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Majalah Bening edisi Februari menyajikan beragam informasi terbaru 
seputar ATB. Edisi ini ATB membagikan informasi laporan utama 
seputar Terobos Pangsa Global, ATB bersiap jadi operator kelas 

dunia, dimana ATB berkontribusi maksimal dengan cara mempersembahkan 
layanan dan kinerja terbaik yang dimiliki.
 
Melalui Transformasi digital yang dilakukan, ATB berusaha memetakan 
potensi yang ada dan mensinergikan seluruh sumber daya agar dapat 
berjalan sesuai arah visi misi perusahaan yang ingin dicapai. 

Informasi lainnya ATB bersinergi dan kerjasama guna membantu sejumlah 
PDAM di Indonesia.
Kontribusi ATB menularkan efek positif bagi PDAM Tirta Daroy Banda 
Aceh. Program Kemitraan Solidaritas Persatuan Perusahaan Air Minum di 
Indonesia (Perpamsi) 2018-2019, ATB jadi mentor bagi PDAM Tirta Daroy 
menurunkan angka kehilangan air.

Selain itu, ATB juga berkontribusi besar membayar pajak bagi negara. 
Ketaatan wajib pajak, ATB diberi apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Kepri.

ATB juga memberikan informasi seputar operasional berupa pemeliharaan 
di unit produksi Instalasi pengolahan Air (IPA) Sei harapan. Pekerjaan 
pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas 
suplai air ke pelanggan tetap berjalan baik. 

Dari bagian CSR ATB juga menyajikan informasi seputar turnamen ATB Cup 
Futsal ke X yang akan digelar pada Maret-April 2019 mendatang. Ajang 
turnamen olahraga futsal terbesar se Sumatera ini sempena memperingati 
hari air sedunia.

Tak Ketinggalan ATB juga memberikan informasi program beasiswa prestasi 
bagi siswa SMA/SMK dan perguruan tinggi di Batam. Melalui kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR) ATB dibidang pendidikan, ATB 
memberikan beasiswa dua kali periode dalam satu tahun yakni sementer 
ganjil dan genap.

ATB juga memberikan program edukasi melalui Duta Air Anak ATB. 
Muhammad Altaf Manhaju Al Fikri Rahman, Duta Air Anak ATB secara 
reguler terlibat dalam program edukasi untuk menumbuhkan kesadaran 
terutama di lingkungan anak-anak usia sekolah mengenai kondisi sumber 
air yang terbatas di Kota Batam.

Informasi yang disajikan bisa jadi referensi bagi pelanggan seputar ATB, 
sehingga pelanggan bisa lebih dekat, mengenal dan tentunya bisa terus 
update informasi terbaru dari ATB (*) 



Sebagai benchmark bagi perusahaan air 
di Indonesia, ATB mampu membuktikan 
yang terbaik mengelola air bersih. 

Sinergi maupun kerjasama siap dilakukan 
ATB guna membantu sejumlah PDAM di 
Indonesia.

Kontribusi ATB menularkan efek positif bagi 
PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Program 
Kemitraan Solidaritas Persatuan Perusahaan 
Air Minum di Indonesia (Perpamsi) 2018-
2019, ATB jadi mentor bagi PDAM Tirta Daroy 
menurunkan angka kehilangan air. 

“ATB tentu sangat senang dapat berbagi 
sesama PDAM, tingkat kehilangan air masih 
momok besar bagi setiap PDAM di Indonesia. 
Jalan keluarnya harus ditangani secara 
berkesinambungan dan dibentuk suatu tim 
khusus. Untuk itu, kami sudah membangun 
sistem Scada 4.0, dan siap kami bagikan 
untuk Banda Aceh,” ujar Presiden Direktur 
ATB Ir Benny Andrianto MM saat finalisasi 
program kemitraan Solidaritas Perpamsi di 
Banda Aceh, Selasa (19/2).  

Pimpinan tertinggi di ATB tersebut 
menambahkan, jajaran PDAM Tirta Daroy 

menyelesaikan permasalah air bersih cukup 
serius. Hal tersebut terlihat selama dilakukan 
kerjasama sudah menghasilkan progres 
positif. 

“Cakupan pelayanan mencapai 94 persen, 
diiringi dengan penetapan tarif full cost 
recovery. Mencapai cakupan layanan 100 
persen memang sulit karena kota terus tumbuh 
dan berkembang. Batam saja sekarang 
persentasenya 99,8 persen. Sementara tarif 
yang layak merupakan modal utama agar 
PDAM berjalan ‘sehat’,” ujar alumni UGM 
tersebut

Kontribusi nyata ATB melalui program 
kemitraan yang berhasil dilakukan, merupakan 
lanjutan rangkaian yang sudah berjalan sejak 
Februari 2018. 

