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ATB Bening Desember 2018

Majalah bening edisi Desember hadir memberikan 

beragam informasi seputar ATB. Edisi akhir tahun 

ini, majalah bening berisikan informasi ATB 

berhasil mengukir prestasi tertinggi dibidang Standarisasi Nasional 

Indonesia (SNI) ATB meraih "Platinum" SNI Award 2018. 

ATB jadi Top Speaker dalam Pesta Infrastruktur Terbesar IIW 2018. 

Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018 merupakan ajang pameran 

infrastruktur terbesar dan terlengkap.

Laporan utama Bening Desember, ATB menggelar malam amal pengumpulan donasi 

bantuan untuk korban bencana Palu, bertajuk Batam Peduli Palu ATB bersama Pemko 

Batam, donasi dapat terkumpul RP 1.3 miliar lebih. 

Pipa distribusi utama ATB pertengahan November lalu bocor terkena alat berat 

pekerjaan Pilling Project Pump Station Limbah PT Hansol yang tidak profesional. Akibat 

kebocoran ini ATB berjibaku bekerja 30 jam nonstop memperbaiki kebocoran pipa.

Selain itu, pada edisi ini ATB memberikan fasilitas baru bagi pelanggan, pembayaran 

tagihan  ATB kini sudah bisa dilakukan melaui layanan TCASH dari Telkomsel. Melalui 

layanan TCASH memberikan sebuah pilihan bagi pelanggan ATB untuk bisa melakukan 

pembayaran secara bebas.

Kesempatan ini ATB juga memperkenalkan program baru di bidang edukasi, bertajuk 

program duta air anak ATB. Duta air anak yang telah terpilih, akan mewakili ATB untuk 

setiap kegiatan-kegiatan ATB baik internal maupun eksternal. 

Duta air anak nantinya akan terlibat memberikan informasi serta edukasi meningkatkan 

kesadaran pada anak-anak dalam perilaku bijak menggunakan air bersih.  

Kami berharap dengan adanya majalah Bening dapat terus menjadi media informasi 

bagi pelanggan. Sehingga, pelanggan semakin dekat, mengenal, serta semakin update 

tentang informasi seputar ATB.(*)
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ATB berhasil mengukir prestasi tertinggi dibidang Standarisasi Nasional Indonesia 
(SNI). Tak tanggung-tanggung raihan "Platinum" SNI Award 2018 dipersembahkan 
bagi pelanggan ATB dan Kota Batam secara keseluruhan.

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM menerima langsung 
penghargaan Platinum SNI Award 2018, dari Menteri Perindustrian Airlangga 
Hartarto di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (21/11) malam.

"Ini kebanggaan untuk kita bersama, sebagai satu-satunya perusahaan lokal kita 
(ATB-red) mampu menunjukkan prestasi terbaik dengan meraih platinum SNI Award 
2018, dan ATB mampu bersaing dengan perusahaan nasional berbasis BUMN," 
tutur Benny Andrianto 

Keberhasilan ATB meraih penghargaan platinum SNI Award 2018 dengan kategori 
Organisasi Besar Barang Sektor Pangan, Pertanian dan Kesehatan, tidak membuat 
ATB berpuas diri.
Melainkan membuat perusahaan air terbaik di Indonesia ini terus memperbaiki diri 
dan berusaha untuk menyamakan statusnya dengan perusahaan raksasa maupun 
global.

"Terima kasih kepada Tuhan, seluruh karyawan, semua pihak hingga pelanggan 
setia ATB atas pencapaian ini," ucap peraih TOP CEO BUMD 2017 & 2018 ini.

Capaian dengan menghasilkan prestasi terbaik yang diperoleh ATB ini, bukan 
didapat dengan mudah. SNI Award difokuskan pada organisasi atau perusahaan 
yang unggul dalam kinerja manajemen dan aspek pelayanan terbaik. 

