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ajalah Bening kali ini, hadir menyajikan informasi 

Mtentang bagaimana ATB dapat menjadi suatu 
parameter perusahaan air bersih di Indonesia, 

khususnya di Kepulauan Riau. Diukur dengan menggunakan 
beberapa indikator perusahaan air bersih, ATB masih 
memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. 

Dalam edisi ini, kami juga membagikan informasi tentang 
program P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja) yang telah diaplikasikan oleh PT Adhya Tirta Batam 
dalam rangka mengutamakan kesehatan dan keselamatan 
kerja karyawannya. 

Tak hanya itu, kami juga memberikan tips untuk menghitung 
tagihan air (golongan rumah tangga A) sendiri. Fitur-fitur 
penggunaan ATB Mobile Apps akan dikupas tuntas di Bening 
kali ini. Dimana, ATB Mobile Apps dihadirkan salah satu 
fungsinya untuk memudahkan pelanggan dalam mengecek 
tagihan air setiap bulannya. 

Majalah Bening juga hadirkan informasi seputar ATB Futsal 
Cup Championship yang akan kembali dilaksanakan di tahun 
2018 ini. Mengenai pendaftaran, waktu penyelenggaraan dan 
tempat berlangsungnya event futsal tahunan dari ATB ini akan 
dipaparkan dalam Bening edisi Maret ini. ATB Cup Futsal 
merupakan salah satu program CSR ATB Peduli dalam bidang 
olahraga. Semoga dengan adanya program tersebut ATB 
dapat semakin dekat di hati pelanggan. (*)
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PT. ADHYA TIRTA BATAM

Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa 

disebut dengan K3, perlu menjadi perhatian penting bagi setiap 

perusahaan. Sebagai perusahaan air bersih terbaik di Indonesia, 

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) tentunya juga peduli dan menjadikan 

fokus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya.

ATB memiliki cakupan bidang kerja operasional yang cukup luas. 

Namun, dengan adanya sistem dari Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah 

terorganisir dengan baik di lingkungan perusahaan, 

hingga saat ini belum tercatat angka kecelakaan 

akibat kerja. Seluruh jajaran di ATB mulai dari direksi, 

manajemen hingga karyawan secara bersama 

berkomitmen dan konsisten menjalankan sistem K3 yang 

telah berlaku.

"Kita berangkat dari pribadi sendiri dulu, dengan bisa menjaga diri, 

serta lingkungan di sekitar kita. Otomatis di lingkungan dengan 

skala yang lebih besar, seperti perusahaan dalam hal ini ATB, kita 

bisa mencapai dan merealisasikan tujuan dari sistem P2K3," jelas 

President Director ATB, Ir. Benny Andrianto, MM saat membuka 

sesi seminar dengan jajaran manajemen bersama tim P2K3 ATB, 

Rabu (17/1). 

Pentingnya menjalankan sitem K3 di sebuah perusahaan tentunya 

memberikan efek yang positif. Dengan menciptakan rasa aman 

dan nyaman pada pekerjaan, seorang karyawan akan mampu 

bekerja lebih efektif dan produktif. Sejauh ini, ATB juga sudah 

cukup baik dalam menjalankan program P2K3 ini. Mengingat 

masih banyak juga perusahaan besar yang tidak memiliki tim P2K3 

yang solid.

"ATB sejauh ini sudah memiliki tim P2K3 yang solid," ujar pucuk 

pimpinan di ATB tersebut.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang 

ada di ATB bukan sekedar persyaratan yang muncul begitu saja di 

permukaan. Namun, harus mencapai tataran substantif 

yang lebih mendalam. 

"Kita harus memiliki komitmen yang sama. Sudah 

menjadi tanggung jawab bersama, dimana kita telah 

menjadi suatu role model perusahaan air bersih yang 

bekerja secara efisien serta profesional di Kepulauan 

Riau," jelas Ir. Benny Andrianto, MM. 

Dengan adanya manajemen P2K3 yang solid, membuat 

tim ATB selalu memperhatikan keselamatan kerja 

karyawan disetiap aktifitas lingkungan kerja. Telah 

ditanamkan pada setiap karyawan, bahwa kesehatan 

dan keselamatan kerja bukan tanggung jawab atasan 

atau perusahaan saja. Namun, menjadi tanggung jawab 

individu.

