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M
ajalah Bening hadir kembali untuk memberikan informasi terkini seputar ATB kepada pelanggan. Pada 
edisi ini, kami menyajikan informasi program sosial ATB melalui  program kerja CSR ATB yakni, ATB 
Peduli Lingkungan, ATB Peduli Kesehatan, ATB Peduli Olahraga, ATB Peduli Pendidikan, ATB Peduli 

Sosial. ATB Peduli merupakan suatu bentuk komitmen untuk mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat 
dan lingkungan.

Dalam kesempatan ini, kami juga membagikan respon dan kesan masyarakat yang telah merasakan bantuan dari ATB 
di tahun-tahun sebelumnya. Mengingat program CSR ATB Peduli telah konsisten dijalankan sejak tahun 2011. Dengan adanya program 
ini, kami berharap hubungan ATB dengan pelanggan semakin erat dan terjaganya hubungan baik yang harmonis.

Informasi terbaru tentang launchingnya ATB Mobile Payment juga kami bagikan dalam edisi Bening Februari ini. Dengan adanya layanan 
mobil kas keliling ini, diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam membayar tagihan air setiap bulannya.

Tidak hanya itu, kami juga menyiapkan artikel tentang bagaimana respon pelanggan ATB terhadap suplai air ATB yang semakin 
membaik di beberapa daerah tertentu. Hal ini membuat kami terus meningkatkan kinerja kami untuk mempertahankan mutu pelayanan 
air bersih kepada pelanggan ATB.

Tak terasa, kita telah memasuki bulan kedua di tahun 2018 ini. Dimana dalam bulan ini, masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru 
Imlek. Dalam kesempatan ini, kami segenap jajaran direksi, manajemen dan seluruh staff ATB mengucapkan, Selamat Tahun Baru Imlek 
2569 kepada pelanggan ATB yang merayakan.
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ondisi air baku di Batam berbeda dengan kota-kota 

lainnya yang ada di Indonesia. Batam bukanlah kota 

yang memiliki sumber air alami yang melimpah. 

Pasokan air baku di kota ini sangat bergantung dengan 

curah hujan. Keterbatasan ini menjadikan PT Adhya Tirta Batam 

untuk terus mengembangkan inovasi secara berkesinambungan, 

demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. 

Salah satu pengembangan yang telah dilakukan ATB adalah 

penguatan jaringan pipa pelanggan. Pekerjaan-pekerjaan 

perbaikan dan perluasan jalur distribusi yang familiar dikenal 

dengan perubahan rezim ini, telah dilakukan secara bertahap pada  

beberapa wilayah di Batam. Sejumlah jalur distribusi air pada 

jaringan lama pelanggan dibenahi, sehingga durasi suplai air 

bersih dapat mengalir lebih lama dari biasanya. 

Dengan adanya  perubahan rezim ini, aliran air bersih ke 

pelanggan semakin membaik. Tak hanya itu, ATB juga 

mengoptimalkan kapasitas tangki resevoir. Sudah ada 16 tangki 

reservoir ATB yang tersebar di  beberapa wilayah Batam. Sebut 

saja salah satunya ialah tangki Ozon. Tangki terbesar ini memiliki 

kapasitas 12.000 m³ untuk didayagunakan sebagai suplai 

cadangan air bersih ke pelanggan.

Pada edisi kali ini, telah kami rangkum beberapa tanggapan 

masyarakat Batam terhadap perubahan rezim  yang telah 

dilakukan ATB. Bagaimana sih, respon pelanggan atas 

pengembangan yang telah dilakukan PT Adhya Tirta Batam? Yuk, 

mari kita simak!

Nongsa Kini Sudah Rasakan Perubahan Signifikan

Pendistribusian air bersih ke daerah Nongsa sudah semakin 

membaik dari sebelumnya. Pernyataan ini senada dengan apa 

yang telah dirasakan Sudomo, warga Perumahan Nongsa Asri, 

Batu Besar Kecamatan Nongsa. 

“Saat ini distribusi air sudah tidak ada hambatan. Selama saya 

menjadi pelanggan ATB, kualitas pelayanan sudah cukup baik dan 

memuaskan,” ujar Sudomo. “Saya berharap ATB lebih baik lagi 

untuk ke depannya,” imbuhnya lagi. 

Hal serupa juga disampaikan Togi, yang juga bermukim di 

perumahan Nongsa Asri. Kondisi ekonomi Batam yang sedang 

lesu pun turut dirasakan Togi. Naiknya biaya kebutuhan hidup di 

Batam, membuat Togi berharap hal yang sama tidak terjadi pada 

tarif air bersih ATB.  

“Saya tidak pernah keluhkan apa yang menjadi kekurangan ATB. 

Sejak dari Tiban, dan sekarang saya tinggal di Nongsa, pelayanan 

yang diberikan ATB sudah sangat baik. Suplai air juga sudah 

terdistribusi  dengan lancar ke pemukiman penduduk. Harapan 

saya kepada ATB untuk kedepannya tidak menaikkan tarif air, 

karena biaya hidup di Batam sudah tinggi”, tutupnya. 