ATB berhasil memenuhi semua kriteria penilaian dengan kerja keras serta kerja 
cerdas berkomitmen tinggi. ATB mampu bersaing dengan puluhan perusahaan 
besar nasional seperti Pertamina Lubricants, Aneka Tambang (Antam) termasuk 
Pupuk Sriwijaya (Pusri).

"Terima kasih Indonesia dan terima kasih warga Batam, sudah sewajarnya ATB tak 
terganti," ujarnya

Hal senada disampaikan oleh Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus, 
menurutnya prestasi yang diraih ATB merupakan sebuah prestasi yang baik serta 
kebanggaan tersendiri bagi ATB. Meski secara kontrak ATB akan berakhir pada 
2020, namun semangat memberikan pelayanan prima tetap jadi prioritas.

"Ini keberhasilan bersama meski secara konsesi ATB mau berakhir namun ATB tidak 

tinggal diam. ATB terus meningkatkan manajemen operasional dan kinerja yang 
baik. Hal itu dibuktikan ATB salah satunya  dengan meraih penghargaan tertinggi 
platinum di SNI Award tahun ini," jelas Maria.

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengatakan, 
Pemberian penghargaan SNI Award 2018 ke-14 yang diberikan kepada 56 
organisasi dan perusahaan. Setiap tahunnya organisasi yang mendaftar SNI Award 
mengalami perubahan.

"Pada tahun ini, sebanyak 208 organisasi/perusahaan yang mendaftar. Dari jumlah 
tersebut lolos sampai tahap onsite atau kunjungan lapangan sebanyak 71 
organisasi/perusahaan. Pada tahap berikutnya, penilaian oleh dewan juri, 
ditetapkan 56 organisasi/perusahaan sebagai penerima," jelas Bambang Prasetya 
saat malam penganugerahan SNI Award 2018

Begitu juga dalam proses penilaian SNI Award yang dilakukan secara ketat oleh tim 
juri.  Tim juri yang diketuai pakar ekonomi Rhenald Khasali dengan beranggotakan 
19 orang yang ahli di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 

ATB sebagai satu-satunya perusahaan lokal yang berhasil meraih penghargaan 
sangat mencuri perhatian Rhenald, bahkan Rhenald berencana akan menyambangi 
ATB dalam waktu dekat.

Penerima SNI Award tahun 2018 terbagi menjadi 12 kategori, berbeda dengan tahun 
sebelumnya yang hanya mempunyai 10 kategori.

"Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen yang tinggi dalam 
menerapkan SNI secara konsisten dan berkelanjutan, berkinerja baik dan mampu 
menginternalisasi aspek sosial ekonomi dan lingkungan dalam organisasinya," ucap 
Bambang.

Diharapkan SNI Award dapat menjadi acuan organisasi untuk meningkatkan kinerja 
organisasi, karena SNI Award menilai berbagai aspek yang dapat mendorong 
kemajuan organisasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik, termasuk 
manajemen dan kepemimpinan, fokus pada pelanggan, pengembangan 
sumberdaya, pengelolaan/realisasi produk, dan hasil bisnis.

Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai inti perusahaan (core values ATB) Kerja 
Keras, Handal, Menghargai, Peduli dan Jujur yang menjadikan ATB Tak Terganti. 
(Corporate Secretary).

BANGGA BISA RAIH
PLATINUM SNI AWARD 2018

Media Informasi Pelanggan ATB 
 EDISI DESEMBER  / MMXVII / XII

Bangga Bisa Raih
Platinum Sni Award 2018 2

Batam Peduli Palu Atb Bersama
Pemko Batam Kumpulkan 

Rp 1.3 Miliar Lebih 3
PT Hansol Tak 

Profesional, ATB Bekerja 
30 Jam Non Stop 5

ATB Jadi Top Speaker Dalam 
Pesta Infrastruktur Terbesar Iiw 2018 6

Air Baku Terbatas
ATB Kelola Air Bersih Dengan Efisien 7

Fasilitasi Pelanggan
Melalui Transaksi Non Tunai 8

ATB Golf Tournament 2018 10

Adhya Building Tower, Komplek Permata Niaga, 
Bukit Indah Sukajadi, Jl. Jendral Sudirman,
Batam 29462. Kepulauan Riau - Indonesia
Telephone. +62 778 465 566 
Facsimile. +62 778 467 007
Call Centre. +62 778 467 111
www.atbbatam.com