Ini komitmen yang harus dijaga bersama dilokasi kerja. Setiap 

karyawan ATB harus mampu memahami dan melaksanakan 

aturan main dan peraturan berkenaan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Perusahaan harus memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap kebijakan yang telah diatur di K3. Dengan 

melakukan pengendalian dan pemantauan K3 melalui penerapan 

prosedur dan standar K3.

"Tetap berpandangan positif dengan manajemen yang telah kita 

kelola secara profesional seperti ini. Tidak banyak perusahaan air 

yang memiliki manajemen K3 yang baik," ucap Ir. Benny Andrianto, 

MM.

Rony Hartawan, ketua tim P2K3 ATB mengatakan, program P2K3 

yang dirancang ATB berawal dari komitmen bersama. ATB sebagai 

perusahan besar memiliki tiga ukuran keberhasilan dari 

program P2K3 berupa zero accident, kehilangan jam kerja 

dan nihil penyakit akibat kerja. 

"Pelaksanaan K3 dalam lingkungan ATB sudah 

diaplikasikan secara menyeluruh. Termasuk beberapa 

bentuk pelaksanaan terkait lingkungan. Dalam hal ini, 

mencakup kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

Pelaksanaan K3 ini tentunya meliputi semua level karena menjadi 

tanggung jawab bersama," ujar Roni Hartawan.

Dengan terlaksananya sistem K3 yang baik, diharapkan bisa 

menjadi suatu budaya dalam perusahaan. Seluruh karyawan di 

lingkungan ATB memiliki pemikiran yang sama, dimana P2K3 

merupakan sebuah langkah prefent i f  tanpa harus 

menggantungkan pada perusahaan.

“Melalui penerapan sistem K3 yang optimal, kesehatan dan 

keselamatan pekerja akan terjamin. Ini menjadi tanggung jawab 

kita semua, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif, 

dalam menjaga kelestarian dan keharmonisan lingkungan 

perusahaan," jelas Roni Hartawan mengakhiri. (Corporate 

Communication)

President Director ATB Ir. Benny Andrianto, MM saat 
membuka sesi seminar dengan jajaran manajemen 

bersama tim P2K3 ATB Januari 2018 lalu.
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mampu menekan tingkat kebocoran air di angka 16%, dengan 

kapasitas suplai air sebesar 3000 liter/detik. Rata-rata produksi air 

bersih yang mampu disuplai oleh ATB sebanyak 100 juta kubik per 

tahunnya. 

Tingkat kebocoran PDAM Lingga sebesar 37,57%, dimana 

kapasitas suplai air sebesar 350 liter/detik, dengan rata-rata 

produksi air per tahunnya sebesar 2.418.408 m³. Sementara itu, 

PDAM Tirta Kepri Tanjung Pinang masih mengalami persentase 

kebocoran sebesar 42,30%, dengan kapasitas suplai air bersihnya 

sebesar 350 liter/detik.  

Tingginya persentase 'non revenue water' pada suatu perusahaan 

air bersih, menyebabkan kinerja yang diberikan dalam 

pengelolaan air  tidak optimal dan jauh dari kata efisien.  Dalam 

menangani tingkat kebocoran, ATB juga masih lebih unggul 

dibandingkan PDAM Kepri lainnya.

 

Rasio Sumber Daya Manusia 
Perusahaan

Rasio jumlah karyawan juga merupakan indikator yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur  kualitas kinerja suatu perusahaan air 

bersih. Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam 

memaksimalkan kinerja karyawannya, dapat dilihat dari rasio 

karyawan berbanding 1000 pelanggan. PT Adhya Tirta Batam 

dengan sumber daya manusianya, mampu melayani setengah dari 

rata-rata rasio jumlah karyawan nasional. Rasio karyawan ATB 

sebesar 2,15 karyawan berbanding 1000 pelanggan. PDAM 

Lingga memiliki rasio karyawan sebesar 4,73. Angka ini masih 

mendekati dibanding PDAM Tirta Kepri yang memiliki rasio 

karyawan diatas rata-rata rasio nasional, yaitu 7,96 persen. 

Dimana rata-rata rasio nasional sebesar 4 per 1000 pelanggan.  

Diantara PDAM Kepri lainnya, rasio karyawan ATB per 1000 

pelanggan masih menunjukkan angka paling efisien. Walaupun 

berada pada angka dibawah rata-rata rasio karyawan nasional, 

sumber daya manusia ATB tetap bekerja optimal dalam 

memberikan mutu pelayanan maksimal kepada pelanggan, tanpa 

melebihi kapasitas kerjanya. 