“Tim NRW ATB sudah melakukan survei 
diagnostik ke Aceh, hal ini untuk mengetahui 
permasalahan yang ada disana dan 
mendapatkan gambaran secara umum. Hasil 
survei diagnostik, tidak hanya pada NRW yang 
akan di konsolidasi namun ada GIS mapping,” 
jelas Sadma Lastyanta Manager NRW ATB.
Guna mendapatkan gambaran lebih spesifik, 

kunjungan lanjutan juga dilakukan PDAM Tirta 
Daroy pada 22-29 April 2018. Sebanyak 15 
karyawan PDAM Tirta Daroy mendapatkan 
bimbingan bersama tim ATB.  

“Kami ingin bersinergi dan mendapat 
bimbingan agar kami di Banda Aceh bisa 
berjalan baik dalam segala hal seperti di ATB,” 
jelas Teuku Novizal Aiyub, Direktur Utama 
PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin 
memberikan apresiasi kepada ATB bersama 
tim yang turut membantu. Penuntasan 
persoalan air bersih memang sudah menjadi 
komitmen Pemko Banda Aceh. 

“Terima kasih kepada ATB, ini sangat 
membantu kami untuk menuntaskan persoalan 
air bersih per Januari 2020 mendatang,” kata 
Zainal Arifin. 

Kepedulian ATB dapat berbagi sesama PDAM 
jadi sebuah kebanggaan, terlebih PDAM yang 
mengikuti program kemitraan juga memiliki 
semangat yang sama untuk memberikan 
pelayanan lebih baik dibidang air bersih. 
(Corporate Secretary)

Sinergi ATB 
MAjukAn 

PDAM 
inDoneSiA

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto MM dan 
jajaran ATB bersama Wakil walikota Banda Aceh 

saat finalisasi kerjasama penyehatan PDAM.
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Perkembangan dunia bisnis demikian pesat. Kemajuan teknologi 
yang merambah hingga ke aspek sosial dan ekonomi, 
mengakibatkan persaingan usaha semakin ketat. Semua 

perusahaan saling adu cepat menjadi yang terbaik untuk mengimbangi 
era globalisasi ini.
 
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang utilitas mengelola air 
bersih perpipaan, PT Adhya Tirta Batam (ATB) sangat menyadari 
bahwa peran sektor ini begitu penting sebagai simpul pengembangan 
ekonomi industri di Pulau Batam. Bagi ATB, tidak ada pilihan lain selain 
berkontribusi maksimal dengan cara mempersembahkan layanan dan 
kinerja terbaik yang dimiliki.
 
Transformasi digital yang dilakukan ATB berusaha memetakan potensi 
yang ada dan mensinergikan seluruh sumber daya agar dapat berjalan 
sesuai arah visi misi perusahaan yang ingin dicapai. Keunggulan dan 
kompetensi menjadi syarat dalam menciptakan budaya kerja yang 
produktif, kreatif dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. 
Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB menyatakan, di 
masa datang ATB harus mampu menjadi operator air kelas dunia. 
Setidaknya untuk kawasan Asia Pasifik. Maria menjelaskan bahwa 
ATB telah mempersiapkan diri untuk go public ke kancah internasional. 
Sejak dekade 2000an, ATB telah menerapkan konsep Smart Water 
Management System dalam setiap aspek kinerja.
 
Potensi ATB untuk menembus pasar dunia, tidak terlepas dari peran 
aktif mulai dari level manajemen hingga karyawan disemua lini dalam 

menjaga standarisasi kinerja dan konsistensi memberikan performa 
terbaik.
 
Keunggulan ATB lainnya adalah memiliki pemimpin yang visioner seperti 
Ir Benny Andrianto Antonius, MM. Kepemimpinan Presiden Direktur ATB 
ini tak perlu diragukan lagi. Sederet penghargaan seperti Best of The 
Best Marketeer of The Year 2018 dan dua tahun berturut-turut menyabet 
Top CEO dalam ajang nasional bergengsi TOP BUMD, sudah cukup 
menggambarkan kehandalan sosok pemimpin yang satu ini.
 
“Kredibilitas, reputasi dan prestasi yang dibangun ATB bisa dilihat dari 
banyaknya ATB menerima kunjungan baik dari dalam maupun luar 
negeri yang belajar ke ATB. Mulai dari mempelajari pengolahan air 
hingga pelayanan pelanggan. ATB dinilai mampu menjadi percontohan 
untuk industri layanan penyediaan air bersih. Terlebih dengan adanya 
ATB SCADA 4.0 Terintegrasi yang sangat populer di kalangan 
penggiat industri pengelolaan air. Semua tidak terlepas dari dukungan 
segenap direksi dan manajemen ATB yang selalu memberi ruang 
untuk karyawan berinovasi,” jelas Maria Jacobus, Head of corporate 
Secretary ATB , Kamis (3/1).
 
Inovasi teknologi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) menjadi strategi yang berhasil menempatkan ATB sebagai 
benchmark bagi perusahaan dalam dan luar negeri. Mendekati 2020, 
ATB lebih fokus pada kualitas layanan dan pengembangan teknologi 
terkini sebagai upaya menjadi satu-satunya perusahaan air terpercaya 
dan tak tergantikan oleh operator air bersih manapun. 