PT. ADHYA TIRTA BATAM

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM 
menerima penghargaan Platinum diajang SNI Award 2018 di 
Jakarta Rabu (21/11). ATB satu-satunya perusahaan lokal 
yang mampu bersaing bersama perusahaan nasional 
berbasis BUMN. 
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BATAM PEDULI PALU ATB 
BERSAMA PEMKO BATAM 
KUMPULKAN RP 1.3 MILIAR 
LEBIH

ATB bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam turut peduli terhadap korban 
bencana gempa, sunami di Palu, Sulawesi Tengah 28 September lalu. 
Bertemakan Batam Peduli Palu, ATB mengajak seluruh pelanggan utama 
dan sejumlah donatur untuk dapat berbagi membantu korban gempa dan 
sunami. 

Malam penggalangan dana yang berlangsung di Aston Hotel Pelita Kamis 
(30/10), berlangsung khidmat. Rangkaian acara pengumpulan donasi, diisi 
dengan aksi teatrikal yang menggambarkan saat kejadian bencana gempa 
dan sunami yang terjadi di Palu.   
 
"ATB sangat berbangga diberi kesempatan oleh Pemko Batam untuk 
mengadakan malam amal yang mulia ini. Kami meyakini kegiatan ini adalah 
kegiatan yang luar biasa, bagian dari kebahagiaan kita untuk berbagi 
kepada mereka yang membutuhkan," ujar Presiden Direktur ATB Ir Benny 
Andrianto Antonius MM memberi sambutan.   

Pucuk pimpinan di ATB tersebut menyampaikan, Pemko Batam tentunya 
telah melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana di 
Palu melalui mekanisme yang ada. Batam Peduli Palu merupakan 
kesempatan untuk saling berbagi khususnya bagi semua tamu undangan. 

"Malam ini jadi giliran kita untuk bisa berbagi, kami merasa Anda semua 
orang yang berkampuan, orang berkelebihan, orang yang peduli dan orang 
yang dermawan. Izinkan saya mewakili ATB banyak mengucapkan 
terimakasih kepada Pemko Batam, BP Batam tamu undangan yang hadir 
dan bersedia membantu, semoga apa yang kita lakukan malam ini benar 
benar bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak," harap 
Benny Andrianto.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mengatakan, pihaknya mewakili 
Pemko Batam mengucapkan terimakasih kepada ATB yang telah 
menggagas acara ini. Pemko Batam juga ikut peduli dengan korban 
bencana yang terjadi di Palu.

"Kami mewakili masyarakat kota Batam sangat peduli dengan korban 
bencana gempa Palu, selain kegiatan digagas ATB Batam Peduli Palu, 
Pemko Batam melalui Dinas Sosial juga telah mengumpulkan sumbangan 
bantuan dana diberbagai tempat, bahkan pak Walikota langsung turun 
mengumpulkan donasi. Mudah-mudahan niat baik dari ATB serta seluruh 
donatur yang berpartisipasi dapat membantu saudara kita korban bencana 
gempa dan sunami," harap Jefridin. 

Semangat dan antusias donatur yang memberikan bantuan terlihat malam 
itu, sejumlah pengusaha serta perwakilan perusahaan-perusahan besar 
yang merupakan pelanggan utama ATB, bersama tamu undangan lainnya 
berloma lomba memberikan bantuan dana.

Malam penggalangan dana Batam Peduli Palu berhasil mengumpulkan total 
dana sebesar Rp 1,3 miliar lebih ditambah SGD1.000 dan RM20. Donasi 
yang terkumpul dan telah diverifikasi diserahkan ke Pemko Batam untuk 
selanjutnya dapat disalurkan ke pemerintah Palu dan sekitarnya. 

Presdir ATB bersama Sekda Kota Batam juga turut menyumbangkan suara 
emasnya untuk lelang malam amal Batam Peduli Palu.