Walaupun sebagian besar warga tak keluhkan lagi soal distribusi 

air bersih, namun keluhan soal aliran air kecil juga tetap saja 

muncul. 

“Beberapa hari yang lalu, aliran air bersih ke rumah saya kecil. 

Kiranya pihak ATB mendengar keluhan saya,” ujar salah seorang 

warga yang namanya tidak mau disebutkan. 

Aliran air yang terkadang kecil bisa disebabkan pemakaian air 

pada jam puncak. Hal ini wajar, karena intensitas pemakaian air 

cukup tinggi di jam-jam puncak.

Bengkong : Suplai Air Membaik, Terkadang Elevasi Tak 

Terhindarkan

Kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama perusahaan jasa 

pelayanan publik. PT Adhya Tirta Batam juga terus menjaga dan 

meningkatkan mutu pelayanan air bersihnya. Semua lokasi di 

Batam tidak luput dari perhatian ATB. Begitu juga di Bengkong. 

Suplai air bersih di Bengkong sebenarnya sudah cukup baik. 

Namun, memang untuk area pemukiman yang lebih tinggi 

terkadang tersendat aliran airnya. Hal ini diutarakan Riri, salah 

seorang warga Bengkong. 

“Tinggal di daerah pemukiman yang lokasinya di atas, seperti yang 

saya alami, terkadang aliran air tersendat. Sebab,  jika warga yang 

berada di lokasi bawah menghidupkan air, aliran air ke atas 

terganggu,” ujar Riri.

Ada kalanya memang suplai air ke pelanggan tidak lancar 

sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

elevasi rumah penduduk. Pelanggan yang tinggal di daerah posisi 

lebih tinggi seperti Bengkong, di saat-saat tertentu akan 

mengalami sedikit gangguan. Apalagi jika kebutuhan pemakaian 

air pada kawasan tersebut sedang mengalami lonjakan tinggi. Hal 

ini wajar terjadi, karena suplai air di kawasan tersebut menjadi 

terbagi. 

ATB selalu menganjurkan pelanggannya untuk memiliki 

tampungan air di rumah, sebagai salah satu tindakan antisipasi jika 

hal-hal tersebut terjadi. Tampungan air dapat dijadikan solusi pada 

saat aliran air mengecil atau tersendat. Cadangan air yang telah 

tersimpan di dalam tampungan tersebut dapat siap dipakai untuk 

aktivitas rumah tangga sehari-hari. Meski sekilas terlihat 

sederhana, cara ini sebenarnya worth to try, agar pelanggan bisa 

menikmati suplai air bersih tanpa kendala. Toleransi pelanggan 

yang tinggal di daerah lebih rendah juga penting. Agar pelanggan 

dengan posisi tempat tinggal lebih tinggi juga dapat menikmati 

aliran air bersih dengan cepat. 

Sekupang : Aliran Air Lancar Jaya

Warga Sekupang menilai suplai air bersih dari ATB telah cukup baik 

pendistribusiannya. Sejauh ini  warga tidak alami masalah yang 

signifikan menyangkut aliran air bersih. Hal yang serupa juga 

diutarakan Siti, seorang pelanggan ATB di kelurahan Tiban Baru 

kecamatan Sekupang. Menurut Siti pelayanan ATB sudah cukup 

baik, walaupun beberapa waktu lalu sempat terjadi distribusi air 

bersih bergilir. Kondisi ini memang terjadi setelah mengeringnya 

waduk Sei Harapan dan Sei Ladi.

“Aliran air di rumah saya kadang-kadang saja mengecil. Tapi tidak 

terlalu sering. Ketika waduk Sei Harapan kering dan air mengalir 

secara bergilir, kita terpaksa menampung air. Kadang tak ada air. 

Tetapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Alirannya sudah 

lancar jaya,” ungkap Siti.

Batu Aji Tak Alami Kendala Berarti
 
Sama halnya dengan Sekupang, warga yang bermukim di wilayah 

Batu Aji mengaku telah cukup puas dengan pelayanan air bersih 

yang dikelola ATB. Batu Aji tidak mengalami kendala air bersih 

yang cukup berarti dalam beraktivitas sehari-hari. 

“Pelayanan yang diberikan ATB sangat baik, air bersih, lancar, dan 

jarang tersendat,” ujar Sanur Siburian pelanggan ATB warga Batu 

Aji. 

Bagi Sanur, ketersediaan air bersih setiap hari sangat penting. 

Terkait dalam menjalankan usaha kulinernya, Sanur sangat 

memerlukan air bersih. 

“Jika air bersih tersendat, pasti susah nanti untuk jualan. Piring 

bekas makanan itu harus langsung dicuci, jadi air harus terus 

tersedia,” ungkap Sanur. 

Ada juga Nurmala Sembiring, seorang pemilik kos yang berlokasi 

di perumahan Genta, mengungkapkan rasa puasnya terhadap 

pelayanan air bersih yang telah diberikan ATB. Air bersih yang 

dialirkan ATB telah terdistribusi dengan baik ke lingkungan kosnya. 

Nurmala mengatakan pasokan air bersih harus benar-benar 

diperhatikan, untuk kenyamanan para penghuni kosnya. 

Mengingat kamar kos-kosan miliknya tidak menyediakan bak air. 