Terobos Pangsa global,
aTb bersiaP Jadi 

oPeraTor Kelas dunia
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ATB SCADA 4.0 Karya Anak Negeri 
yang Mendunia 
 
PT Adhya Tirta Batam (ATB) dipercaya sebagai pengelola air bersih 
di Pulau Batam melalui konsesi 25 tahun dari Otorita Batam (kini 
BP Batam). Menjelang berakhirnya periode konsesi pada 2020 
mendatang, ATB senantiasa melakukan pembangunan, pembenahan 
dan penambahan infrastruktur baik pada Instalasi Pengolahan Air 
maupun jaringan pipa distribusi yang terintegrasi dalam Supervisory 
Control and Data Acquisition (SCADA) dan Geographic Information 
System (GIS). 
 
ATB menjadi perusahaan terdepan perintis konsep Smart Water 
Company di Indonesia. Aplikasi SCADA yang dimiliki ATB merupakan 
hasil karya tim internal ATB tanpa bantuan konsultan pihak ketiga. 
Melalui ATB SCADA 4.0 Terintegrasi, ATB memegang kendali mutu 
terhadap proses produksi air bersih sekaligus pendistribusiannya 
kepada pelanggan. ATB SCADA 4.0 telah 
diakui oleh perusahaan air di Indonesia 
dan mancanegara.
 
ATB menjadi acuan bagi perusahaan air 
lainnya dalam hal upaya menurunkan 
tingkat kebocoran melalui optimalisasi 
manajemen sumber daya, energi dan 
pembiayaan. Penerapan ATB SCADA 
4.0 Terintegrasi terbukti menguntungkan 
bagi ATB dan pelanggan, karena dengan 
rendahnya tingkat kebocoran membuat 
pelanggan menerima pelayanan terbaik 
dari ATB.
 
Integrasi GIS dan SCADA menjadikan 
sistem ATB SCADA yang terbaik karena 
GIS membantu menyajikan pemetaan 
jaringan, lokasi logger, lokasi aset dan 
lokasi produksi sehingga memudahkan 
dalam memonitor proses serta analisa 
lokasi dalam SCADA.
 
ATB SCADA 4.0 telah meraih Platinum 
Award pada The Best Contact Center 
Indonesia 2017 untuk Kategori The Best 

Technology Innovation dan sederet penghargaan bergengsi lainnya. 
Bahkan teknologi ini telah membawa nama ATB dikenal luas oleh 
penggiat industri dunia.
 
“ATB SCADA 4.0 dibangun oleh tim internal ATB yang mengintegrasikan 
seluruh aplikasi terapan yang ada di seluruh unit kerja. Tidak hanya 
di Indonesia, dunia internasional juga telah mengakui kehebatan ATB 
SCADA dengan seringnya ATB menjadi pembicara dalam seminar 
internasional seperti SCADA World Summit dan sebagainya. ATB 
SCADA telah menjadi karya anak negeri yang mendunia, Indonesia 
wajib bangga akan hal itu,” ujar Maria Jacobus, Head Corporate 
Secretary ATB.
 
Transformasi dan inovasi digital yang dilakukan ATB selain untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan, juga bertujuan mendukung 
pemerintah dalam membangun ekosistem digital serta percepatan 
ekonomi dalam meningkatkan daya saing industri dimasa depan. 
(Corporate Secretary)

ATB SCADA 4.0 Terintegrasi, hasil karya anak 
bangsa yang diakui industri internasional
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Sebagai perusahaan pelayanan publik 
di bidang air bersih, ATB berkontribusi 
besar membayar pajak bagi negara. 

Ketaatan wajib pajak, ATB diberi apresiasi dari 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak (Kakanwil DJP) Kepri. 

Apresiasi diterima langsung oleh Finance 
Director ATB Asriel Hay, dari Kakanwil DJP 
Kepri Slamet Sutantyo, didampingi Kepala KPP 
Pratama Batam Selatan Bambang Sutrisno.

“ATB berhasil menjaga tingkat kesehatan 
perusahaan secara konsisten melalui 
pembayaran pajak. Menjalankan prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik, ATB membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan,” jelas Asriel 
Hay, Finance Director ATB di sela-sela 
penerima penghargaan pajak, Kamis (31/1).

Asriel Hay menambahkan, ATB jadi salah 
satu perusahaan besar yang konsisten dan 
taat melakukan pembayaran pajak sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita (ATB red) juga diminta sebagai salah 

satu perusahaan untuk memberikan testimoni 
sebagai pembayar pajak terbesar,” ucap 
Asriel.

Secara berkelanjutan ATB membayar pajak 
sesuai dengan ketentuan, banyak perusahan 
lain yang sukses namun pembayaran pajak 
yang kecil. ATB sebagai perusahaan yang 
profesional, diiringi dengan pembayaran pajak 
yang besar.

“ATB tentunya bangga menerima penghargaan 
yang diberikan kantor pajak, penghargaan 
yang diterima ini merupakan kontribusi ATB 
secara rutin membayar pajak ke pemerintah,” 
tambah Asriel

Penghargaan yang diterima ATB, menunjukkan 
bahwa perusahaan air terbaik di Indonesia ini  
menjadi perusahaan yang telah diakui oleh 
DJP Pajak sebagai perusahaan yang taat dan 
tertib dalam melakukan pembayaran pajak.

