB jadi langganan "digaruk" alat berat pekerjaan infrastruktur, hampir 

setiap harinya jaringan pipa ATB bocor terkena alat berat pihak ketiga. Pelanggan akan 

merasakan dampak dari kebocoran pipa 

"Setiap hari tim distribusi kita dapat laporan pipa ATB terkena alat berat pihak ketiga. Terdapat 

sekitar 186 titik pipa ATB bocor terkena alat berat selama bulan Juli 2018," jelas Maria Jacobus, 

Head of Corporate Secretary ATB. 

Setiap pipa ATB yang bocor tim perbaikan akan langsung merespon untuk dilakukan perbaikan, 
agar gangguan suplai air tidak meluas. Sebagai perusahaan air terbaik di Indonesia, ATB selalu 
berupaya meminimalisir terganggunya suplai air.

Seringnya pipa ATB terkena alat berat jenisnya cukup beragam. Gangguan terjadi pada pipa-pipa 
menuju area perumahan pelanggan yang jadi langganan terkena dampak pekerjan pihak ketiga.
 
"Kebocoran pipa seperti ini yang cukup mempengaruhi suplai air ke pelanggan, apalagi pipa bocor 
dengan diameter cukup besar. Bukan berarti ATB sengaja mematikan aliran air bersih ke pelanggan, 
namun gangguan-gangguan di lapangan seperti ini yang harus diketahui pelanggan juga," ujar Maria

Upaya perbaikan pipa yang mengalami kebocoran juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pipa-
pipa menuju jaringan pelanggan berdiameter kecil, tentunya lebih mudah untuk di perbaiki. Sebaliknya 
pipa berdiameter besar akan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan.

"Pipa besar yang mengalami kebocoran tentu membutuhkan waktu proses perbaikan, bahkan saat 
perbaikan aliran air dihentikan sementara waktu, agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik," jelas Maria 

Upaya-upaya yang dilakukan ATB juga dilakukan melalui penyebaran informasi kebocoran pipa agar 
bisa lebih cepat diterima pelanggan.

Secara aktif tim Public Relations & Media ATB menyampaikan informasi-informasi gangguan suplai air 
melalui berbagai media layanan. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan seperti 
pemeliharaan atau penggantian pipa distribusi utama.

"Tentunya kita memanfaatkan berbagai layanan media sosial, website hingga media lokal untuk 
menyampaikan informasi gangguan suplai air yang terjadi. Informasi yang sampai ke pelanggan tentu 
akan dibutuhkan agar bisa melakukan persiapan penampungan air bersih," tambah Maria  

Informasi gangguan suplai yang disampaikan ATB juga dirasakan oleh sejumlah pelanggan ATB. Melalui 
akun media sosial facebook official ATB Batam, direspon positif oleh sejumlah pelanggan.

ATB tentunya tidak berharap kebocoran pipa oleh pihak ketiga terus terjadi. Selain karugian yang 
ditimbulkan atas air yang terbuang percuma, dari sisi pelanggan juga merasakan gangguan suplai air 
yang diterima. Semoga pekerjaan infrastruktur di Batam bisa selesai dengan baik.  

Pipa DN 500 mm ATB Bocor, Tahap Pemulihan Suplai Membutuhkan Waktu

ATB selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pelanggannya. 
Memperbaiki jalur pipa yang bocor adalah salah satu bentuk perhatian khusus ke pelanggan agar suplai 
air bisa selalu mengalir dengan baik.

Seperti kebocoran pipa utama ATB dn 500mm di Simpang Basecamp yang terjadi pada Rabu (5/9). Tim 
repair dari ATB langsung melakukan perbaikan, meski upaya perbaikan yang cukup rumit namun 
pekerjaan bisa dilakukan dengan baik.

"Kerja keras tim di lapangan dapat menyelesaikan pekerjaan perbaikan kebocoran pipa utama ATB di 
simp Basecamp. Pipa berukuran besar mensuplai ke banyak pelanggan terutama area Sagulung, 
Marina dan Tanjung Uncang yang membutuhkan waktu untuk pemulihan secara bertahap ke 
pelanggan," jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB.