"Dari hasil malam amal ini, dana yang terkumpul tersebut digabungkan 
dengan dana yang sudah dikumpulkan oleh Pemko Batam. Kami sangat 
mengucapkan terimakasih atas kepedulian kita bersama," jelas Benny 
Andrianto. 

Perusahaan Antusias Berdonasi  

Kesempatan berdonasi membantu korban bencanan gempa dan sunami 
yang di gelar ATB bersama Pemko Batam dan BP Batam, dimanfaatkan 
sejumlah perusahan. Tidak sedikit pelanggan besar ATB dari kalangan 
industri berlomba-lomba memberikan donasi.    

Selama kegiatan malam amal, sejumlah perusahaan antusias turut 
memberikan donasi. Donasi yang tercatat malam itu langsung diumumkan. 
Asmin Patros memandu kegiatan dari awal hingga akhir acara berjalan 
dengan sukses.      

Bahkan diluar kegiatan donasi, masih banyak perusahaan yang ingin ikut 
menyumbang memberikan bantuan. Seperti perusahaan OSI Electronics, 
perusahaan elektronik di kawasan Batam Centre mempercayakan 
pengumpulan donasi ke ATB.

Presiden Direktur OSI Electronics Batam Santos Loy menyerahkan bantuan 
donasi untuk korban gempa dan sunami di Palu. Bantuan diterima langsung 
secara simbolis oleh Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM. 

Santos cukup bangga dapat berkontribusi membantu korban bencana 
khusunya kepada ATB yang telah menggagas penggalangan dana.

“Kami cukup bangga bisa bergabung memberikan bantuan donasi untuk 
korban bencana, ini langkah baik yang dilakukan ATB dengan menggandeng 
Pemerintah Kota (Pemko) Batam. OSI Electronics grup di beberapa negara 
ikut peduli membantu korban bencana alam di Indonesia," tutur Santos saat 
berdiskusi dengan Direksi ATB.

Pihaknya mengapresiasi kegiatan penggalangan dana yang dilakukan ATB 
bersama Pemko, bantuan donasi yang terkumpul bisa tersalurkan dengan 
baik melalui pemerintah kota.   
  
Direksi ATB Serahkan Donasi Ke Pemerintah Kota Batam

Kegiatan malam amal ATB Pemko Batam Peduli Palu sukses digelar, jumlah 
donasi yang terkumpul sepenuhnya diserahkan ke Pemko Batam. Donasi 
yang terkumpul pada malam penggalangan dana berjumlah total Rp 1 miliar 
lebih ditambah sejumlah mata uang asig. 

Jumlah donasi yang terkumpul dari penggalangan dana cukup besar, donasi 
terkumpul sebesar Rp 688.766.500 juta. Jumlah tersebut digabung dengan 
donasi-donasi yang masuk dari berbagai instansi maupun perusahaan yang 
sudah masuk dan diserahkan ke Pemko Batam.

Setelah melakukan verifikasi donasi yang telah masuk melalui rekening ATB, 
jumlah tersebut diserahkan ke Pemko Batam. Presiden Direktur ATB 
bersama jajaran direksi menyerahkan langsung donasi yang telah terkumpul.          

"Kami serahkan ke pak Walikota jumlah donasi yang telah masuk pada saat 
malam amal ATB Pemko Peduli Palu beberapa waktu lalu. Semoga jumlah 

yang telah terkumpul bisa tersalurkan dengan baik dan bisa berguna bagi 
korban bencana di Palu dan sekitarnya," ujar Benny Andrianto.  
Walikota Batam Muhammad Rudi memberikan apresiasi kepada ATB yang 
telah memberikan kesempatan untuk berbagi membantu korban bencana 
alam. Rudi menuturkan, ATB cukup luar biasa bisa mengumpulkan donasi 
sumbangan ratusan juta rupiah hanya dalam hitungan jam.   

