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GRATIS

menghidupkan ahyaa yang maksudn-
ya adalah bahwa Allah menurunkan 
hujan yang diminum manusia dan 
hewan untuk keberlangsungan 
hidupnya, diserap oleh tanaman demi 
pertumbuhannya dan dalam skala 
makro menghidupkan bumi agar 
bumi menghasilkan manfaat yang 
banyak bagi manusia.
 Fungsi air bagi kehidupan tidak 
dapat digantikan oleh senyawa lain. 
Sebagaimana maklum diketahui 
bahwa air adalah komposisi utama 
dalam tubuh manusia. Jumlah kadar 
air dalam tubuh janin adalah sekitar 
90% lalu semakin tua usia manusia 
maka kadar ini menurun, misalnya kita 
lihat kadar air dalam tubuh bayi seki-
tar 80%, 
o r a n g 
dewasa 
s e k i t a r 
7 0 % , 
d a n 

 Air adalah senyawa kimia yang 
merupakan hasil ikatan dari unsur 
hidrogen (H2) yang bersenyawa 
dengan unsur oksigen (O) dalam hal 
ini membentuk senyawa H2O. Air 
merupakan senyawa kimia yang 
sangat penting bagi kehidupan 
makhluk hidup di bumi ini. Al Quran 
menyatakan
 “Dan apakah orang-orang yang 
ka�r tidak mengetahui bahwasanya 
langit dan bumi itu keduanya dahulu 
adalah suatu yang padu, kemudian 
Kami pisahkan antara keduanya. Dan 
dari air Kami jadikan segala sesuatu 
yang hidup. Maka mengapakah 
mereka tiada juga beriman?”
 Secara keselurhan, paling tidak 
terdapat 62 ayat Al Quran yang mem-
bahas tentang air tersebar dalam 42 
Surah. Al Quran dalam menjelaskan 
tentang air selalu mengaitkannya 
dengan beberapa kata kerja, antara 
lain; menurunkan anzala, menyirami 
asqaa, mengeluarkan akhroja dan 

pada orang lanjut usia adalah sekitar 50%, 
namun meski demikikan air tetap merupa-
kan unsur terbanyak dalam tubuh manusia.
Penggunaan air yang utama dan sangat 
vital bagi kehidupan adalah sebagai air 
minum. Hal ini terutama untuk mencukupi 
kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu 
sendiri. Peran air amat vital dalam tubuh 
dan kehidupan, sehingga tidak satupun 
fungsi tubuh dapat bekerja tanpa air. Peran 
air dalam tubuh antara lain sebagai: pem-
bentuk sel dan cairan tubuh, sebagai pelar-
ut yang membantu proses pencernaan 
makanan, sebagai media pengeluaran zat 
sisa melalui saluran kemih, saluran cerna, 
saluran nafas dan kulit.
 Air juga mempunyai fungsi sebagai 
bantalan yang membuat otak, mata dan 
cairan tulang belakang tahan terhadap 
getaran, air juga berfungsi mengatur suhu 
yang dapat menghangatkan dan mendin-
ginkan tubuh, air juga membawa O2 dan 
CO2 yang membantu pertumbuhan dan 

regenerasi sel, serta air 
juga yang menjadi 
pelumas bagi sendi 
hingga memungk-
inkannya bergerak 
dengan baik dan 
meredam gesekan 
antar sendi.
 Bahkan dalam 
penciptaan bumi pun 

air memiliki peran 

 Tarif air minum PDAM Tirta Benteng terba-
gi dalam lima kelompok. Hal ini sesuai dengan 
Keputusan Walikota Tangerang Nomor 
690/kep.333-PDAM/2012 tentang penetapan tarif 
air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirta Benteng Kota Tangerang. Dari lima kelompok 
tersebut, ada juga tarif untuk Pelabuhan Udara 
Bandara Soekarno - Hatta. Sebab, saat ini pasokan 
air di Bandara terbesar tersebut berasal dari PDAM 
TB. (dit)