Maria menjelaskan, usai pekerjaan dilakukan suplai air tentunya tidak bisa langsung mengalir dengan 
lancar ke tempat pelanggan. Terlebih pipa berukuran besar 
yang sebelumnya kosong karena proses pekerjaan 
perbaikan.

"Proses normalisasi suplai air masih berlangsung hingga saat 
ini, jalur pipa yang sebelumnya kosong akibat pekerjaan 
teknis secara bertahap akan dialiri air mulai dari pelanggan 
yang berada di area terdekat dengan isntalasi pengolahan air 
hingga mencapai daerah pipa distribusi terujung termasuk 
dataran tinggi, hal ini tentu saja membutuhkan waktu," ujar 
Maria.

Kondisi suplai air yang belum maksimal usai pekerjaan 
dilakukan hanya bersifaat sementara, hal ini dipengaruhi 
tingginya pemakaian air dari pelanggan yang berada paling 
dekat daerah terdampak. Saat pelanggan sudah 
mendapatkan suplai air, secara otomatis akan menampung 
air dalam jumlah banyak sebagai persediaan untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan suplai air.

"Pola konsumsi air untuk persediaan juga mempengaruhi 
pelanggan yang ada di ujung pipa, semua pelanggan 
menampung ketika aliran air mengalir sebagai langkah 
antisipasi. Kondisi seperti ini yang menyebabkan pelanggan 
paling ujung pipa distribusi belum dapat menikmati suplai air," 
tambah Maria.

Meskipun suplai dalam tahap pemulihan, ATB tetap berupaya memonitor dan mengontrol 
perkembangan suplai air, sejumlah pengecekan di lapangan tetap selalu dilakukan.

"Setelah pekerjaan selesai kita tidak lepas tangan begitu saja, tim distribusi tetap selalu memonitor 
suplai air di area-area yang terdampak, hal ini untuk memastikan suplai air bisa selalu mengalir dengan 
baik," tutup Maria. (Corporate Secretary)



Anomali Iklim, 
Konsumsi Air ATB
Meningkat   
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Perubahan anomali iklim di Indonesia juga dirasakan masyarakat Batam. 

Fenomena ini menyebabkan musim hujan berlangsung lebih singkat dan 

musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari kondisi biasa. 

Dampak yang paling dirasakan tentunya daerah yang tidak memiliki sumber 

air yang mencukupi. Batam termasuk wilayah yang tidak memiliki sumber air 

baku yang melimpah. Sumber air bersih hanya mengandalkan curah hujan 

yang di tampung di dalam waduk.  

Di sisi lain, masyarakat masih saja beranggapan bahwa ketersediaan air di 

Indonesia khususnya di pulau Batam berlimpah jumlahnya. Pada 

kenyataannya, ketersediaan air semakin terancam keberadaannya akibat 

alih fungsi lahan dan perubahan iklim.

"Memasuki anomali iklim seperti saat sekarang ini, intensitas penggunaan air 

bersih akan meningkat, kondisi tersebut menyebabkan pelanggan yang 

berada jauh dari sumber air atau berada di elevasi tinggi akan berpengaruh, 

menyebabkan suplai ke pelanggan jadi terganggu," jelas Maria Jacobus, 

Head of Corporate Secretary ATB, Rabu (15/8)  

Maria menambahkan, meningkatnya konsumsi air bersih di saat perubahan 

iklim seperti saat ini juga berdampak pada pelanggan lainnya khususnya 

yang berada cukup jauh dari sumber produksi air. 

Oleh sebab itu, pelanggan seharusnya bisa lebih mencermati dengan 

mempersiapkan tampungan tampungan air saat suplai air mengalir sesuai 

dengan keperluan. "Tentunya kami selalu menyarankan pelanggan untuk 

mempersiapkan penampungan air, tampungan air tetap dibutuhkan apabila 

terganggunya suplai air. Lebih dari itu pelanggan yang berada dekat dari 

sumber air bisa saling bertoleransi dan lebih peduli menggunakan air bersih. 