Sehingga, air bersih harus selalu bisa mengalir saat diperlukan. 

“Sebagai pemilik kos, saya tidak bisa bayangkan kalau air itu 

berhenti mengalir beberapa jam misalnya. Tentu nantinya akan 

menjadi kendala bagi penghuni kos saya,” tutup Nurmala. 

Distribusi air ATB ke pelanggan yang sudah jauh lebih baik dapat 

dilihat dari jumlah permintaan mobil tangki air  ( Water Tanker ) ke 

beberapa wilayah di Batam yang sudah sangat menurun. Dapat 

kita lihat pada grafik dibawah ini. 

Permintaan di sepanjang tahun 2015 sebesar 18.160 mobil tangki. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2016 di angka 5.265 mobil tangki. 

Semakin menurun di tahun 2017, dengan pendistribusian total 2.623 mobil tangki. Dengan turunnya permintaan water tanker ke wilayah yang 

elevasinya tinggi ini, menjadi salah satu wujud nyata dedikasi ATB kepada pelanggan. Tak hanya itu saja, dukungan dari masyarakat Batam juga 

sangat berarti untuk mengoptimalkan kinerja kami. Saran dan tanggapan masyarakat menjadi parameter bagi ATB untuk terus maju dalam 

meningkatkan mutu pelayanan dan berinovasi.  (Corporate Communication)
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Suplai Air di Batam Mengalir Lancar
ATB Penuhi Komitmen : 

Sejumlah warga Nongsa saat berkunjung ke 
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nongsa beberapa 
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Grafik permintaan distribusi mobil tanki air semakin menurun
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            ATB Peduli Olahraga : ATB Cup Futsal Championship 

ATB Cup Futsal Championship merupakan turnamen futsal terbesar 

di Kepulauan Riau. Ajang olahraga bergengsi ini diikuti oleh 64 tim, 

pada April 2017 lalu. Event ini digelar sekaligus untuk memeriahkan 

hari air sedunia, yang jatuh setiap tanggal 22 Maret. Gelaran futsal 

dari ATB ini, diadakan pada dua lokasi yang berbeda, Family Arena 

Ikan Daun serta Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Muka Kuning. 

Berlangsung selama dua minggu, ATB Cup Futsal Championship 

selalu disambut antusias oleh masyarakat. Hall selalu ramai akan 

sorak sorai penonton, yang semangat mendukung tim andalan 

masing-masing. 
                                  ATB Peduli Pendidikan 
                                      School Campaign
Ini merupakan program edukatif dari ATB tentang pengenalan air 

baku di Batam serta cara penghematannya. Kegiatan ini 

menargetkan murid Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama. Diikuti sekitar 80 murid pada tiap sekolah, acara ini selalu 

disambut antusias oleh para pelajar. Kegiatan yang telah menjadi 

agenda bulanan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

pemahaman, sekaligus mengajak para murid untuk menyadari  

betapa pentingnya ketersediaan air baku di Batam. Sebab menjaga 

kelangsungan air baku, memang sudah menjadi tanggung jawab kita 

masing-masing. Untuk meningkatkan minat para murid, presentasi 

dan pemutaran video dihiasi dengan banyak animasi dan gambar.  

Informasi seputar ATB Mobile App, juga tak lupa disampaikan kepada 

para siswa. Mengingat anak zaman sekarang sudah tanggap dan 

paham betul akan teknologi, aplikasi gadget masa kini. Sehingga, 

informasi yang disampaikan, dapat diaplikasikan dengan orang tua 

mereka di rumah.

                               Cerdas Cermat dan Kreasi Jingle 
ATB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk 

menggelar perlombaan Cerdas Cermat dan Kreasi Jingle ATB setiap 

tahunnya. Event ini rutin diadakan setiap bulan Oktober dalam 

rangka memperingati hari Sumpah Pemuda. Perlombaan yang telah 

diadakan pada Oktober 2017 lalu ini, dibuka langsung oleh President 

Director ATB Ir Benny Andrianto. Lomba ini diikuti oleh 72 sekolah 

peserta yang terdiri dari pelajar SD (Sekolah Dasar) dan SMP 

(Sekolah Menengah Pertama). Dengan adanya event seperti ini, 

diharapkan para peserta dapat terus menjadikan pendidikan sebagai 

sebuah kebutuhan yang harus selalu ditingkatkan. Sehingga, 

Indonesia dapat terus memiliki generasi muda yang cemerlang. 
                     

 Beasiswa Prestasi
Wujud kepedulian PT Adhya Tirta Batam dalam bidang pendidikan 

tak tanggung-tanggung. ATB juga menyediakan program beasiswa 

bagi siswa tingkat SMA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi yang 

berprestasi. Program yang sudah berjalan sejak 2011 ini, 

memberikan beasiswa per semester kepada para pelajar dan 

mahasiswa. Terdapat 55 paket beasiswa sepanjang tahun 2017 lalu. 

Penerima beasiswa tingkat SMA/SMK masing-masing medapat 

dana tunai, sebesar Rp 2.5000.000,- / semester. Sementara, 

penerima beasiswa tingkat perguruan tinggi, masing-masing 

menerima dana tunai sebesar Rp 4.000.000,-/semester. Para pelajar 

dan mahasiswa yang tertarik ingin mengetahui info beasiswa lebih 

lanjut, dapat mampir dan mengakses informasi di laman website 

resmi ATB (www.atbbatam.com).