Teknologi SCADA dan GIS Terintegrasi dari 
ATB, Mampu Tekan Angka Kebocoran

Mengusung tema “smart water company”, PT Adhya Tirta Batam 

menjaga kualitas dan mutu pelayanan yang prima ke pelanggan 

dengan menerapkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi 

dalam memaksimalkan kinerjanya. Teknologi  SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) dan GIS (Geographic 

Information System) diaplikasikan guna menjaga kualitas proses 

produksi dan pendistribusian air bersih kepada pelanggan.
 
Teknologi SCADA ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2011, 

kemudian di-launching pada  Januari 2017 lalu. Menjadi 

kebanggan tersendiri bagi ATB, karena sistem ini merupakan hasil 

kerja keras sumber daya manusia dari ATB sendiri. Mulai dari awal 

dirintisnya, tim ATB tidak membeli jadi sebuah sistem atau 

memakai jasa dari konsultan. Dalam satu ruangan perangkat 

SCADA dan GIS dari ATB yang sudah terintegrasi tersebut, siap 

memonitor seluruh proses operasional secara optimal dan 

transparan.

Tim ATB dapat mendeteksi kekuatan aliran serta tekanan air, debit 

air, kapasitas dan kualitas air yang diproduksi. Peran SCADA 

dalam menurunkan tingkat kebocoran sangat penting, sebab ini 

terkait hal pengoptimalan manajemen sumber daya, energi 

maupun pembiayaan. Adapun GIS dalam operasionalnya, 

membantu menyajikan pemetaan jaringan, lokasi logger, lokasi 

aset, dan lokasi produksi. Sehingga, fungsinya memudahkan 

dalam memonitor proses dan analisa lokasi dalam SCADA. 

Teknologi SCADA dan GIS yang terintegrasi ini, terbukti efektif 

menekan kebocoran air ATB, dimana tingkat kehilangan air ATB 

paling rendah dibandingkan PDAM lainnya di Indonesia.
 
SCADA dan GIS yang ada di ATB masih lebih unggul dibandingkan 

Jangkauan Daerah yang Sudah 
Terlayani

PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan air bersih swasta 

terbesar di Indonesia telah mampu menjangkau pelanggan 

sebesar 275.000 pelanggan, dengan fokus pendistribusian air 

bersih ATB, di delapan kecamatan mainland Batam. Secara 

persentase, cakupan pelayanan ATB telah mencapai titik 99,5 %. 

Ini artinya hampir seluruh wilayah mainland Batam telah terlayani 

ATB dalam pasokan air bersih. 

Lain halnya dengan PDAM Kepri lainnya. PDAM Tirta Kepri 

Tanjung Pinang yang telah berdiri sejak tahun 1971 ini, baru 

mampu melayani 16.350 pelanggan, sekitar 40% dari jumlah 

penduduk Tanjung Pinang. Sementara, PDAM Lingga mampu 

melayani pendistribusian air bersih ke 5.285 pelanggan. Dengan 

persentase 25, 90 yang telah berhasil dijangkau PDAM ini. 

Kemudian, PDAM Tirta Karimun hanya mampu melayani 7012 

pelanggan, dengan persentase sekitar 19%.

 
Persentase jangkauan daerah yang sudah dilayani ATB ini, sangat 

berbanding terbalik dengan PDAM Kepri lainnya. Ini juga 

merupakan angka pencapaian jangkauan pelayanan air  bersih 

tertinggi, jika dibandingkan dengan perusahaan air bersih lain yang 

ada di Indonesia. 

Tingkat Kebocoran Air

Tingkat kebocoran air merupakan salah satu parameter kinerja 

yang harus diperhatikan oleh seluruh perusahaan air bersih, terkait 

dengan indikator efisiensi kinerja perusahaan tersebut. Kebocoran 

air merupakan suatu keadaan dimana perusahaan mengalami 

kondisi kehilangan air yang sudah diproduksi pada jaringan 

distribusi air. 