Agar pelanggan diujung pipa bisa menikmati air bersih," jelas Maria.

Terganggunya suplai air ATB ke tempat pelanggan tentunya sudah terdata 

pada bagian distribusi ATB untuk evaluasi. Sebagai perusahaan penyedia air 

bersih bagi warga Batam, ATB yang semakin dipercaya selalu berusaha 

meningkatkan pelayanan.

Beberapa pelanggan ada yang menyampaikan informasi terganggunya 

suplai air ke bagian pelayanan, termasuk melalui media sosial resmi ATB. 

"Rata-rata pelanggan yang berada diujung pipa dan berada di elevasi tinggi 

seperti wilayah Tanjung Uncang, Marina dan sekitarnya termasuk wilayah 

Bengkong. Hal ini tentunya jadi bahan evaluasi kami untuk diperbaiki agar 

suplai bisa semakin lebih baik," tambah Maria. 

Selain perubahan iklim, faktor-faktor lain seperti pekerjaan kebcoroan pipa 

distribusi oleh pihak ketiga, adanya perawatan di Instalasi Pengolahan Air 

(IPA) dan jam puncak pemakaian air juga berdampak pada suplai yang 

dialirkan ke pelanggan. 

Keterbatasan sumber air baku yang ada di Batam juga jadi perhatian semua pihak. 

Sebagai pelanggan ATB, setidaknya secara bersama-sama dapat menggunakan 

air bersih yang tersedia secara bijak dengan lebih hemat dalam penggunaannya. 

Pelanggan yang membutuhkan informasi seputar ATB bisa menghubungi Call 

Center 0778-467111. (Corporate Secretary)

Kondisi waduk 

Mukakuning beberapa 

waktu lalu, waduk 

Mukakuning jadi 

sumber air bersih yang 

di kelola ATB bagi 

warga Batam di area 

Batu Aji dan sekitarnya
Tahun 1978, Otorita Batam (kini BP Batam) membangun Dam Sei Harapan dengan 

kapasitas volume air baku yang dapat ditampung mencapai 3.637.000 m3 untuk 

mengaliri wilayah Sekupang dan sekitarnya. Kala itu, wilayah Sekupang memang 

dijadikan pusat pemerintahan dan pengembangan pemukiman.
 
Dam Sei Harapan memiliki panjang 250m, tinggi 17m dan lebar 9m dengan luas 

daerah tangkapan air mencapai 993,02 hektare, luas permukaan 87,64 hektare, 

luas genangan 75 hektare serta kemampuan abstraksi air baku mencapai 210 lps. 

Sejak awal pembangunannya, Dam Sei Harapan adalah salah satu primadona dan 

waduk andalan di kota Batam.
 
Namun sejak 2015, Dam Sei Harapan mulai mengalami sedimentasi. 

Pendangkalan area tersebut menyebabkan kekeringan Dam Sei Harapan yang 

semakin mengkhawatirkan. Penyusutan jumlah air baku karena daya tampung 

berkurang di Dam Sei Harapan sangat berdampak pada kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas suplai air ke pelanggan terutama kawasan Sekupang sekitarnya.
 
Pelanggan yang merasakan dampaknya tidak hanya kawasan industri namun juga 

pelanggan domestik rumah tangga. Seperti yang diketahui bersama, wilayah 

Sekupang termasuk distrik kawasan ekonomi dan pemukiman padat penduduk. 

Krisis air hanya tinggal menunggu waktu karena meskipun curah hujan meningkat 

namun jika daya tampung dam berkurang karena pendangkalan belum teratasi, 

tetap saja jumlah air baku tidak bisa mencukupi kebutuhan air.
 
“ATB selaku pengelola Dam Sei Harapan dan BP Batam sebagai pemilik aset 

memang sedang mengupayakan optimalisasi dam untuk mengatasi pendangkalan 

yang terjadi. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan wilayah Sekupang mengalami 

krisis air dan opsi rationing mungkin akan kita ambil. Itupun hanya untuk mengulur 

waktu ketahanan air baku saja,” papar Maria Jacobus, Head of Corporate 

Secretary ATB, Rabu (15/8).
 