          ATB Peduli Sosial
                 Pembagian Hewan Qurban
Kegiatan ini menjadi agenda rutin ATB setiap menyambut Idul Adha. 

Perwakilan masing-masing warga selalu menyambut dengan 

antusias. Pada 2017 lalu, ATB menyerahkan total empat ekor sapi, di 

empat lokasi yang berbeda, yakni di Perum Yose Sade Tanjung 

Uncang, Perum Sengkuang Raya, Kampung Belimbing dan 

kampung Tritip Tanjung Uma. ATB berharap dengan adanya kegiatan 

ini, masyarakat yang menerima bantuan bisa turut merasakan dan 

merayakan hari raya Idul Adha. 

                             Pembagian Sembako Dhuafa
Menjelang Idul Fitri, ATB juga rutin melaksanakan program sosial 

dalam bentuk pembagian sembako bagi kaum dhuafa. Program yang 

selalu mengusung tema “Indahnya Berbagi” ini membagikan 470 

paket sembako, tahun 2017 lalu. Paket sembako ini diberikan 

dengan maksud meringankan beban para saudara yang kurang 

mampu dan sudah lanjut usia.  Dibagikan serentak di enam lokasi, 

yakni, Kp Belimbing, Bengkong Palapa Atas, Batu Merah Atas, Kav 

Melchem, dan Kav. Abadi Jaya Sagulung Baru Tahap 2. 

        Bantuan Mustahik
PT Adhya Tirta Batam juga peduli terhadap masyarakat kurang 

mampu, yang mengalami sakit berat. Wujud kepedulian ATB ini 

direalisasikan dalam pemberian uang tunai, yang diharapkan dapat 

meringankan biaya pengobatan mereka. ATB bekerjasama dengan 

pihak rumah sakit di Batam. Kemudian, rumah sakit akan 

merekomendasikan pasien kurang mampu yang sedang mengalami 

penyakit berat. Selanjutnya, tim ATB akan melakukan survei terlebih 

dahulu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Sejak tahun 2011 hingga 2017, ATB sudah menyalurkan ratusan 

bantuan mustahik kepada masyarakat Batam.

CSR ATB Raih Penghargaan di PRIA Awards 2017
Bagi ATB, CSR bukanlah hanya sekedar tren dalam perkembangan 

suatu perusahaan. CSR ATB terus mengoptimalkan fungsinya, dan 

menjadikan program-programnya sebagai suatu fenomena. Ini 

dibuktikan dengan adanya apresiasi oleh PR Indonesia atas kerja 

keras CSR ATB, dalam ajang penghargaan Public Relation Indonesia 

Awards (PRIA) 2017. Event yang diselenggarakan di Bali, pada 

tanggal 24 Maret 2017 yang lalu ini membawa ATB yang diwakilkan 

oleh Engineering Director ATB, Paul Bennett memboyong piala 

Bronze, untuk program CSR kategori perusahaan daerah. 
 
Ajang kompetesi PR yang bergengsi ini membuktikan bahwa CSR 

ATB dengan programnya,  mampu memberikan hasil nyata terbaik, 

sehingga dapat bersaing dengan CSR perusahaan berskala nasional 

dan multinasional lainnya. Seperti Pertamina EP Field Lirik, 

Pertamina EP Jatibarang Field serta Pelabuhan Tanjung Priok. CSR 

ATB dibawah naungan departemen Corporate Communication akan 

terus memaksimalkan kinerjanya dengan terus mengoptimalkan 

fungsi tanggung jawab sosial nya melalui program-program CSR 

yang terus terlaksana dengan baik. (Corporate Communication)

erkembangnya suatu perusahaan, tidak 

terlepas dari hubungannya yang erat dengan 

konsumen di lingkungan perusahaan 

tersebut. Semakin besar suatu perusahaan, 

maka semakin besar pula tanggung jawab nya 

terhadap masyarakat sekitar. Begitu juga dengan PT 

Adhya Tirta Batam. Sebagai perusahaan air bersih 

swas ta  te rbesar  d i  Indones ia ,  ATB da lam 

perkembangannya, tidak serta merta hanya meningkatkan 

mutu pelayanan dan berinovasi. Pentingnya suatu tanggung 

jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam perusahaan, juga telah disadari ATB 

dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

Sejak tahun 2011, ATB telah memberikan komitmen penuh, dalam 

menciptakan  hubungan baik, serta terus menjaga keharmonisan 

dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya di kota 

Batam. PT Adhya Tirta Batam menempatkan Corporate 

Communication ATB, untuk menaungi CSR sebagai instrumen 

perusahaan agar semakin dekat dengan masyarakat serta 

lingkungan sekitar. ATB dengan CSR nya, telah menyatakan 

kepeduliannya  terhadap masyarakat dengan mengagendakan 

kegiatan sosial secara rutin, setiap tahunnya. Suatu kontribusi 

positif yang nyata diberikan kepada konsumen dan lingkungan itu, 

bertajuk ATB peduli. 