Tingginya tingkat kebocoran pada perusahaan air bersih, bisa 

disebabkan beberapa hal. Salah satu penyebabnya adalah kondisi 

pipa jaringan perusahaan air tersebut sudah lanjut usia.  Rata-rata 

tingkat kebocoran air PDAM di Indonesia sebesar 32%. ATB 

Parameter Perusahaan Air Bersih,
ATB Masih Berikan yang Terbaik
di Kepulauan Riau

Sumber 
Air Bersih
Kepulauan 

Riau 

PT.ADHYA TIRTA BATAM

3280 L/Detik

Penduduk : 1.2 Juta Jiwa

Pelanggan: 275 Ribu

Karyawan : 600 Orang

Covered   :  99%

PDAM LINGGA

350 L/Detik

Penduduk : 86 Ribu Jiwa

Pelanggan: 510

Karyawan : 25 Orang

Covered   :  25.9%

PDAM TIRTA KARIMUN

100 L/Detik

Penduduk : 174 Ribu Jiwa

Pelanggan: 7012

Karyawan : - Orang

Covered   :  3%

PDAM TIRTA KEPRI

350 L/Detik

Penduduk : 260 Ribu Jiwa

Pelanggan: 20 Ribu

Karyawan : 145 Orang

Covered   :  40%

Air bersih merupakan kebutuhan primer manusia yang tak bisa digantikan. Pemenuhan kebutuhan air bersih pada suatu daerah, khususnya 

dalam hal ini di Kepulauan Riau harus terus diperhatikan. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul mata rantai 

permasalahan lainnya. Seperti, dalam lingkup kesehatan, lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya 

sungguh-sungguh dari pihak terkait,  untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat secara merata.

Pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat dalam berbagai daerah di Kepulauan Riau, difasilitasi oleh beberapa korporasi di tiap-

tiap daerah. Perusahaan air pada  masing-masing daerah di Kepulauan Riau, diharapkan dapat terus meningkatkan mutu pelayanannya secara 

berkesinambungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat.Totalitas mutu pelayanan yang baik, berkualitas 

dan efisien pada suatu perusahaan air bersih, dapat dilihat dari keberhasilannya untuk memenuhi beberapa tolak ukur kinerja perusahaan.
 
Dalam edisi Bening kali ini, kami akan memberikan pemaparan tentang totalitas kinerja beberapa perusahaan air bersih di Kepulauan Riau. 

Yakni, PDAM Tirta Kepri Tanjung Pinang, PDAM Tirta Karimun, PDAM Lingga, dan tentunya PT Adhya Tirta Batam. Adapun indikator yang dapat 

dijadikan sebagai parameter pencapaian kinerja yang baik tersebut adalah sebagai berikut.
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Gelaran ajang olahraga futsal terbesar di Kepulauan Riau, 

bertajuk ATB Cup IX Futsal Championship 2018 siap 

diadakan tanggal 11 s/d 22 April 2018. Banyaknya tim 

futsal profesional dari Batam maupun dari luar daerah 

sudah mendaftar dan turut bergabung meramaikan 

turnamen futsal tahunan dari ATB ini.

Sebagai bagian dari program CSR ATB Peduli di bidang 

olahraga, turnamen Futsal ATB ini dilaksanakan bertepatan 

dengan hari air sedunia, yang jatuh setiap tanggal 22 Maret setiap 

tahunnya. Sebanyak 64 tim siap berlaga menjadi yang terbaik 

untuk memperebutkan piala bergilir ATB Cup Futsal 

Championship.

"Ajang ini juga menjadi salah satu sarana bagi atlet futsal yang 

berbakat di Kepulauan Riau, khususnya di kota Batam. ATB Cup 

Futsal Championship selalu dinantikan dan disambut antusias 

oleh masyarakat Batam khususnya, dan Kepri secara umum," ujar 

Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB, Kamis 

(22/3).

Penyelenggaraan ATB Cup Futsal Championship ini, 

diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi anak-

anak muda Batam untuk bisa berkompetisi secara 

sehat dan sportif. ATB Cup Futsal ini juga menjadi 

pilihan hiburan bagi warga Batam nantinya. Warga 

bisa langsung menyaksikan pertandingan setiap 

harinya tanpa membeli tiket. 

"Pelaksanaan turnamen Futsal ATB cup 2018 akan 

digelar dengan lebih meriah lagi. Lokasi pertandingan 

tetap di Family Arena Ikan Daun, Batam Center mulai pukul 

19.00 - 23.00 WIB. Sedangkan, untuk babak semifinal dan final 

akan berlangsung di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal 

Mukakuning, tanggal 21 dan 22 April 2018," lanjut Enriqo lagi.