Maria menambahkan bahwa pengerukan untuk mengatasi pendangkalan harus 

diimbangi dengan kelestarian lingkungan di sekitar Dam Sei Harapan. 

Penghijauan harus digalakkan karena bermanfaat untuk mengurangi sedimentasi 

akibat lumpur dan lainnya sehingga pendangkalan bisa diminimalisir.
 
“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar Dam Sei Harapan dan mengurangi konversi lahan di 

area hulu agar bisa untuk menikmati air bersih hingga ke generasi berikutnya tetap 

bisa dipenuhi oleh Dam Sei Harapan,” jelas Maria.

Menelisik Asa 
Dam Harapan

Dam Sei Harapan, 
sang primadona yang 

sedang bertahan 
untuk terus memenuhi 

kebutuhan air kota 
Batam
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ATB Jangkau Empat lokasi
Penyerahan Hewan Kurban

s

Idul AdhaIdul AdhaIdul AdhaIdul AdhaIdul AdhaIdul AdhaIdul Adha

empena Hari Raya Idul Adha 1439H, PT Adhya Tirta Batam (ATB) 

membagikan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah 

operasional perusahaan. Tahun ini, ATB berkurban sapi di Kavling 

Nongsa, Kampung Bagan, Kampung Aceh dan Sei Harapan. Seluruh 

jajaran direksi dan manajemen ATB berkesempatan turun langsung 

menyerahkan hewan kurban tersebut pada Senin (20/8).
 
Presiden Direktur ATB, Ir. Benny Andrianto, MM menyampaikan dalam 

sambutannya bahwa kegiatan penyerahan hewan kurban ini sebagai 

wujud kepedulian ATB untuk berbagi dengan masyarakat pada Hari 

Raya Idul Adha. Tahun 2018, ATB membagi fokus penyerahan hewan 

kurban di sekitar wilayah operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA).
 
“Ini merupakan salah satu kerja nyata ATB dalam mengedepankan 

usaha untuk menyebarkan corporate values dan semangat berbagi 

kepada sesama khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah 

operasional perusahaan. Kami berharap bantuan hewan kurban ini 

dapat bermanfaat serta mampu menyebarkan kebaikan bagi 

masyarakat yang menerimanya”, ujar Benny saat penyerahan hewan 

kurban di Masjid Nururrahman Kavling Nongsa di Kelurahan Sambau.
 
Peraih TOP CEO di ajang TOP BUMD 2018 ini juga menyampaikan 

permohonan maaf kepada pelanggan area Kavling Nongsa yang 

belum mendapatkan pelayanan suplai air secara maksimal terutama 

pelanggan yang berada di lokasi dengan elevasi tinggi. Benny juga 

menyampaikan bahwa ATB berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas 

layanan kepada seluruh pelanggan di Pulau Batam.
 
Lurah Sambau, Awaluddin mewakili perangkat dan warga Kavling Nongsa 

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban 

yang diberikan oleh ATB. ATB dinilai cukup memperhatikan kebutuhan 

masyarakat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu 

masyarakat Batam.
 
Di lokasi berbeda, Wakil Presiden Direktur ATB Zulkhairi Pasuni 

menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat dari warga 

Kampung Bagan atas kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ATB 

yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini. Nuansa haru dan semangat berbagi 

antar sesama begitu terasa saat terdengar suara anak kecil yang mengatakan 

“Emak, kita dapat makan daging nanti ya?”.
 
Warga di empat lokasi penyerahan hewan kurban sangat antusias dan 

mengapresiasi kegiatan CSR ATB ini. ATB berharap bantuan hewan kurban ini 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta membantu masyarakat 

yang kurang mampu untuk dapat memaknai dan memeriahkan Hari Raya Idul 

Adha. (Corporate Secretary)

President Director ATB, Ir. 