ATB peduli diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang. Yakni, 

lingkungan, kesehatan, olahraga, pendidikan, dan sosial. Dalam 

edisi kali ini, kami akan menyajikan apa saja program tahunan yang 

telah dilakukan ATB peduli, khususnya selama tahun 2017. Berikut 

pemapaparannya!

“ATB PEDULI” SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
                    ATB Peduli Lingkungan : Festival Hijau

Kepedulian ATB untuk menjaga lingkungan, dapat terlihat dari 

konsistensi kegiatan menanam ribuan bibit pohon setiap tahunnya. 

Event yang lebih dikenal masyarakat dengan Festival Hijau ini, 

diadakan sekaligus untuk 

m e m e r i a h k a n  h a r i  

lingkungan hidup sedunia. 

Masyarakat umum, pelajar, 

mahasiswa serta beragam 

komunitas di Batam diajak ke 

kawasan Hutan resapan 

Duriangkang untuk menanam 

1500 bibit pohon. Peserta juga 

diajak untuk gowes bersama 

menelusuri jalan raya dan area hutan 

resapan di Duriangkang, sepanjang 

10 kilometer. Tak hanya itu, Festival Hijau yang telah 

berlangsung Agustus 2017 lalu ini, juga diisi dengan kegiatan 

edukasi yang berlangsung di Kepri Mall. Talkshow edukatif ini, 

mengangkat topik seputar pemeliharaan daerah tangkapan 

(resapan) air atau yang lebih dikenal dengan catchment area di 

Batam.

                       ATB Peduli Kesehatan : Donor Darah
Dalam bidang kesehatan, ATB menggandeng PMI (Palang Merah 

Indonesia) cabang Batam dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPP) Batam, untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah 

setiap tahunnya. Rutin dilaksanakan dalam kurun waktu tiga kali 

dalam setahun, program pendonasian darah secara sukarela ini, 

sudah ada sejak tahun 2010. 

Kegiatan donor darah ini telah terselenggara di Adhya Building, 

pada Desember 2017 lalu. Total 361 kantung darah pendonor, yang 

berhasil disumbangkan melalui Unit Donor Darah (UDD) PMI kota 

Batam. Respon positif selalu diberikan masyarakat atas kegiatan 

ini. Tidak hanya masyarakat umum, mitra kerja ATB, karyawan 

ATB, hingga pelajar dan mahasiswa juga antusias mengikuti aksi 

sosial donor darah tersebut. Selain membantu PMI dalam hal 

persediaan stok kantung darah, pendonor juga menerima manfaat 

dalam hal pengecekan kadar hemogoblin, golongan darah, dan 

tekanan darah secara gratis.

B

Perjalanan CSR ATB Peduli

CSR ATB dibidang olahraga juga di wujutkan dengan kegiatan 
ATB peduli olahraga berupa gelaran ATB Futsal Championship 
yang di gelar setiap tahun

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto MM (kanan) didampingi Binsar 
Tambunan, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam usai 
menyerahkan penghargaan kepada juara I lomba cerdas cermat ATB 
peduli pendidikan 2017



ebagai bagian dari kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR), PT Adhya Tirta Batam (ATB) ikut 
peduli dengan kegiatan sosial dan pendidikan yang 
melibatkan masyarakat Batam. Program CSR ATB telah 
disusun sejalan dengan pembangunan kota Batam.

Beasiswa Prestasi
Pemberian beasiswa pendidikan salah satunya, program ini selalu 
dinanti oleh setiap pelajar hingga mahasiswa. Setiap tahunnya, 
sekitar 150 berkas penerima beasiswa berprestasi, masuk ke 
departemen Corporate Communication ATB untuk diseleksi.   

Dwi Widayati dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika), awalnya 
tidak pernah berpikir untuk bisa mendapatkan beasiswa dari ATB. 
Melihat teman kuliah yang mendapatkan beasiswa, dirinya 
termotivasi untuk terus meningkatkan prestasi di bangku kuliah.

"Ada teman di kampus yang kasih informasi, saya coba kumpulkan 
berkas. Setelah di seleksi saya bisa mendapatkan beasiswa," ujar 
Dwi Rabu (31/1) 

Merasakan manfaat pertama kali menerima beasiswa semester 
genap 2016/2017 membuat Dwi merasa bersyukur. Baginya 
pemberian beasiswa ini sangat bermanfaat, bahkan diharapkan oleh 
banyak mahasiswa.

"Kegiatan ini sangat membantu saya untuk melanjutkan kuliah, 
dengan beasiswa dari ATB saya bisa memanfaatkannya untuk biaya 
kuliah," ujar Dwi menambahkan.  

Meski saat ini sudah merasakan dunia kerja, namun Dwi memberikan 
apresiasi kepada ATB dengan program CSR Peduli Pendidikan 
berupa pemberian beasiswa. ATB diharapkan bisa terus 
menggulirkan program pemberian beasiswa seperti ini. 

"Beasiswa ini manfaatnya sangat besar, terutama bagi yang 
membutuhkan dan berprestasi. Kegiatan ini bisa terus berlanjut 
setiap tahunnya. Terimakasih juga kepada ATB yang telah 
memfasilitasi kegiatan ini," jelas Dwi.