“Ini sebagai tanda kepatuhan ATB dalam 
melakukan aturan-aturan yang sudah 
ditentukan oleh perpajakan, kita sangat 

bersyukur atas penghargaan ini,” ujar Asriel

Sebagai wajib pajak terbesar, ATB masuk 
sebagai top 15 dibawah naungan Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Sejak tahun 
2019 ATB sebagai perusahaan pembayar 
pajak terbesar berada di wilayah KPP Pratama 
Batam Selatan    

Head of Corporate Secretary ATB Maria 
Jacobus menambahkan, ATB masuk sebagai 
wajib pajak terbesar di KPP Pratama Batam 
Selatan. Kontribusi penyumbang pajak bagi 
pemerintah cukup beragam.

ATB taat memberikan pajak seperti pajak ke 
pemerintah pusat, daerah hingga regulator. 
Pembayaran pajak untuk pemerintah pusata 
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain Pph 21, pajak daerah melalui 
pajak air permukaan, hingga kontribusi untuk 
regulator seperti sewa aset.

“ATB berharap kedepan akan selalu 
mempertahankan sebagai badan wajib pajak 
yang taat,” harap Maria. (Corporate Secretary)

ATB dapat Penghargaan Pajak Terbesar untuk Ketiga Kali

Asriel Hay, Finance Director ATB menerima penghargaan 
pembayar pajak terbesar dari Kakanwil DJP Kepri Slamet 

Sutantyo, didampingi Kepala KPP Pratama Batam Selatan 
Bambang Sutrisno Kamis (31/1).
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guna menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas suplai air ke 
pelanggan. Area Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang digunakan 
secara nonstop, perlu mendapatkan perawatan secara berkala.

IPA Sei Harapan salah satunya, IPA pertama yang dibangun 
pemerintah di Pulau Batam yang di kelola ATB dilakukan perawatan. 
Pekerjaan penggantian dan perbaikan unit sedimentasi area produksi 
berlangsung lancar sesuai jadwal 6-15 Februari 2019.

“Terima kasih kepada tim teknis yang telah menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik. Pekerjaan tersebut sebagai upaya kami memberikan 
pelayanan ke pelanggan, hal ini bertujuan agar suplai air semakin 
handal. Usai perbaikan, diharapkan suplai air akan lebih baik,” jelas 
Maria Jacobus Head of Corporate Secretary ATB, Minggu (17/2/2019).

Pekerjaan perbaikan unit sedimentasi area produksi Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) Sei Harapan berjalan sesuai jadwal. Pasca 
perbaikan, suplai air ke area pelanggan dalam masa pemulihan.  

Selama pekerjaan berlangsung, tim terkait memastikan dan mengawasi 
pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal. Selama 10 hari pekerjaan 
tidak terdapat kendala besar yang menghambat pekerjaan. 

“Sebagai bentuk dedikasi kami ke pelanggan, kami memastikan 
pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Secara keseluruhan 
pekerjaan dari awal hingga tahap akhir berjalan dengan baik dan tepat 
waktu,” jelas Muflikhin, Manager Project ATB.

Muflikhin menambahkan, pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik tak lepas dari peran tim 
melakukan monitoring setiap harinya. Hal 
tersebut menghasilkan tahap demi tahap 
pekerjaan berjalan dengan baik. 

Pekerjaan perbaikan unit sedimentasi 
perlu dilakukan agar bisa berfungsi 
maksimal. Secara berkala unit-unit 
utama pada IPA dalam memproduksi 
air mendapatkan perhatian khusus 
seperti penggantian beberapa 
komponen.  

“Penggantian komponen di area 
sedimentasi berjalan dengan baik, 
pekerjaan dilakukan 24 jam setiap 
harinya,” tambah Muflikhin.
  
Pasca pekerjaan dilakukan, suplai 
yang berkurang 30 liter perdetik 
dari 210 liter perdetik total produksi 
IPA Harapan sudah kembali berjalan 

(running) dengan normal. Meski IPA 
Harapan sudah berproduksi normal, 

suplai air ke pelanggan tidak serta merta 
dapat langsung teraliri. Suplai air selama 

masa pemulihan berlangsung bertahap sampai 
ke pelanggan   

“Selama masa pemulihan suplai air tidak berjalan merata, 
apalagi pelanggan yang berada di jalur elevasi tinggi dan 

perbukitan. Secara bertahap suplai akan mengalir normal,” ujar Wahyu 
Widyanto Manager distribusi ATB.
 
Masa pemulihan suplai tidak berlangsung lama, tim akan selalu 
memonitor area yang terdampak dari pekerjaan perbaikan IPA Sei 
Harapan. Performa awal sebelum dilakukan perbaikan perlu di 
sesuaikan kembali, sebab suplai selama pekerjaan di support dari IPA 
Sei Ladi. 