Benny Andrianto, MM 

didampingi Head of 

Corporate Secretary ATB, 

Maria Jacobus 

menyerahkan hewan 

kurban kepada Pengurus 

Masjid Nururrahman 

Kavling Nongsa, Senin 

(20/8)

Setiap pelaksanaan pekerjaan pelayanan kepada 

pelanggan di lingkungan PT Adhya Tirta Batam (ATB), 

karyawan diharuskan memiliki kompetensi dan potensi 

profesional untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. 

Selain itu, pelayanan pelanggan juga harus berorientasi  

kepada konsep pelayanan prima yakni pelayanan 

dengan kual i tas terbaik sesuai prosedur dan 

mengutamakan kepedulian pelanggan.
 
Sebagai wujud komitmen kerja yang profesional dan 

terintegritas dengan budaya perusahaan, ATB melalui 

bagian Corporate Secretary menggelar program khusus 

Jalur Merdeka sempena menyambut Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia ke 73 tahun.
 
“Tahun ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan 

Indonesia, ATB mengadakan program khusus untuk 

memanjakan pelanggan yang sudah setia berlangganan 

air bersih melalui Program Jalur Merdeka. Program ini 

sebagai wujud komitmen kerja ATB. Selama ini 

pelayanan yang diberikan sudah mencakup ability, 

a t t i tude,  apprearance,  a t tent ion,  ac t ion dan 

accountability terhadap kualitas layanan. Khusus di 

momen-momen spesial, kita berikan layanan istimewa,” 

jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB 

yang ditemui di Kantor Pelayanan Pelanggan ATB 

Sukajadi, Selasa (14/8).
 
Program Jalur Merdeka sendiri rutin diadakan setiap 

tahun dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia dimana pelanggan yang berulang tahun pada 

bulan Agustus akan dilayani secara khusus oleh staf di 

level leader dan tidak perlu mengambil antrian. 

Selain itu, pelanggan yang lahir di bulan Agustus tersebut 

juga mendapatkan souvenir cantik hanya dengan syarat 

menunjukkan kartu identitas yang berlaku. Program Jalur 

Merdeka yang berlangsung pada tanggal 15-16 Agustus 

2018 di seluruh Kantor Pelayanan Pelanggan ATB.
 
“Jalur Merdeka menjadi ekspresi dan apresiasi kami atas 

jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. Saat ini, perjuangan bangsa 

kita memang tidak lagi mengangkat senjata namun 

bagaimana memberikan kontribusi untuk negara ini. ATB 

yang sudah 23 tahun mengabdi melayani kebutuhan air 

bersih pulau Batam, berusaha mewujudkan kontribusi 

dengan melayani pelanggan secara prima baik dari segi 

kualitas, kuantitas maupun kontinuitas,” imbuh Maria.
 
Selaras dengan tema “Kerja Kita, Prestasi Bangsa”, 

program Jalur Merdeka ATB diharapkan dapat 

memperkuat semangat melayani bagi karyawan ATB dan 

memperat hubungan profesionalitas dengan pelanggan. 

Sambut Kemerdekaan, Sambut Kemerdekaan, Sambut Kemerdekaan, 

“JALUR MERDEKA”
ATB Usung 

Pelanggan yang berulang 

tahun di bulan Agustus 

sedang mendapatkan 

pelayanan Jalur Merdeka 

di Kantor Pelayanan 

Pelanggan ATB Sukajadi, 

Rabu (15/8)
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Sebagai perusahaan pelayanan publik PT. Adhya Tirta Batam berupaya 

maksimal memenuhi kebutuhan suplai air bersih kepada pelanggan. Namun, 

terkadang pada waktu tertentu suplai air perpipaan kehandalannya bisa 

berkurang.

Suplai air bersih dari ATB yang diterima pelanggan terkadang mengalir kecil, 

bahkan tidak mengalir pada waktu-waktu tertentu. Kondisi ini secara umum 

berlaku di beberapa wilayah pelanggan dan tidak bisa di hindari atau disebut 

juga dengan jam puncak pemakaian.

"Pada waktu tertentu banyak pelanggan yang menggunakan air secara 

bersamaan atau disebut juga jam puncak pemakaian, terlebih pemakaian dalam 

kuantitas yang besar menyebabkan tekanan air berkurang dan terbagi," ujar 

Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary, Jumat (31/8).