Kejuaraan futsal dari ATB ini, selalu menjadi daya tarik. Tidak 

hanya diikuti oleh pemain lokal Batam dan Kepri saja, namun 

animo pemain dari luar kota juga cukup tinggi. Bahkan pernah 

diikuti oleh pemain pra Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Turnamen ATB Cup Futsal Championship selalu ramai diikuti 

oleh tim, yang tidak hanya berasal dari Batam dan 

Kepulauan Riau saja. Tingginya minat dari para tim yang 

mengikuti kompetisi futsal ini, membuat ATB membatasi 

tim yang akan bertanding. Banyak pemain dari luar kota 

yang ikut berkompetisi, seperti dari Medan, Palembang, 

Jakarta, Bandung hingga Yogyakarta," jelas Enriqo.

ATB Cup Futsal Championship sudah digelar sejak tahun 

2010. Event ini biasanya berlangsung sekitar dua 

minggu. ATB biasanya juga mendatangkan wasit 

yang memiliki lisensi nasional, dalam menjaga 

sportifitas jalannya pertandingan. Panitia juga 

tentunya menyiapkan hadiah yang menarik setiap 

tahun. 

"Setiap gelaran Futsal berlangsung, panitia juga 

menyiapkan hadiah menarik untuk para penonton. 

Panitia akan menyiapkan total hadiah sebesar Rp 

72 juta di gelaran tahun 2018 ini. Kami juga 

mengharapkan dengan adanya kompetisi ini, dapat 

memunculkan bibit futsal yang mampu berlaga di tingkat 

nasional nantinya,” tambah Enriqo lagi.

Mempersiapkan turnamen ATB Cup Futsal ke-IX pada 

tahun 2018 ini, panitia akan menyelenggarakan 

kegiatan dengan lebih meriah. Program CSR ATB 

peduli olahraga, ATB Cup Futsal Championship ini, 

menjadi perhatian dewan juri dalam ajang 

penghargaan Public Relations Indonesia Awards 

(PRIA) 2017, dimana ATB berhasil menyabet 

penghargaan di bidang CSR. (Corpcomm Yusuf/Imelda)

ATB CUP  IX TRIBUN FUTSAL

      CHAMPIONSHIP 2018 

   KEMBALI DIGELAR

sistem SCADA dari PDAM lainnya, yang juga telah menerapkan 

teknologi tersebut. PDAM Malang hanya menggunakan SCADA 

untuk distribusi saja. PDAM Banjarmasin mengaplikasikan SCADA 

untuk produksi, begitu juga PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) juga 

menggunakan SCADA dalam bagian produksi saja. Namun, ATB 

telah mampu mengoptimalkan  dan mengintegrasikan operasional 

sistem SCADA dan GIS tersebut dalam proses produksi, distribusi 

dan pengawasan kebocoran.

PT Adhya Tirta Batam telah bertransformasi menjadi perusahaan 

air bersih yang menerapkan smart water management system 

dalam kegiatan operasionalnya. Pengelolaan air yang cerdas 

berbasis teknologi, terus melakukan pengembangan inovasi 

secara berkesinambungan ini, mengantarkan ATB sebagai 

perusahaan air bersih yang paling efisien, khususnya di Kepulauan 

Riau dan tentunya juga di Indonesia.

Selama ini, banyak perusahaan pengelolaan air bersih (PDAM) 

dari daerah lain yang melakukan kunjungan kerja ke ATB. Pada 

Februari 2018 lalu, sejumlah perwakilan PDAM Bengkulu yang 

tergabung  dalam Dewan Perwakilan Daerah Perpamsi Bengkulu, 

berkunjung ke ATB. Kunjungan yang telah berlangsung di ruang 

Visitor Center, IPA Mukakuning ini, merupakan kegiatan diskusi 

ringan berupa sharing ilmu dan wawasan seputar pengelolaan air 

bersih di ATB, yang telah berbasis teknologi. "Kami melihat 

pengelolaan air di ATB yang sudah profesional untuk ukuran 

Indonesia. Dengan adanya kunjungan seperti ini, kami bisa 

mendapatkan ilmu yang nantinya dapat kami terapkan di PDAM 

kami," ujar Sjobirin Hasan, ketua DPD Perpamsi Bengkulu (13/02).

Kinerja karyawan ATB dalam meningkatkan mutu pelayanan, 

didukung dengan teknologi digital, membawa ATB dalam 

pencapaian suatu standar nilai perusahaan air bersih yang baik. 