"ATB memang luar biasa penggalangan dana hitungan empat jam sudah bisa 
mengumpulkan dana Rp 600 juta lebih," jelas Rudi diruang kerjanya saat 
dikunjungi ATB.  

ATB juga mengucapkan terimakasih kepada Pemko Batam yang turut 
membantu mensukseskan penyelenggaraan malam amal peduli Palu. 
Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh partisipan yang telah turut 
berpartisipasi. Tim ATB bersama Pemko Batam akan menyerahkan bantuan 
donasi yang terkumpul ke pemerintah kota Palu.    

Donatur Terbesar ATB Pemko Peduli Palu.   

1. Yayasan Keluarga Halim Batam
2. Asosiasi Pengusahan Tiongkok Kepri Indonesia
3. Ikatan Keluarga Besar Sumatera Selatan
4. PT OSI Electronics
5. PT Citra Tritunas Prakarsa
6. PT Flextronics Technolofy Indonesia
7. PT Rubycon Indonesia

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM
menyerahkan donasi Bantuan peduli Palu 

kepada Pemerintah Kota Batam 
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ampak kebocoran pipa distribusi utama PT Adhya Tirta Batam (ATB) 

Ddiameter 800 mm di depan Kongkow Cafe, Batam Centre pada 
Kamis 15 November 2018 lalu ternyata cukup parah. Sedikitnya ada 

30 ribu pelanggan ATB yang mengalami gangguan suplai air.  

Head of Corporate Secretary ATB Maria Jacobus mengatakan, kebocoran pipa 
tersebut terjadi akibat proyek pekerjaan Pilling Project Pump Station Limbah 
PT Hansol. Maria Menyebut PT Hansol tidak profesional dalam proses 
pengerjaan proyek sehingga mengakibatkan pipa ATB rusak.

"Ini kerusakan pipa ATB yang terparah sepanjang ATB beroperasi, tidak 
adanya koordinasi dengan ATB sebelumnya mengakibatkan pipa distribusi 
ATB jadi rusak. Dampaknya tentu sangat luas ke pelanggan kami, ada sekitar 
30 ribu pelanggan ATB terkena dampak," ujar Maria Jacobus, Jumat (16/11). 

Seperti diketahui, pipa ATB yang mengalami kebocoran berada di lokasi tanah 
yang labil dan rawan longsor. Kondisi ini tentunya beresiko untuk dilakukan 
proses pekerjaan perbaikan. Namun Maria memastikan, pihaknya akan tetap 
menjaga reputasi ATB sebagai perusahaan air bersih yang selalu memberikan 
pelayan prima.

Selama memperbaiki pipa bocor yang dilakukan dengan penuh dedikasi tinggi 
oleh tim teknis ATB, perbaikan akhirnya dapat di selesaikan. Bahkan jajaran 
Direksi ATB meninjau langsung kondisi kebocoran di lapangan.

"Proses perbaikan membutuhkan waktu yang lebih lama, akibat tingkat 
kesulitan di lapangan yang cukup tinggi, terlebih kondisi tanah yang rawan 
longsor dan proses dewatering pipa. Proses perbaikan kebocoran dapat 
diperbaiki setelah tim teknis ATB bekerja nonstop 30 jam," tutur Maria.

Akibat kebocoran ini suplai air bersih ke pelanggan di wilayah Batam Centre 
terganggu sejak Kamis (15/11) hingga Jumat (16/11). Selain di pemukiman 
warga, gangguan suplai air bersih juga terjadi di pusat Pemerintahan Batam 
centre. Di satu sisi ATB mengalami kerugian dengan kebocoran air yang 
terjadi, karena dampaknya ke pelanggan secara luas.

"Kerugian Immateril yang dialami ATB tentu sangat luas, terutama dari sisi 
pelanggan yang semakin kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari, 
karena terhentinya suplai air," tambah Maria. 

Sementara disisi pelanggan, dengan kejadian ini beragam komentar warga net 
memenuhi laman media sosial ATB mulai FB, Twitter serta Instagram ATB, 
begitu juga group media sosial seperti Wajah Batam.   