Pola konsumsi tersebut menyebabkan suplai air bersih yang diproduksi oleh 

perusahaan yang memiliki tagline "Tak Terganti" ke tempat pelanggan jadi 

mengecil. Perlu diketahui bersama, kondisi ini tidak hanya terjadi di Batam, jam 

puncak pemakaian air umumnya terjadi diberbagai perusahaan air di Indonesia.

"Apalagi wilayah pelanggan yang berada di elevasi tinggi berpengaruh kepada 

suplai air yang diterima. Aliran air yang biasanya mengalir deras akan mengecil, 

bahkan terkadang terhenti total selama beberapa saat," ucap Maria.

Suplai air juga dapat terganggu saat memasuki hari libur, seperti akhir pekan 

maupun tanggal merah. Mengingat saat hari libur, sebagian besar pelanggan 

lebih banyak menghabiskan aktifitas di rumah yang banyak menggunakan air 

bersih.

Peningkatan pola konsumsi air bersih juga dipengaruhi oleh cuaca panas terik. 

Saat cuaca terik, pola konsumsi pelanggan juga akan lebih besar dibanding 

cuaca normal. "Saat hari libur dan panas terik juga mempengaruhi suplai air ke 

pelanggan, pelanggan akan banyak beraktifitas menggunakan air bersih," jelas 

Maria

Agar tetap bisa berktifitas menggunakan air bersih saat aliran air terganggu, tim 

ATB secara aktif memberikan himbauan kepada seluruh pelanggan untuk 

mempersiapkan tampungan air. Khususnya untuk permukiman yang ada di 

dataran tinggi maupun terujung dari pipa distribusi.

"Meski terlihat sederhana, namun fungsi dari alat penampungan air ini sangat 

bermanfaat sebagai cadangan air yang siap digunakan untuk kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari. Hal ini yang terus kita sampaikan kepada pelanggan dengan 

berbagai media layanan baik melalui media sosial, media cetak maupun edukasi 

secara langsung kepada pelanggan," harap Maria.

Tidak hanya itu, toleransi dari pelanggan yang berada di area dataran rendah 

juga diperlukan saat menggunakan air saat mengalir normal. Hal tersebut agar 

pelanggan yang berada di daerah tinggi tetap bisa menikmati aliran air.  

Menggunakan air bersih secara bijak dan hemat akan lebih bermanfaat untuk 

keberlangsungan ketersediaan air bersih di Batam. Mengingat kapasitas jumlah 

sumber air bersih yang ada sangat terbatas. "Mari lebih bijak menggunakan air 

bersih seperlunya bukan secukupnya," tutup Maria (Corporate Secretary)

Jam Puncak Pemakaian, Jam Puncak Pemakaian, Jam Puncak Pemakaian, 

Petugas distribusi ATB 

saat mengontrol suplai 

air ke tanki reservoir 

ozon beberapa waktu. 

Saat jam puncak 

pemakaian, suplai air ke 

pelanggan jadi terbagi 

dan mengecil

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

di lingkungan PT. Adhya Tirta Batam (ATB). ATB fokus menjalankan program 

pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV-AIDS) di lingkungan kerja 

Meski program P2HIV-AIDS dilingkungan ATB berjalan sekitar dua tahun dengan 

didukung penuh dari direksi, manajemen dan seluruh karyawan, ATB dinilai telah 

menjalankan pencegahan dan penanggulangan HIV-Aids dan mendapatkan 

penghargaan dalam program P2HIV-AIDS dari pemerintah.   

"Tentunya ini jadi kejutan bagi kita, ATB baru pertama kali ikut langsung 

mendapatkan penghargaan kategori emas Pencegahan dan Penanggulangan 

HIV-AIDS (P2HIV-AIDS) di lingkungan kerja tingkat nasional dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker)," jelas Roni Hartawan QHSE Manager ATB 

usai menerima penghargaan Penganugerahan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) atau K3 Award Tahun 2018 Kamis (9/8/2018) 

Roni menjelaskan, ATB menjalankan program pencegahan dan 

penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV-AIDS) di lingkungan kerja 

memang tidak berorientasi untuk mendapatkan penghargaan, 

namun adalah untuk memastikan bahwa dilingkungan kerja ATB 

sudah bebas dari kasus HIV-AIDS.