“Kita mengembalikan ke performa awal sebelum dilakukan perbaikan, 
perlu lakukan ajusment kembali karena secara sistem ada sedikit 
perubahan suplai yang awalnya di suplai dari Sei harapan mendapat 
suplai dari Sei Ladi,” ucap Wahyu. 

Area sedimentasi yang diperbaiki diharapkan memiliki performa yang 
baik, sehingga hasil produksi bisa semakin handal.

“Keringat lelah dan kerja keras kami tak sedikitpun pernah pudar 
memberikan yang terbaik bagi pelanggan,” tambah Maria.

Terimaskasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, 
bergandengan tangan menjaga suplai air agar terus semakin handal 
saat ini hingga nanti, ATB Tak Terganti!. 
(Corporate Secretary)

Jaga
KehandalanSuplai, ATB Lakukan Perawatan IPASei Harapan
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Semua orang mengerti bahwa air 
adalah sumber kehidupan. Sebagai 
satu-satunya planet yang memiliki 

kehidupan, sebanyak 70 persen permukaan 
bumi ditutupi oleh air. Namun tidak banyak 
yang memahami bahwa bumi bisa kekurangan 
air. Bukan air secara keseluruhan, namun kita 
sedang berhadapan dengan krisis air bersih.
 
Hasil penelitian menunjukkan hanya ada 
tiga persen air yang bersifat segar dan aman 
dikonsumsi. Namun, hanya satu persen saja 
yang tersedia bebas seperti di sungai, bawah 
tanah, danau dan kantung-kantung air lainnya. 
Lalu kemana sisanya? Dua persen lagi masih 
terbungkus dalam es maupun salju yang tebal 
di kutub yang berfungsi menstabilkan iklim 
global.

 Bayangkan hanya ada satu persen air segar 
untuk menghidupi 7,8 miliar orang di bumi. 
Menurut PBB, lebih dari satu miliar orang 
tidak memiliki akses terhadap air bersih, tiga 
miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi 
yang memadai dan angka kematian akibat 
penyakit menular melalui air yang kurang 
bersih mencapai tiga juta kematian per tahun.
 
Melihat hal ini, tentu saja menghemat 
penggunaan air menjadi solusi paling tepat 
untuk dilakukan. Tidak hanya fokus pada 
orang dewasa saja. Sebagai generasi 
penerus selanjutnya, anak-anak perlu diajari 
untuk hemat air. Pasalnya, si kecil masih 
akan tinggal di bumi selama berpuluh-puluh 
tahun ke depan sementara semakin lama 
bumi semakin kekurangan pasokan air bersih 

karena perubahan iklim dan 
pemanasan global.
 
Muhammad Altaf Manhaju Al Fikri Rahman, 
Duta Air Anak ATB secara reguler terlibat 
dalam program edukasi untuk menumbuhkan 
kesadaran terutama di lingkungan anak-anak 
usia sekolah mengenai kondisi sumber air 
yang terbatas di Kota Batam.
 
Selain itu, program edukasi yang dilakukan 
siswa Sekolah Islam Nabilah ini juga 
untuk meningkatkan perilaku bijak dalam 
penggunaan air bersih. Siswa berprestasi 
yang akrab disapa Altaf ini, membagikan tips 
sederhana bagaimana cara menghemat air 
dimulai dari lingkungan sekolah dan rumah. 
Berikut tiga tips mudahnya.

1. GUNAKAN AIR 
SEPERlUNyA, jANGAN 
BERlEBIhAN
Anak-anak sangat suka main air, 
apalagi saat mandi. Namun mandi 
lama-lama sambil main air bisa 
membuang setidaknya 40 galon 
air. Altaf menghimbau untuk 
mandi menggunakan gayung atau 
shower dan tidak main air saat 
mandi. Kalau memang sangat 
suka main air, sebaiknya pergi 
berenang atau main ke pantai. 
Ini sebagai bentuk kesadaran 
kapan harus hemat air dan 
kapan boleh main air.

2. MATIKAN 
KERAN AIR SAAT 
TIDAK DIGUNAKAN
Saat sedang sikat gigi, 
sebaiknya gunakan 
gelas kumur daripada 
membiarkan air keran 
mengalir terus ketika 
sedang membersihkan 
mulut. Kemudian pastikan 
keran air selalu ditutup 
rapat sehingga tidak ada 
air yang menetes.

3. jANGAN 
BUANG SAMPAh 
SEMBARANGAN
Kebiasaan buruk membuang 
sampah sembarangan tidak 
hanya merusak kelestarian 
lingkungan. Menurut Altaf, 
buang sampah sembarang 
juga bisa merusak kualitas air 
dan menjadikan kita boros air. 
Contohnya jika membuang 
sampah ke toilet maka akan 
membuat kita menekan 
tombol flush berulang-
ulang agar sampah 
terbawa ke dalam saluran 
pembuangan.

Selain aktif mengkampanyekan penghematan penggunaan air, keterbatasan persediaan sumber air 
untuk diolah juga membuat ATB terus melakukan upaya peningkatan inovasi teknologi pengolahan agar 

lebih efisien dan tepat guna. Namun, semua itu tidak ada artinya jika masyarakat belum bijak dalam 
penggunaan air bersih. Nah, sejauh ini apa kontribusi yang sudah kita berikan untuk mempertahankan 

ketersediaan air bersih di Batam?. Jangan sampai kalah dengan anak-anak ya..