ATB dalam hal ini, juga lebih unggul dalam manajamen 

pengelolaan airnya,  dibandingkan dengan PDAM lainnya. 

(Sumber : Batam News/Corporate Communication)
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ATB Mobile  Apps merupakan aplikasi pelayanan pelanggan 

berbasis online, yang telah dirilis sejak awal tahun 2015. Aplikasi 

dari ATB ini, dapat diunduh gratis melalui google play store pada 

smartphone Anda. Dengan tujuan memudahkan pelanggan dalam 

mengakses informasi terkait kepelangganan air bersih ATB, 

aplikasi ini telah di-install lebih dari 10.000 pengguna. ATB mobile 

apps menyediakan fitur pelayanan seperti, informasi tagihan air, 

pemakaian air, lokasi pembayaran tagihan, edukasi pelanggan, 

serta berita terkini seputar ATB. 

   Tambahkan ATB Mobile Apps dalam Smartphone Anda

Unduh terlebih dahulu ATB mobile apps pada ponsel pintar Anda. 

Kemudian, lakukan proses  regristrasi dengan mengisi informasi 

data lengkap pengguna, serta nomor pelanggan dan nomor meter. 

Setelah terverifikasi dapat langsung login dan mengakses 

informasi sebagai pelanggan ATB.

    Menu Awal ATB Mobile Apps

Dalam laman utama akan muncul informasi pemakaian air per 

kubik, dan total tagihan pemakaian air bulanan masing-masing 

pelanggan.

   Pemakaian Air

Pada konten pemakaian air ini, pelanggan dapat mengakses 

informasi tentang konsumsi air bersih pelanggan, yang disajikan 

dalam bentuk grafik pemakaian per kubiknya dalam periode  

sebulan pemakaian. 
 
   Tagihan Air
 
Ini terkait dengan rincian tagihan air pelanggan per bulannya. 

Perhitungan pembayaran pelanggan per kubiknya, beserta biaya 

cetak faktur dan biaya pemeliharaan meter air, telah otomatis 

tertera pada konten ini.

   Lokasi

Kemudian halaman utama ATB mobile apps ini, juga menampilkan 

peta lokasi dimana pelanggan berada. Dalam fitur ini juga terdapat 

beberapa menu pilihan layanan, yakni yang pertama, pilihan 

informasi lokasi kantor pelayanan pelanggan ATB yang terdekat 

dengan lokasi pelanggan berada. Ada empat lokasi kantor layanan 

pelanggan ATB, ATB Sukajadi, Kantor Pelayanan Tiban, SP Plaza 

Batu Aji, dan Kantor Cabang Bengkong. Kemudian, ada detil lokasi 

logger yang merupakan data yang terkait dengan pemakaian air 

dan aliran air di sekitar lokasi pelanggan. Selanjutnya, terdapat 

data lokasi daerah di Batam yang sudah disediakan water fountain 

dari ATB. Dan yang terakhir, terdapat informasi seputar titik lokasi 

penempatan hydrant, terkait penanggulangan bahaya kebakaran 

di kota Batam.

    Pengajuan/ Laporan Keluhan Pelanggan

Konten ini terkait informasi laporan keluhan masing-masing 

pelanggan, terkait air keruh, air mati, kebocoran pipa, maupun 

keluhan lainnya yang terkait dengan hal berlangganan air bersih 

ATB. Dilengkapi dengan detil status tanggal pelaporan dan tanggal 

pengerjaan, serta laporan informasi pengerjaan telah selesai 

dilakukan.

   Edukasi Pelanggan

Dalam konten edukasi pelanggan, terdapat beberapa ketentuan 

dan informasi edukatif yang disajikan untuk pelanggan. Seperti, 

kewajiban pelanggan, cara menjadi pelanggan, prosedur sambung 

ulang, prosedur balik nama, cara menyampaikan keluhan, 

pelanggaran, kebocoran, pembayaran tagihan, dan masih banyak 

lagi informasi seputar berlangganan air bersih lainnya, yang dapat 

diakses pada konten edukasi pelanggan ini.

  Kontak

Berisikan informasi kontak ATB yang dapat diakses pelanggan. 

Baik alamat kantor pusat ATB, serta nomor telepon kantor ATB 

yang dapat dihubungi oleh pelanggan. Fitur media sosial ATB juga 

dijabarkan dalam menu ini, mulai dari facebook, youtube, twitter 

dan instagram ATB. 