 PDAM Tirta Benteng 
Kota Tangerang terus 
melakukan terobosan dan 
inovasi. Salah satunya 
adalah dengan menye-
diakan layanan online bagi 
pemohon baru. Sehingga 
bisa dilakukan kapan pun 

dan dimana saja. Hal ini 
pun sebagai upaya 
untuk mengejar target 
pelanggan baru 

mencapai 63.097 
sambungan langganan. 
    Ada beberapa syarat 

kelengkapan administrasi yang 
harus dilengkapi oleh pemohon. Lalu bagi 
pemohon yang belum dapat dipenuhi targetn-
ya maka tak akan hilang begitu saja sebab akan 
dimasukan dalam daftar tunggu. Pemohon pun 
ke kantor PDAM TB di Komplek PU Prosida 
Bendungan 10, Kelurahan Mekasari, Kecamatan 
Neglasari. (dit)

Daftar Jadi Pelanggan Baru PDAM Via Online Tarif Air Minum PDAM TB Terjangkau

TANGERANG

Membawa fotocopy 
KTP, Kartu 
Keluarga, Surat 
Keterangan RT/RW 
Setempat dan 
Materai

Mengisi SPL ( 
Surat 
Permohonan 
Langganan ) di 
kantor PDAM TB

Survei kelayakan teknis 
di lokasi. Jika memenuhi 
syarat maka akan 
dihubungi PDAM Tirta 
Benteng perihal biaya dan 
jadwal pemasangan 
jaringan

Kelompok sosial 
(umum dan khusus)

   0-5 m3    :Rp 2.400,-/m3
   >5 m3     :Rp 3.600,-/m3

 Instansi pemerintah

 0 -5 m3    : Rp 2.775,-/m3
  6 -20 m3  : Rp 4.250,-/m3
  21-40 m3 : Rp 5.750,-/m3
  >40 m3    : Rp 6.000,-/m3

Kelompok III 
sambungan langsung 

rumah tangga 
golongan b

  0 -5  m3    : Rp 3.000,-/m3
  6 -20 m3   : Rp 4.250,-/m3
  21-40 m3  : Rp 5.750,-/m3
  >40 m3     : Rp 6.500,-/m3

Loket Pembayaran

A. Kantor PDAM TB di Komplek PU Prosida Bendungan 10 Neglasari.
B. Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Bank Mandiri, ATM, Minimarket 

Dan Dan

Kelompok II sambungan 
langsung 

  Rumah tangga golongan a :
  0- 5  m3    : Rp 2.775,-/m3
  6- 20 m3   : Rp 4.250,-/m3
  21-40 m3  : Rp 5.750,-/m3
  >40 m3     : Rp 6.500,-/m3

  Instansi pemerintah
  0 -5 m3    : Rp 2.775,-/m3
  6 -20 m3  : Rp 4.250,-/m3
  21-40 m3 : Rp 5.750,-/m3
  >40 m3    : Rp 6.000,-/m3

Rp 9.000,-/m3

Industri besar  

Rp 8.000,-/m3

PELABUHAN UDARA  

yang sentral, menurut sebagian pakar 
konon rasio daratan dan lautan bisa 
dihitung dari jumlahnya dalam Al Quran, 
diksi daratan dalam terulang 13 kali dalam 
Al Quran sementara diksi lautan terulang 
sebanyak 32 kali. 13 ayat daratan bila 
dijumlah dengan 32 ayat lautan berjum-
lah 45 ayat, sementara 32/45 adalah 71% 
dan 13/45 adalah 29% sekaligus ini adalah 
jumlah perbandingan darat dan laut di 
alam nyata. 
 Dengan fakta-fakta di atas menjadi 
jelaslah bagi kita �rman Allah yang men-
yatakan
 “Kami akan memperlihatkan 
kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami di segala wilayah bumi dan pada diri 
mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka 
bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiada-
kah cukup bahwa sesungguhnya 
Tuhanmu menjadi saksi atas segala 
sesuatu?”
 Semoga allah menjadikan kita 
makhluk yang bersyukur
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dan kehidupan, sehingga tidak satupun 
fungsi tubuh dapat bekerja tanpa air. Peran 
air dalam tubuh antara lain sebagai: pem-
bentuk sel dan cairan tubuh, sebagai pelar-
ut yang membantu proses pencernaan 
makanan, sebagai media pengeluaran zat 
sisa melalui saluran kemih, saluran cerna, 
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yang dapat menghangatkan dan mendin-
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 PDAM Tirta 
Benteng meng-
himbau kepada 
masyarakat untuk 
mengabaikan dan 
melaporkan ke 
bagian hubungan 
pelanggan jika ada 