Duta Air Anak ATB sedang memberikan edukasi 
hemat air kepada siswa SD Islam Nabilah beberapa 
waktu lalu
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T idak banyak perusahaan 
menyediakan program 
beasiswa prestasi di 

Batam. ATB salah satunya 
yang  cukup concern dan 
berkontribusi mencerdaskan 
putra daerah melalui 
pemberian beasiswa prestasi.

Melalui kegiatan Corporate 
Social Responsibility 
(CSR) ATB dibidang 
pendidikan, ATB memberikan 
beasiswa eksternal secara 
berkelanjutan. Beasiswa 
diberikan dua kali periode 
dalam satu tahun yakni 
sementer ganjil dan genap.

“ATB ikut peduli terhadap 
dunia pendidikan di Batam, 
melalui kegiatan CSR kita 
memberikan beasiswa 
eksternal kepada siswa 
dan mahasiswa berprestasi 
setiap tahunnya,” ucap 
Maria Jacobus, Head of 
Corporate Secretary ATB, 
Senin (18/2).

Pembagian beasiswa prestasi 
ATB setiap semesternya 
diberikan kepada 34 
orang penerima beasiswa. 
Pembagiannya dikelompokkan 
pada 24 penerima beasiswa 
kategori pelajar dan 10 

penerima dari kategori 
mahasiswa.

Kepedulian ATB di dunia 
pendidikan ditunjukkan dengan 
mempersiapkan ratusan juta 
rupiah. Jumlah beasiswa yang 
disiapkan ATB untuk tingkat 
SMA/SMK sebesar Rp 2,5 
juta per siswa per semester 
sedangkan tingkat Perguruan 
tinggi sebesar Rp 4 juta per 
mahasiswa per semester.

“Program CSR ATB di bidang 
pendidikan ini bisa dirasakan 
langsung oleh siswa dan 
mahasiswa yang memiliki 

prestasi. Jangan lupa lengkapi 
syarat yang di butuhkan 
karena waktu pendaftaran 
dimulai 13 Februari hingga 13 
Maret 2019,” ajak Maria.

Tidak hanya itu, pengurusan 
beasiswa tahun 2019 ini 
mekanismenya sedikit berbeda 
dari tahun sebelumnya. Calon 
penerima beasiswa juga harus 
mempersiapkan video pendek 
seputar beasiswa ATB yang 
dibuat dengan lebih kreatif. 
Video tersebut nantinya di 
share di media sosial pribadi 
dan tak lupa mention dan tag 
ke 5 orang teman.

Berikut persyaratan lengkap program beasiswa ATB Peduli Pendidikan :

A. KATEGORI SMA/SMK

1. Pelajar SMA/Kejuruan yang berstatus negeri ataupun 
swasta (minimum akreditasi B) dan    berlokasi di 
Pulau Batam.

2. Siswa berprestasi sebagai juara umum di kelas X dan 
XI pada Semester Ganjil tahun    ajaran 2018/2019 
(disertai surat keterangan dari pihak sekolah)

3. Siswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi 
akademik.

4. Siswa tidak dalam keadaan menerima beasiswa dari 
sumber lain

B. KATEGORI PERGURUAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi program Diploma 3 (D3) atau 
Strata 1 (S1) yang berstatus negeri    maupun swasta 
(Program studi minimum akreditasi B) dan berlokasi 
di Pulau Batam.

2. Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3,75 pada 
Semester ganjil 1, 3, 5, 7 dan    disertai surat 
keterangan dari pihak perguruan tinggi.

3. KHS yang disertai yaitu Semester Ganjil Tahun Ajaran 
2018/2019 (legalisir stempel    basah).

4. Mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi 
akademik.

5. Mahasiswa tidak dalam keadaan menerima beasiswa 
dari sumber lain.

C. PENERIMA DAN PENOLAKAN BEASISWA

1. Proses seleksi awal akan dilakukan secara 
administratif dan dilanjutkan sesi wawancara    bagi 
yang lolos tahap selanjutnya

2. Keputusan persetujuan dan penolakan permohonan 
beasiswa menjadi hak PT Adhya Tirta    Batam dan 
tidak dapat diganggu gugat.

3. Apabila dikemudian hari dokumen/data yang 
diserahkan terbukti tidak sesuai dan atau    
dipalsukan maka program beasiswa dibatalkan dan 
penerima wajib mengembalikan beasiswa    yang 
telah diterima.