"Proyek limbah ini lagi sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, 
efeknya warga yang kena imbasnya. Apakah tidak ada koordinasi tentang 
layout pipa air atau yang lain sebelumnya ya?," komentar pemilik akun 
facebook Itak Gwenn.

Informasi seputar ATB, silahkan menghubungi Call Center ATB 0778-467111, 
inbox Fanpage Facebook ATB Batam atau webchat di www.atbbatam.com. 
(Corporate Secretary ).

Tim teknis ATB membutuhkan waktu 30 jam untuk memperbaiki kebocoran pipa distribusi utama ATB diameter 800 
mm akibat terkena pekerjaan proyek limbah PT Hansol Jumat (16/11).

Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018 merupakan ajang pameran 
infrastruktur terbesar dan terlengkap yang berlangsung selama tiga hari mulai 
tanggal 31 Oktober 2018 hingga 2 November 2018 di Jakarta International Expo 
(JIExpo).

IIW 2018 yang memasuki tahun keenam pelaksanaannya ini, menyajikan 
platform yang dihadiri oleh banyak kalangan profesional dari berbagai negara 
dalam satu lokasi pameran. 

Para pengunjung berkesempatan untuk membangun koneksi, peluang bisnis 
baru, mendapatkan pengetahuan baru akan dunia infrastruktur Indonesia serta 
meningkatkan daya saing di kelas dunia. Kemajemukan peserta IIW 2018 juga 
memberikan gambaran terhadap produk-produk serta teknologi baru yang 
mampu mendongkrak industri infrastruktur Indonesia.

Event yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini mengadopsi konsep show-
within-a-show dengan mengusung 6 pameran dagang vertikal dalam ruang 
lingkup sektor infrastruktur antara lain InfraEnergy Indonesia, InfraPorts 
Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia 
dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ).

Selain pameran dagang, IIW 2018 juga menghadirkan konferensi dengan topik 
antara lain Infrafinance Conference, Infraenergy Conference, Infraport 
Conference, Infrarail Conference, Infrawater Conference, Infrasecurity 
Conference, SEIZ Conference dan Trenchless Tech Indonesia Conference. Ada 
131 partisipan dari 11 perusahaan BUMN, 72 perusahaan swasta nasional dan 
48 perusahaan internasional yang berasal dari 10 negara di kawasan Asia dan 
Eropa mengikuti IIW 2018.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto Antonius didaulat sebagai Top Speaker 
dalam Infrawater Indonesia Conference. ATB dianggap mampu memberikan 
insight dan menjadi pelopor bagi pengelolaan air yang produktif, efisien dan 
efektif karena memiliki best practice system sehebat ATB Integrated System 
(AIRS) dan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 

Selain ATB, Infrawater Indonesia Conference juga menghadirkan pembicara 
ahli dari Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
(BPPSPAM), PT Aetra Tangerang, PAM Jaya dan Dirjen Cipta Karya.

Teknologi AIRS dan ATB SCADA 4.0 terintegrasi memungkinkan petugas ATB 
melakukan kendali dan pengawasan jarak jauh terhadap proses produksi dan 
distribusi yang berlangsung di setiap Instalasi Pengolahan Air. Melalui 
perangkat SCADA, operator dapat mendeteksi kekuatan aliran dan tekanan air, 
debit air, kapasitas dan kualitas air yang diproduksi dari satu tempat.

SCADA berperan penting dalam upaya ATB menurunkan tingkat kebocoran 
dengan cara mengoptimalkan manajemen sumber daya, energi dan 
pembiayaan. Hal ini sangat menguntungkan baik ATB maupun pelanggan 
karena dengan rendahnya tingkat kebocoran membuat pelanggan menerima 
pelayanan prima dari ATB. Teknologi AIRS dan SCADA 4.0 yang dibangun ATB 
menjadikan ATB sebagai pelopor dan benchmark dalam lingkup inovasi 
teknologi baik skala nasional maupun internasional. (Corporate Secretary).