orang yang menawarkan jasa terkait pema-
sangan air bersih dan meminta imbalan. 
     Warga pun dihimbau untuk membayar 
rekening air melalui loket yang ditentukan mulai 
tanggal 5 sampai tanggal 25 setiap bulannya 
agar tak kena denda maupun penyegelan. 
Masyarakat juga dihimbau untuk tak mengambil 
air tanpa izin melalui pipa dinas karena diancam 
pidana penjara. Termasuk juga merusak karingan 
pipa serta merubah meter air.
    Selain itu, PDAM TB pun menyiapkan 
layanan pengaduan bagi masyarakat jika meng-
etahui terjadinya kebocoran pipa. Sebab, PDAM 
TB telah menyiapkan petugas pemeliharaan 
pipa. Petugas tersebut akan memeriksa kondisi 
pipa setiap harinya, termasuk juga laporan dari 
masyarakat.
   Perbaikan penggantian pipa yang 
bocor biasanya memerlukan waktu selama 
empat hari sebab harus digali. Biasanya, PDAM 
TB akan memberikan informasi kepada pelang-
gan jika ada gangguan tersebut. Adapun kebo-
coran pipa yang menjadi tanggung jawab PDAM 
TB adalah sebelum meteran. Tetapi jika bocor 
setelah meteran maka tangg ung jawab pelang-
gan. (dit)

 Air bersih adalah kebutuhan utama 
masyarakat. Keberadaan Sungai Cisadane harus 
benar - benar dimanfaatkan sebagai air baku 
utama masyarakat untuk kelangsungan hidup. 
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang terus 
meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan air 
bersih. Salah satunya yakni cakupan pelayanan air 
bersih dari Cisadane dengan kapasitas mencapai 
1500 liter/detik. Kemudian menyiapkan infrastruk-
tur penunjang yang representatif seperti pemban-
gunan pipa dan tersedianya intake yang bisa 
mensuplai kebutuhan.
     Direktur PDAM Tirta Benteng Sumarya 
mengatakan, realisasi pemasangan sambungan 
langganan baru selama kurun waktu tiga bulan 
sejak Juni hingga Agustus terakhir terus mengala-
mi peningkatan. Tercatat, ada 4.535 
sambungan langganan baru yang telah 
terpasang. Pada bulan September ini, 
wilayah yang meliputi DM1, DM2 dan 
DM3 sudah mengalir. PDAM TB 
pun menyampaikan 
permohonan maaf 
terkait pembong-
karan jalan karena 
pemasangan pipa. 
(dit)

PDAM Siapkan Layanan Pengaduan 
Pipa Bocor dan Pungli

PDAM Target 30.000 Sambungan Baru

Jadwal Sholat

04:35
11:53
15:10
17:54
19:03

Shubuh
Dhuhur
Ashar

Maghrib
Isya

TELEPON
(021) 5538865, 

5587234 ext 123

SMS
085946483452, 
081290585985

APLIKASI
LAKSA

Layanan Pengaduan 
                                   Pipa Bocor

SL (SAMBUNG LANGGANAN)

2013 2014 2015 2016 2017

26.499 SL
27.526 SL

28.088 SL
33.039 SL

63.097 SL
TARGET

Realisasi Pemasangan Per Bulan
Juni     : 951 Sambungan Langganan Baru
Juli      : 1.713 Sambungan Langganan Baru
Agustus    : 1.871 Sambungan Langganan Baru

TARGET HINGGA 31 DESEMBER 2017     : 63.097 SL

SISA TARGET           : 23.037 SL

REALISASI HINGGA AGUSTUS 2017    : 40.060 SL

Jumlah Pipa Baru Telah Terpasang     : 260 
Kilometer
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