4. Program beasiswa ini tidak berlaku untuk keluarga 
karyawan/ti PT Adhya Tirta Batam.

5. Berkas/data yang sudah diserahkan tidak dapat 
diambil kembali

D. MEKANISME PENGAJUAN BEASISWA

1. Surat keterangan siswa (SMA/SMK)/Mahasiswa (PT) mengisi formulir 
pendaftaran yang bisa    diunduh di www.atbbatam.com

2. Melampirkan fotocopy akreditasi sekolah /perguruan tinggi (Minimal 
akreditasi B)

3. Melampirkan Pas Photo warna 3x4 (1 lembar)
4. Melampirkan fotocopy kartu pelajar/kartu mahasiswa aktif
5. Melampirkan fotocopy raport (SMA/SMK) / Kartu Hasil Studi 

(perguruantinggi) TA    2018/2019 Semester Ganjil dilegalisir (stempel 
basah)

6. Melampirkan Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah / Perguruan Tinggi 
bahwa pemohon    beasiswa sebagai siswa prestasi dan tercantum nilai 
rata-rata semester ganjil TA    2018/2019 atau mahasiswa berprestasi dan 
tercantum IP Semester ganjil TA 2018/2019    (Perguruan Tinggi)

7. Melampirkan surat keterangan dari Sekolah / Perguruan Tinggi yang 
bersangkutan bahwa    pemohon beasiswa tidak dalam keadaan menerima 
beasiswa dari sumber lain.

8. Menyertakan video kreatif dalam bentuk softcopy, berdurasi maksimal 1 
menit dengan    materi :
- Perkenalan diri
- Alasan mengapa mengajukan beasiswa ATB
- Komentar tentang beasiswa ATB
- Diakhir video wajib mengucapkan “ATB Tak terganti”
- Pemohon wajib like fanpage facebook ATB Batam dan follow akun 

instagram : atb.batam
- Pemohon wajib upload video tersebut ke facebook atau instagram pribadi 

dan sertakan      hastag #beasiswaatb #atbtakterganti.
- Pemohon wajib mention dan tag ke akun instagram atb.batam serta 

Facebook ATB Batam
- Pemohon wajib mengupload video yang dapat dilihat public di Facebook 

(dengan      setingan public pada video tersebut)
- Pemohon wajib untuk tidak memprivate atau mengunci akun instagram
- Pemohon wajib mention dan tag ke minimal 5 orang teman.

Bagi kamu yang memenuhi persyaratan beasiswa diatas, segera 
serahkan berkas ke Kantor Pusat ATB Sukajadi Adhya Building tower 
(Lantai 7 bagian CSR-Corporate Secretary ATB) atau untuk informasi 
lebih lanjut bisa menghubungi Sdr Ronny di 08116910081 - Imelda 
08117783573, Selamat mencoba. (Corporate Secretary)
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A jang turnamen olahraga futsal 
terbesar se Sumatera, bertajuk 
ATB Cup X Futsal Championship 

2019 siap digelar. Event tahunan sempena 
memperingati hari air sedunia ini digelar pada 
akhir Maret hingga awal April 2019.

Tim-tim terbaik futsal di Kepri dan luar 
daerah sudah menyatakan siap ikut ambil 
bagian. Event olahraga bagian dari program 
Corporate Sosial Responsibility (CSR) ATB 
tahun 2019 akan digelar lebih meriah.

Masih terasa dalam ingatan penggemar futsal 
di Batam pada tahun 2018 lalu. Tim futsal 
PTK FC mampu menjadi yang terbaik dengan 
meraih juara pertama. PTK FC menyatakan 
siap mempertahankan gelar juara di ajang 
futsal ATB tahun ini. Bahkan mereka sudah 
mempersiapkan pemain-pemain yang nanti 
akan berlaga.

“Jelas futsal ATB sesuatu yang kita nanti, kami 
ingin mempertahankan gelar yang sudah di 
raih tahun lalu,” ucap Hendo Manager tim PTK 
FC akhir minggu lalu. 

Bagi tim PTK FC, turnamen ATB Cup Futsal 
merupakan sarana kompetisi yang dinanti. 
Meski bisa meraih kemenangan mewakili 
timnya, Hendo tak mau sesumbar meraih 
puncak juara turnamen tahun ini.  

“Kita berharap tahun ini futsalnya bisa lebih 
meriah lagi, PTK FC tetap akan ikut dengan 
memberikan permainan yang lebih baik. Ya 
target kita bisa mendapatkan juara kembali,” 
harapnya.

Pelaksanaan ATB Cup Futsal dari tahun ke 
tahun dirasakannya sudah cukup baik, mulai 
dari animo pemain, kepemimpinan wasit, 

hingga gaung dari event futsal jadi semakin 
luas. 

Tahun 2019 ini futsal ATB bisa memberikan 
turnamen yang bergengsi untuk diikuti.

“Kita sama-sama tahulah siapa yang tak 
kenal ATB Cup Futsal, tidak hanya dari tim 
kami saja mungkin semua tim ingin ikut di 
dalamnya, termasuk tim-tim futsal dari luar 
provinsi,” harapnya.  
 
Pelaksanaan turnamen futsal tahun 2019 
diharapkan bisa lebih meriah, dengan lebih 
banyak tim-tim terbaik yang bergabung. Sisi 
lainnya turnamen futsal ATB juga jadi ajang 
hiburan bagi warga Batam. 