Program CSR pemberian beasiswa juga diberikan kepada siswa 
SMA dan SMK berprestasi di Kota Batam. Penerima beasiswa 
mendapatkan bantuan uang tunai untuk satu semester.   

Bantuan Mustahiq
Tidak hanya fokus pada 
dunia pendidikan, ATB 
juga menjangkau kegiatan 
sosial .  Secara rut in, 
bantuan mustahiq untuk 
warga Batam diberikan di 
d u a  t e m p a t  s e t i a p  
bulannya. 

Dina Cantika Kumala, 
gadis kecil berusia lima tahun ini mengalami gangguan kesehatan 
yang divonis oleh dokter dibagian mata. Dina mengalami gangguan 
pada mata kanan, terkena kanker tumor jinak. 
Kondisinya tersebut membuat Dina setiap hari menahan rasa sakit di 
bagian mata. Menahan rasa sakit hanya mengandalkan beberapa 
butir obat yang selalu rutin untuk di konsumsi. Namun, dengan 
keterbatasan financial Dina urung untuk dibawa melakukan operasi.

"Dina sudah divonis oleh dokter terkena tumor mata jinak, dokter 
sudah sarankan untuk operasi di Jakarta karena di Batam tidak bisa. 
Karena biaya yang tidak ada, sementara konsumsi obat saja untuk 
penghilang rasa sakit," ujar Frisca Ibu Dina.    

Mewakili keluarga, Frisca cukup tersentuh dengan adanya program 
bantuan dari ATB. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, 
bantuan ini bisa meringankan beban untuk proses kesembuhan 
Dina. 

"Terimakasih banyak kami sampaikan kepada tim ATB yang sudah 
membantu kami, semoga bisa bermanfaat bagi kami untuk 
kesembuhan anak kami," jelas Frisca.

Melalui program CSR ATB Peduli Sosial berupa bantuan mustahiq, 
masyarakat Batam yang kurang mampu dan memiliki penyakit kronis 
bisa mendapatkan bantuan. ATB membarikan bantuan uang tunai 
untuk membantu keluarga.

Aksi Tanam Pohon       
Peduli pada lingkungan 
juga jadi bagian dari 
kegiatan CSR ATB di 
bidang lingkungan. Tim 
A T B  s e c a r a  r u t i n  
melakukan penanaman 
pohon, beberapa kali 
p e n a n a m a n  p o h o n  
dilakukan di sekolah-
sekolah sebagai bentuk 
penghijauaan.    

Penanaman pohon tersebut mendapat respon baik dan antusias dari 
pihak sekolah. Bahkan, dengan kegiatan penanaman pohon ini ATB 
terus dapat menjalankan programnya secara berkelanjutan. 

Seperti beberapa pohon yang di tanam oleh pihak ATB di sekolah 
SMP 26 Batam pada 2015 lalu, bisa berkembang dengan baik.      

"Kami tentunya sangat senang dan sangat mendukung kerjasama 
dari ATB dengan penanaman pohon di lingkungan sekolah. pohon 
mangga yang di tanam di sekolah berkembang dengan baik," jelas 
Eva Sekrianti majelis guru SMP 26 Batam.

Program penghijauan dari ATB juga sejalan dengan program sekolah 
untuk menciptakan penghijauan melalui program Adiwiyata dari 
pemerintah. 

Program CSR ATB festival hijau digelar bertepatan dengan 
peringatan hari bumi setiap tahunnya. ATB juga melakukan 
penanaman pohon di daerah hutan resapan air. 

ATB sengaja melibatkan beragam komunitas agar masyarakat lebih 
peduli menjaga lingkungan, khususnya menjaga kelangsungan 
daerah resapan air di Kota Batam .(*)  (Corporate Communication)

s

Mereka yang pernah
Disentuh ATB Peduli

Tujuan : Konsistensi menjaga lingkungan khususnya wilayah             
                   tangkapan air. Diperingati untuk memeriahkan hari 
                   Lingkungan Hidup
Lokasi  : Hutan Duriangkang (2017)

ATB Peduli Lingkungan

 Festival Hijau

ATB Peduli Kesehatan

Donor Darah

Tujuan  : Membantu persediaan stok kantung 
                  darah pada Unit Donor  Darah 
                  (UDD) PMI
Lokasi  : Gedung Adhya Building (2017)

ATB Peduli Olahraga

ATB Cup Futsal Championship

Peserta  : 64 Tim
Tujuan  : untuk memeriahkan    
                  peringatan hari Air 
                  Sedunia
Lokasi  : Family Arena Ikan Daun 
   dan Sport Hall Tumenggung 
                  Abdul Jamal (2017)

ATB Peduli Pendidikan

Cerdas Cermat dan Kreasi Jingle ATB

Tujuan : Mengedukasi pelajar SD SMP untuk mengerti menjaga dan 
              memelihara ketersediaan air baku dan cara menghemat air
Lokasi :  Sekolah-sekolah di Batam (diutamakan sekolah peserta 
              Cerdas Cermat ATB) (2017)