ATB JADI TOP SPEAKER DALAM PESTA 
INFRASTRUKTUR TERBESAR IIW 2018

PT HANSOL TAK 
PROFESIONAL,
ATB BEKERJA 30 JAM
NON STOP 

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM di 
daulat jadi Top Speaker dalam Infrawater Indonesia 
Conference di Jakarta November 2018.



ATB Bening Desember 2018ATB Bening Desember 2018

G e n e r a s i 
milenial tentu sudah 

tidak asing lagi di telinga 
kita. Di Indonesia, generasi 

milenial berjumlah sekitar 34,45 
persen dari total populasi penduduk. 

Gaya hidup mereka mampu mengubah teknologi, budaya, dunia kerja termasuk tren 
transaksi keuangan. 

Bahkan sebuah penelitian memprediksi pada 2025 mendatang, generasi milenial 
akan mengubah industri perbankan. Hal ini disebabkan kecenderungan mereka 
dalam bertransaksi non tunai.

Bagi generasi milenial, transaksi non tunai merupakan bagian dari cara hidup. ATB 
menjawab kebutuhan bertransaksi generasi milenial, mengingat hampir 50 persen 
pelanggan ATB berada di rentang usia 22 sampai 45 tahun. 

ATB melihat pangsa yang melek teknologi ini sebagai peluang untuk semakin 
meningkatkan kemudahan pelayanan kepada pelanggan dengan menggandeng e-
commerce Tokopedia dan TCASH. Dua aplikasi ini bisa anda download melalui 
Playstore.

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM saat peluncuran kerjasama 
dengan Telkomsel mengatakan, ATB menyambut baik kerjasama pembayaran 
tagihan air bersama layanan TCASH dari Telkomsel. Pelanggan memiliki pilihan dan 
lebih leluasa dalam melakukan pembayaran tagihan

"Melalui layanan TCASH memberikan sebuah pilihan bagi pelanggan ATB untuk 
bisa melakukan pembayaran secara bebas. Kami juga apresiasi kepada Telkomsel 
dengan proses komunikasi dari awal hingga terealisasi," ujar Benny Andrianto 
bersama manajemen Telkomsel di kantor ATB Sukajadi, Kamis (15/11).

Pimpinan tertinggi di ATB tersebut menambahkan kerjasama dengan Telkomsel 
merupakan suatu langakah yang baik. Terlebih saat ini metode pembayaran secara 
digital atau cashless akan lebih dibutuhkan 

“Kedepan metode pembayaran secara cashless akan dibutuhkan dan tidak lagi 
berbais uang kontan, seperti layanan TCASH merupakan sebuah langkah yang 
tepat," lanjut alumni UGM ini.

Berikut langkah-langkah pembayaran tagihan air ATB Batam melalui 
Tokopedia :
1.    Buka Aplikasi Tokopedia di smartphone anda
2.    Pilih Menu Top Up & Tagihan, lalu klik Air PDAM
3.    Anda akan masuk ke menu Bayar Tagihan. Isi wilayah ATB Batam, Nomor
  Pelanggan lalu klik pilihan Bayar  
4.    Selanjutnya akan muncul di layar data pelanggan dan nominal tagihan. 

Setelah anda pastikan data tersebut benar, klik lanjutkan
5.    Lalu anda akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Lakukan 

pembayaran sesuai dengan metode yang anda pilih dan transaksi selesai.

Untuk transaksi pembayaran tagihan air melalui aplikasi TCASH khusus 
pelanggan Telkomsel, anda bisa mengikuti alur berikut :
1.     Buka Aplikasi TCASH Wallet di smartphone anda
2.     Pilih menu Bayar/Beli lalu klik Tagihan Baru
3.     Pilih menu PDAM (Tagihan Bill), masukkan ID/Nomor Pelanggan ATB
        lalu klik lanjut
4.   Pilih ATB Batam dan selanjutnya akan muncul data pelanggan dan nominal   

tagihan. Apabila data telah sesuai, klik konfirmasi
5.    Selanjutnya anda akan diminta untuk memasukkan PIN TCASH dan lanjutkan 

ke proses pembayaran hingga transaksi anda selesai
 
Setelah anda melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi ini, anda juga bisa 
mengkonfirmasi ke ATB dengan menghubungi Call Center ATB 0778-467111, Inbox 
Fanpages Facebook ATB Batam atau webchat www.atbbatam.com untuk 
memastikan bahwa tagihan anda telah dilakukan pelunasan.eberadaan air bersih saat ini dan masa mendatang jadi komoditi yang mulai 