   Menu Berita

Pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi berita yang 

sama dari website ATB dalam menu ini.  Seputar berita umum ATB, 

update kegiatan ATB dan CSR ATB disajikan pada laman berita ini. 

Pada menu ini, pengguna ATB mobile apps, juga dapat dengan 

mudah mengakses layanan chat pelanggan yang akan dilayani 

oleh tim customer service ATB.

  Menu Info

Pada menu ini akan diberikan informasi terkini kepada pelanggan, 

berupa pemberitahuan pengerjaan perbaikan pipa jaringan ATB 

yang bocor. Mengingat akan terjadi gangguan suplai air di 

beberapa daerah, selama pengerjaan perbaikan pipa di daerah 

tersebut. 

    Profil

Menu yang terakhir ini, berisikan profil identitas pelanggan. Pada 

menu ini terdapat fitur layanan, tambah nomor pelanggan. Fitur ini 

dapat digunakan pelanggan, jika memiliki nomor pelanggan lebih 

dari 1.

Dengan berbagai varian fitur kemudahan yang diberikan, PT Adhya 

Tirta Batam terus mengimbau pelanggan untuk mengunduh ATB 

mobile apps ini. Mari, jangkau layanan kami lebih mudah, dengan 

download ATB mobile apps! (Imelda Sarina / Corporate 

Communication)

ATB Mobile Apps:

Berbagai Fitur Layanan

Pelanggan ATB, Cukup

dengan Sekali Download



Pemakaian Air

10 m³

10 m³

  3 m³

 2000

2530

5650

Keterangan Volume Batas Pemakaian  (m³) Tarif (Rp) Jumlah

 20000

25300

16950

23 m³

Biaya 
Pemeliharaan
Meter Air

Biaya Cetak Faktur

10000 10000

3000 3000

Total 75250
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Masyarakat kota Batam tentunya telah menjadi pelanggan setia PT Adhya Tirta Batam (ATB) sejak 

sekian lama. Namun, apakah setiap pelanggan air ATB mengetahui dan tanggap akan cara  

menghitung pemakaian air bulanan pribadi mereka? 

Pada edisi kali ini, kami akan share sedikit tentang cara mengkalkulasi pemakaian air sehari-hari secara 

manual. Tidak serumit menyelesaikan soal Matematika anak SD jaman sekarang, kok. Anda hanya perlu 

mengetahui jumlah pemakaian air dan tarif harga yang telah ditentukan per batas pemakaian.

Tarif harga ini telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam No. 7 Tahun 2011. Dimana Anda bisa mendapatkan peraturan tarif harga tersebut? Anda 

bisa datang ke kantor pelayanan ATB terdekat. Disitu Anda bisa mengambil semacam brosur yang berisikan tarif air d 

engan batas pemakaian per m³.

Yuk, Hitung Tagihan Air Kita!

2D / Rumah Tangga A

  0 – 10 m³

11 – 20 m³

21 – 30 m³

31 – 40 m³

     > 40 m³

 2000

2530

5650

8425

9750

Biaya Cetak Faktur                             Rp   3.000,-

Biaya pemeliharaan meter air            Rp 10.000,-

Perhitungan tarif air ATB 
Golongan 2 D, klasikasi rumah tangga A 

Golongan/Klasifikasi
Batas Pemakaian

3(kelipatan 10m ) Tarif Air (Rp)

Contoh kasus diatas akan berbeda pada golongan Niaga dan Pelabuhan Laut serta Udara. Mereka pasti akan membayar lebih tinggi, secara tarif 

harga per pemakaian juga lebih tinggi. Berbeda dengan golongan sosial umum dan khusus. Tarif lebih rendah dari golongan rumah tangga A, 

karena  masih diberikan subsidi oleh ATB. 

Nah, cukup mudah kan menghitungnya. Namun yang perlu digarisbawahi, jenis perhitungan diatas adalah perhitungan tagihan air secara 

normal. Tidak dalam status penunggakan. Jika menunggak, akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yuk, kita coba 

hitung di rumah. (Corporate Communication).

Berikut contoh perhitungan pemakaian air golongan rumah tangga A. 

Pelanggan golongan 2 D (Rumah Tangga) menggunakan air 23 m³ dalam sebulan, maka perhitungan airnya :