Tujuan  : Memperingati hari Sumpah Pemuda, 
                  dengan harapan para pelajar dapat 
                  menjadikan kebutuhan sebagai sebuah 
                  kebutuhan yang harus selalu 
                  ditingkatkan
Lokasi  : Atrium Kepri Mall (2017)
Peserta  : 36 tim tingkat SD dan 36 tim tingkat SMP

School Campaign

ATB Peduli Pendidikan

Beasiswa Prestasi

Tujuan  : Memberikan penghargaan 
                  kepada pelajar dan 
                  mahasiswa yang berprestasi
Lokasi  : Atrium Timur Megamall
                  (2017)
Data Penerima 2017: 
Semester Ganjil   : SMA – 15 orang,   
           Perguruan Tinggi – 10 orang
Semester Genap : SMA – 20 orang, 
           Perguruan Tinggi – 10 orang

ATB Peduli Sosial

Penyerahan Hewan Qurban
Tujuan  : Memperingati Hari Raya Idul Adha
Lokasi  : Perum Yose Sade Tanjung Uncang, Perum 
                  Sengkuang Raya, Kampung Belimbing dan Kampung 
                  Tritip Tanjung Uma (2017)

ATB Peduli Sosial

Pembagian Sembako Dhuafa

Tujuan  : Memperingati Hari Raya Idul Fitri 
Lokasi  : Kp. Belimbing, Bengkong Palapa 
                  Atas, Batu Merah Atas, Kav. 
                  Melchem, Kav. Abadi Jaya, 
                  Sagulung Baru Tahap 2 (2017)

ATB Peduli Sosial

Bantuan Mustahik

Tujuan  : Membantu biaya pengobatan 
                  bagi masyarakat dalam kondisi 
                  ekonomi tidak mampu, sedang 
                  mengalami penyakit tegolong 
                  berat
Lokasi     : Rumah penerima bantuan (2017)

CSR ATB dalam Grafis

ATB Peduli Pendidikan

Penghargaan Bronze dari Public Relation Indonesia Awards 
(PRIA) 2017 untuk program CSR (perusahaan daerah).
Tempat : Bali
Waktu   : 24 Maret 2017

Penghargaan
CSR ATB
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alam memaksimalkan pelayanan ke pelanggan Kamis 

(18/1),  PT Adhya Tirta Batam meresmikan  ATB Mobile 

Payment (mobil kas keliling), Mobil kas keliling ini akan 

melengkapi berbagai kemudahan pembayaran yang telah 

diluncurkan ATB. 

Peresmian yang dilaksanakan di Adhya Building dihadiri jajaran 

Direksi ATB yakni, Zulkhairi Pasuni - Vice President Director, Paul 

Bennett - Engineering Director, Asriel Hay - Finance Director dan 

Binsar Tambunan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP 

Batam. Turut serta juga jajaran manajemen ATB bersama 

perwakilan pelanggan. 

Peresmian ATB mobile ini, diawali dengan safety introduction dan 

doa pembuka. Kemudian, dilanjutkan dengan acara 

pengguntingan pita serta pemecahan kendi oleh Zulkhairi Pasuni 

dan Binsar Tambunan. Pemecahan kendi dilakukan tepat di depan 

mobil kas keliling ATB. Perwakilan pelanggan yang diundang pun 

terlihat antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang 

telah diagendakan. Pada acara tersebut, sejumlah pelanggan juga 

tampak melakukan pembayaran air perdana di ATB mobile yang 

sudah diresmikan.

ATB Mobile : Optimalkan Pelayanan Pembayaran Tagihan 

Pelanggan

ATB Mobile disiapkan untuk mempermudah masyarakat dalam 

melakukan pembayaran tagihan air setiap bulannya. Zulkhairi 

Pasuni, Vice President Director ATB dalam sambutannya 

mengakui bahwa ini merupakan salah satu usaha ATB untuk 

mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. 

“Sesuai dengan core values ATB, kami menghargai dan peduli 

terhadap setiap pelanggan. Setelah tahun 2017 kami telah 

menghadirkan kantor pelayanan di Bengkong serta SCADA yang 

terintegrasi, kini ATB resmikan empat unit ATB mobile yang dapat 

dimanfaatkan pelanggan untuk membayar tagihan air," jelas 

Zulkhairi.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar 

Tambunan sangat mengapresiasi dengan improvement yang telah 

dilakukan oleh ATB. Secara konsisten ATB  berusaha untuk terus 

meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Batam. 

"Kami dari BP Batam menyambut baik atas apa yang telah 

dilakukan oleh ATB untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. 

ATB saat ini telah menjadi perusahaan pelayanan air bersih terbaik 

di Indonesia. Sehingga dalam mengoptimalisasikan pelayanan 

pelanggan, ATB mobile ini pun diluncurkan agar memudahkan 

pelanggan dari sisi pelayanan," ungkap Binsar.

Binsar juga mengatakan, selama ini masyarakat sudah dapat 

melakukan pembayaran tagihan air ATB di tiga bank seperti BNI, 

CIMB Niaga, dan Bank Mandiri. Binsar juga menambahkan di 

Batam sendiri ada sekitar 40.000 rumah yang belum memiliki 

legalitas, biasa disebut rumah liar. Selama ini rumah-rumah 

tersebut juga dilayani dengan sekitar 70 kios air. Koordinator warga 

yang mendistribusikan air tersebut kepada mereka. 

