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LINGKUNGAN HIDUP

Majalah BENING ATB kembali hadir pada edisi Juni 2019 ini. 
Kali ini BENING mengangkat Thema Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia yang jatuh pada 5 Juni silam. Informasi yang dimuat 
dalam edisi kali ini difokuskan untuk meningkatkan kepedu-
lian terhadap pentingnya menjaga lingkungan, terutama 
hutan unutk guna menjaga sumber daya air Batam.

Dalam BENING kali ini, pembaca akan disuguhkan menge-
nai kondisi hutan lindung di aera tangkapan air terkini. 
Kondisi ini akan memberikan gambaran kepada pembaca 
bagaimana dampak buruk yang akan terjadi bila tidak 
kesadaran terhadap pentingnya hutan tidak meningkat.

Selain itu, BENING juga akan mengulas mengenai penting-
nya mempersiapkan sumber air baku baru untuk Batam. 
Mengingat sumber air baku yang tak bertambah, sementara 
kebutuhan Batam akan air bersih terus naik. 

Jika lalai, kita patut khawatir akan terjadi krisis air bersih di 
Batam. Proyeksi kebutuhan air baku di Batam dipaparkan 
langsung oleh ATB, juga dari sisi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. Dua data yang dipaparkan 
menunjukan adanya lampu kuning bagi ketersediaan air di 
Batam.

Selain itu, BENING juga menghadirkan rubrik baru yang 
disebut Sahabat Blu-blu. Dalam rubrik tersebut, Blu-blu kan 
menjawab pertanyaan pembaca yang masuk dari berbagai 
kanal, mulai dari Media Sosial, hingga keluhan langsung. 

Sahabat Blu-blu juga akan disertai desain grafis untuk 
memudahkan pembaca memahami solusi yang diberikan 
atas setiap pertanyaan. Sehingga solusi yang diberikan bisa 
benar-benar menjawab pertanyaan pembaca.

Kami berusaha terus berupaya menyajikan BENING semen-
arik mungkin. Semoga pembaca merasa puas dan bisa 
menggali informasi dari BENING edisi Juni 2019. Selamat 
membaca dan menikmati. (*)
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Presiden Direktur PT. Adhya Tirta Batam (ATB)
Ir. Benny Andrianto Antonius, MM
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“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ATB atas
santunan yang diberikan” Presiden Direktur, Ir. Benny Andrianto Antonius, MM
. /Doc. ATB
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Aktifitas pemancingan di waduk, limbah rumah tangga, serta berkurangnya
volume hutan membuat kondisi waduk semakin memperhatikan

 / dok ATB
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Penurunan daya tampung waduk terjadi, sementara kebutuhan akan air
bersih terus naik. Batam harus segera mempersiapkan waduk baru,

agar tidak terjadi krisis air bersih. / dok ATB
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BATAM - SUMBER AIR BAKU PULAU DI BATAM DIPERKIRAKAN AKAN SEMAKIN MENIPIS PADA TAHUN 2020 MEN-
DATANG. SAAT INI, TOTAL KAPASITAS PRODUKSI DARI LIMA WADUK YANG ADA 3.610 LITER PER DETIK, DIMANA 
KEBUTUHAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM PADA TAHUN 2019 DIPERKIRAKAN MENCAPAI 3.864 LITER PER DETIK
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rumah secara Jangan lupa tutup ember atau wadah 
tersebut agar tidak menjadi sarang nyamuk untuk 
bertelur. Jika volume air yang Sahabat Tampung 
cukup banyak, bisa  juga dimanfaatkan untuk 
mencuci kendaraan, seperti motor atau mobil. 
Tipsnya, endapkan dulu air selama beberapa hari, 
agar pasir-pasirnya tidak ikut terbawa dan mengg-
ores bagian bodi kendaraan.

Bijaksana Dalam Menggunakan Air

Salah satu cara mengefisiensikan pemakaian air 
adalah mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk 
menyiram tanaman di musim kemarau. Jangan 
menyiram tanaman di siang hari karena panas dari 
matahari akan membuat air cepat menguap. Perlu 
diingat, jangan pula menyiram halaman secara 
berlebihan serta menyirami lebih cepat dari 
kemampuan tanah untuk menyerap air.

Menggunakan air tampungan hujan untuk mencuci 
kendaraan Sahabat juga bisa solusi bagi langkah 
hemat air Sahabat. Tau gak, sekali mencuci mobil, 
kira-kira akan menghabiskan 150 liter air lho! Jika 
Sahabat mencuci mobil 4 kali sebulan, bisa 
menghabiskan 600 liter air.

Selain air hujan, tampung juga air bekas mencuci 
baju, mencuci beras, atau membilas dan merebus 
mi instan dan pasta. Air ini bisa digunakan untuk 
menyiram halaman rumah saat musim kemarau, 
menyiram tanaman dan lainnya.

Matikan Keran Saat Tak Digunakan

Tidak membiarkan keran mengalir saat tidak 
digunakan bisa menghemat tagihan Sahabat loh.  
Contohnya menutup keran saat menggosok gigi, 
mencukur, atau mencuci piring. Dengan melakukan 
hal tersebut, tiap orang dapat mengurangi pemai-
kaian air hingga 4 liter per menitnya lho.

rumah secara rutin. Tau gak, jika diakumulasi-
kan, air yang keluar dari celah yang bocor bisa 
mencapai 20 liter perharinya loh. Lumayan 
banyak kan?

Untuk mengeceknya, pelanggan harus menutup 
semua keran air yang ada di rumah. Kemudian 
cek apakah jarum pada meter air masih berputar 
atau tidak. Jika masih berputar, berarti ada 
kebocoran di jaringan pipa pelanggan. Jika 
kebocoran terjadi pada pipa toilet atau kloset 
duduk bisa, Sahabat bisa mengetahui dengan 
memberikan zat warna atau pembersih kloset 
berwarna yang ditempatkan pada tangki.

Ingat, kebocoran pipa jaringan dalam merupakan 
tanggung jawab pelanggan, begitu juga dengan 
perbaikan kebocoran pipa tersebut.

Budayakan Hemat Air

Selain kebocoran pada jaringan pipa pelanggan, 
yang menjadi pemicu tagihan air lebih tinggi dari 
bulan-bulan sebelumnya adalah pemakaian air 
yang berlebih serta kebiasaan pelanggan dalam 
memakai air sehari-harinya.

Penggunaan air menjadi berlebih dari sebelum-
nya bisa terjadi ketika kedatangan kerabat yang 
berkunjung ke rumah atau sedang merenovasi 
rumah.

Tampung Air Hujan

Cara ini cocok untuk dilakukan pada saat musim-
hujan seperti saat ini.Taruh ember atau wadah-
wadah lainnya di luar rumah,khususnya di bawah 
 genting. Anda bisa menyimpannya
zdan menggunakannya untuk menyiram 
tanaman ketika hari tengah kering.

Cek Kebocoran Pipa Dalam Rumah
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