"Program P2HIV-AIDS yang sudah kita jalankan ternyata dipilih oleh 

pemerintah provinsi dan diajukan ke pusat, bahwa ATB terpilih salah satu 

perusahan yang mewakili Kepri mendapatkan penghargaan," sebut Roni 
 
Realisasi program P2HIV-AIDS di ATB sudah berjalan dengan baik, meski belum 

terbilang sempurna. ATB sudah menerapkan dengan berbagai media layanan, 

baik melalui penyebaran informasi penanggulangan HIV-Aids secara internal 

maupun penyebaran informasi langsung ke pelang

gan.

"Secara rutin sosialisasi seputar HIV-AIDS 

kita sampaikan ke pelanggan, begitu juga 

saat kunjungan tamu yang datang ke ATB. 

Bahkan secara internal di lingkungan ATB 

melalui medical Chek Up yang dilakukan 

setiap tahunnya," ujar Roni    

Adapun dalam ruang lingkup kerja di ATB 

juga nihil terhadap karyawan yang 

terinfeksi HIV-AIDS. Hal tersebut dapat 

d i l i h a t  d a r i  p e n e r a p a n  b e n t u k 

pencegahan dan penanggulangan HIV-Aids, melalui pemeriksanaan Medical chek 

up secara berkala bagi seluruh karyawan.  

"Dari data awal tidak ada satupun karyawan ATB yang terdampak HIV-AIDS, 

dengan program ini setidaknya kita bisa lakukan pencegahan," tambah Roni.
  
ATB sebagai perusahaan air terbaik di Indonesia dengan tagline "Tak Terganti" 

membentuk komite P2HIV-AIDS di perusahaan dalam rangka memenuhi 

persyaratan peraturan Menteri Tenaga Kerja No 68 tahun 2004. 
  
Banyak perusahaan besar yang sudah berpengalaman dan rutin mengikuti 

penganugerahan K3 di lingkungan kerja. ATB dinilai telah menjalankan program 

P2HIV-AIDS dengan baik.

Adanya semangat bersama sebagai bagian branding perusahaan 

bahwa di ATB tidak hanya fokus dengan sistem manajemen 

kesehatan dan keselamatan kerja saja, tetapi bagian dari 

pelaksanaan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan.

"Kita juga komitmen dengan program P2HIV-AIDS, komitmen dari 

atas secara umum bahwa perusahaan akan memastikan kesehatan 

dan keselamatan karyawan melalui kebijakan manajemen terpadu. 

Sementara dari bawah keatas dengan ikrar bersama berperan aktif 

menjalkan program tersebut," lanjut Roni.

Selain fokus pembentukan komite penanggulangan HIV-AIDS, ATB juga peduli 

akan bahaya narkotika terhadap karyawan di lingkungan kerja.  

Kesempatan penganugerahan penghargaan K3 Tahun 2018 meliputi lima 

kategori, yakni penghargaan kecelakaan nihil, penghargaan sistem manajemen 

K3 (SMK3), penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS 

(P2HIV-AIDS) di tempat kerja, penghargaan pembina K3, dan penghargaan 

pemedul i  HIV-AIDS di tempat kerja. Penghargaan ini 

d i a d a k a n  s e b a g a i bentuk apresiasi kepada 

perusahaan yang telah menerapkan K3 di 

l ingkungan kerja dengan baik. (Corporate 

Secretary)

Peduli Kesehatan Karyawan, 
ATB Dapatkan 

Penghargaan HIV-AIDS

Direktur Keuangan ATB 

Asriel Hay didampingi Roni 

Hartawan saat menerima 

penghargaan program 

pencegahan dan 

penanggulangan HIV-AIDS 

(P2HIV-AIDS) dari 

Kemenaker di Jakarta 

Kamis (9/8/2018).
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