“Batam juga memiliki hampir 145.000 KSB (Kaveling Siap 

Bangun), dan semuanya juga bisa terlayani dengan baik oleh ATB,” 

tutup Binsar, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP 

Batam.

Layanan ATB mobile saat ini, hanya khusus untuk membayar 

tagihan air saja. Pelayanan lain,  seperti sambungan baru, keluhan 

pelanggan akan dipertimbangkan kembali oleh ATB untuk ke 

depannya. 

“Kami menerima masukan dan saran-saran dari pelanggan, 

apakah diperlukan layanan lainnya selain pembayaran tagihan di 

ATB mobile. Nanti akan kami review kembali,” jelas Asriel Hay,  

Finance Director ATB.

ATB Mobile Menyebar di Berbagai Lokasi

Mobil kas keliling ATB disiapkan untuk dapat menjangkau 

pelanggan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor 

pelayanan ATB. Sehingga pelanggan dapat langsung membayar 

tagihan airnya ke lokasi yang lebih mudah dijangkau. 

“ATB mobile diperkirakan bisa menjangkau sekitar 70.000 

pelanggan, dari total 274.757 pelanggan. Sehingga pelanggan 

yang berada jauh dari kantor pelayanan ATB bisa lebih mudah 

membayar tagihan air,” ujar   Asriel Hay.

Dalam kegiatan operasionalnya, ATB mobile dijalankan di empat 

titik wilayah yang berbeda. Mobil kas keliling yang sudah dilengkapi 

dengan layanan GPS tersebut, hadir di Kantor Lurah Sengkuang, 

Botania Garden I Batam Centre, Fanindo Mall Tanjung Uncang, 

serta Pasar Tanjung Piayu. Lokasi-lokasi yang terpilih tersebut 

diprioritaskan karena terkait beberapa faktor, seperti jauh dari 

kantor cabang ATB, akses jalan yang bagus, dekat dengan pasar, 

sarana dan prasarana, sewa lokasi, serta sisi keamanan. 

Layanan ATB mobile ini dijadwalkan hadir di titik tersebut selama 

tiga bulan ke depan. Selanjutnya apabila dirasa kurang maksimal, 

maka akan dipindah ke titik lain. Untuk perubahan lokasi ATB 

Mobile,  ATB akan merilis jadwal keberadaan mobil kas keliling ke 

pelanggan secara berkala melalui website, media cetak dan 

medsos. 

Dengan diluncurkannya ATB Mobile, maka khusus pelanggan yang 

belum memanfaatkan chanel pembayaran ATB lainnya, seperti PT 

POS, ATM, ataupun ke kantor cabang ATB, kini bisa 

memanfaatkan ATB Mobile untuk pembayaran tepat waktu 

sebelum tanggal 20 setiap bulan.

“Pada tahap awal, masih dijalankan pada empat rute saja, yaitu 

Kantor Lurah Sengkuang, Botania Garden I Batam Centre, 

Fanindo Mall Tanjung Uncang, serta Pasar Tanjung Piayu.  Jadwal 

berikutnya kita akan lihat kembali. Apabila animo masyarakat 

cukup banyak., maka akan dijadwalkan kembali di tempat tersebut 

atau ada jalur baru,” ujar Asriel Hay.

Hari pertama beroperasi, ATB mobile langsung menuju ke lokasi 

yang telah ditetapkan. ATB Mobile langsung dapat dimanfaatkan 

pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan air. Pelanggan 

terlihat cukup terbantu dengan adanya layanan ini. Hal ini 

diungkapkan Zubaidah Adam, salah seorang pelanggan ATB yang 

telah mencoba layanan mobil kas keliling ATB ini. 

“Terimakasih kepada ATB yang telah menyediakan fasilitas 

pelayanan ATB mobile, untuk mempermudah pelanggan dalam 

proses pembayaran tagihan air setiap bulannya,” tuturnya.

ATB mobile beroperasi setiap hari kerja. Mulai dari hari Senin 

hingga Jumat. Sementara, untuk waktu operasional mulai dari 

pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga 

15.00 WIB .  (Imelda, Adi/Corporate Communication)

Zulkhairi Pasuni Vice President Director ATB didampingi 
Binsar Tambunan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan 
Limbah BP Batam, meresmikan pelayanan ATB mobile di 
Adhya Building Sukajadi,  Kamis (18/1) 

KANTOR LURAH
SENGKUANG

FANINDO MALL,
TANJUNG UNCANG

PASAR TANJUNG
PIAYU

BOTANIA GARDEN I,
BATAM CENTRE

LOKASI ATB MOBILE
Waktu Operas iona l

Hari       : Senin s/d Jumat (setiap hari kerja)
Pukul     : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
                13.00 WIB s/d 15.00 WIB

Perubahan lokasi setiap 3 bulan dapat
di cek melalui website , ATB Mobile App

dan Medsos ATB

Empat ATB Mobile Payment
Siap Mudahkan Pelanggan

Resmi di Launching, 

D
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