Antusias penonton dan suporter selalu terlihat 

saat setiap pertandingan futsal berlangsung. 
Turnamen yang berlangsung sekitar 10 hari ini 
bisa dinikmati dengan gratis.

“Futsal ATB jadi hiburan bagi warga 
Batam, saya bersama teman-teman selalu 
menyempatkan hadir di ikan daun maupun di 
Temenggung,” ucap Dian penggemar futsal 
asal Batam Centre.

ATB dalam menyelenggarakan turnamen 
futsal bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada pemain-pemain lokal 
Batam atau Kepri yang memiliki potensi 
dibidang olahraga futsal. 

“Turnamen tahun 2019 akan digelar lebih 
meriah. Kepedulian ATB dengan kegiatan CSR 
dibidang olahraga melalui turnamen futsal 
akan memunculkan bibit-bibit berkualitas 
futsal yang siap bersaing di tingkat nasional,” 
harap Maria Jacobus, Head of Corporate 
Secretary ATB. (Corporate Secretary)   

ATB Cup Futsal ChampionsHip 2019

Segera Digelar

ATB Cup Futsal ChampionsHip 2019

Gelaran Futsal ATB tahun 2018
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PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan 
penyedia air bersih di Batam, memiliki 
kewajiban dan komitmen untuk dapat 

mendistribusikan air kepada pelanggan.

Namun di waktu-waktu tertentu aliran air 
bersih ke pelanggan kurang lancar, sehingga 
aktivitas sehari-hari sedikit terganggu. Sebagai 
pelanggan air perpipaan, tentu bisa mengenali 
penyebab terganggunya suplai air ATB. Apalagi 
banyak faktor yang mempengaruhi suplai jadi 
terganggu.  

“Gangguan aliran air ke pelanggan bisa 
disebabkan banyak faktor, mulai dari jam 
puncak pemakaian, kebocoran pipa utama 
ataupun terputusnya aliran listrik di area Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) akan mengakibatkan suplai 
terganggu bisa mengecil hingga tidak mengalir 
total,” jelas Maria Jacobus, Head of corporate 
Secretary ATB, akhir pekan lalu.

Gangguan suplai air bersih ATB yang paling 
berdampak besar dirasakan pelanggan adalah 
adanya kebocoran pipa transmisi atau jaringan 
pipa utama distribusi ATB. Rata-rata dengan 
diamater 600-800 mm yang mengalami 
kebocoran akan membutuhkan waktu untuk 
melakukan perbaikan.

“Terjadinya kebocoran pipa ATB dapat 
menyebabkan gangguan suplai air bersih ke 
pelanggan, seperti pipa kejadian di depan 
Kongkow pipa 800 mm ATB bocor terkena alat 
berat pekerjaan limbah. Akibatnya puluhan 
ribu pelanggan mengalami gangguan. Suplai 
air area tersebut harus dihentikan sementara 
kepada pelanggan, agar perbaikan kebocoran 
dapat diatasi,” ujar Maria.

Dalam memperbaiki pipa yang bocor, terkadang 
petugas harus menunggu air surut terlebih 
dahulu agar perbaikan dapat dilakukan secara 
maksimal.

“Agar air tersebut surut, tentu saja petugas harus 
mematikan sementara suplai air yang akan 
mengalir ke pipa bocor tersebut,” tambahnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi 
terganggunya suplai air bersih ke pelanggan 
adalah jam puncak pemakaian air. Kondisi 
jam puncak pemakaian air ini biasanya terjadi 
pada jam-jam tertentu, saat banyak pelanggan 
menggunakan air pada waktu yang bersamaan. 
Aliran air yang biasanya mengalir deras akan 
mengecil, bahkan terkadang terhenti total 
selama beberapa saat.

“Jam puncak pemakaian juga di pengaruhi oleh 
wilayah pelanggan. Apalagi bila pelanggan 
tinggal di wilayah dengan lokasi yang lebih 
tinggi, pengaruh dari jam puncak pemakaian air 
akan terasa,” ujar Maria.

Begitu juga saat adanya pekerjaan proyek 
seperti penambahan jaringan pipa dan 
infrastruktur lain agar pelayanan kepada 
pelanggan tetap handal.

“Terkadang saat akan menyambungkan pipa 
atau pekerjaan lain yang sejenis, petugas ATB 
juga harus menghentikan suplai air sementara 
kepada pelanggan, agar pekerjaan tersebut 
hasilnya lebih optimal,” tutup Maria.

ATB mengimbau pelanggan untuk selalu 
menyediakan tampungan air dalam mengatasi 
kondisi gangguan suplai seperti ini. Fungsi dari 
tempat penampungan air ini cukup penting 
dalam menjaga ketersediaan air yang akan 
digunakan dalam kebutuhan rumah tangga 
sehari-hari. Setidaknya pelanggan terbantu saat 
alami gangguan suplai.

Khusus untuk pelanggan yang mengalami 
gangguan suplai air, total selama lebih dari 24 
jam, dapat menghubungi ATB melalui call center 
di nomor 0778-467111. (Corporate Secretary)

Kenali 
Penyebab 
Gangguan 
Suplai Air ATB
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