Klangka. Layaknya minyak dan energi mineral, kebutuhan pokok ini bakal jadi 
rebutan umat manusia.

Tidak hanya di Batam dan Indonesia, kota-kota besar di Dunia seperti Beijing, Sao 
Paulo, Mexico, Turki hingga Pakistan beberapa tahun mendatang diprediksi mulai 
kesulitan mendapatkan air bersih. 

Prediksi tersebut mengingat makin minimnya cadangan pesediaan air, utamanya 
air tanah. Pembangunan yang tidak terkendali tanpa memikirkan lingkungan serta 
penggunaan yang tidak terbatas menjadi penyebabnya.

Di Batam kita patut berbangga dengan keberadaan ATB yang dipercaya mengelola 
air bersih. Keterbatasan sumber air baku dan hanya bergantung pada curah hujan 
yang ditampung di dalam lima waduk. 

Melalui kreatifitas dan inovasi teknologi yang diciptakan ATB berupa teknologi 
SCADA GIS terintegrasi, saat ini ATB dengan cakupan pelayanan 99,5 persen 
memiliki jumlah pelanggan 260 ribu lebih, mampu efisien mengelola air bersih. 

"Defisit ketersediaan air baku menjadi ancaman termasuk di Batam. ATB telah 
berinovasi mengelola air bersih sebagai Smart Water Company yang 
menghasilkan efisiensi. Kita beruntung kebocoran air di Batam sudah sangat 
rendah dari 25 persen menjadi 15 persen," tutur Presiden Direktur ATB Ir Benny 
Andrianto Antonius MM saat jadi pembicara kegiatan Focus Group Discussion Air 
Terjun Jelutung Lingga yang direcanakan untuk mensuplai air bersih di Pulau 
Batam, di ruang Marketing Centre BP Batam, Senin (12/11).
 
Peraih Top CEO BUMD 2017-2018 ini meyakini Pemprov Kepri dan BP Batam 
sudah melakukan langkah-langkah atau kajian strategis mendapatkan sumber air 
baku. Ketersediaan air baku saat ini sekitar 3850 liter per detik, ATB mampu efisien 
mengelola air bersih saat ini sekitar 3510 liter perdetik.
“Tapi karena kita bisa efisien maka kita mampu menyelamatkan Batam saat ini 
kebutuhan air bersih sekitar 3510 liter per detik. Tuhan juga begitu adil meski 
sumber air yang terbatas, curah hujan di Batam sudah setara dengan kota Bogor 
dengan curah hujan 2454 mm pertahun," lanjut Benny Andrianto

Efisiensi yang dilakukan ATB sebagai satu satunya cara untuk bisa bertahan sejak 
beberapa tahun belakangan tidak ada penambahan sumber air baku yang 
disediakan pemerintah. 

"Diperkirakan 20 tahun kedepan Batam butuh sekitar 4000 liter per detik. Per tahun 
kita membutuhkan 200-300 liter perdetik, ini jadi perhatian kita bersama saya yakin 
Pemprov Kepri dan BP Batam sudah melakukan kajian, berapa jumlah penduduk di 
Batam itulah yang menentukan berapa tingkat kebutuhan air yang disuplai dan 
bukan unlimited, dengan catatan kebocoran harus dibawah 20 persen," harap 
Benny Andrianto. 

Sementara, Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto menjelaskan, dengan 
ketersediaan air yang ada saat ini, Batam akan kekurangan air pada 2040 atau 
2045 mendatang. Selain mencari sumber-sumber air yang baru, termasuk juga 

dengan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah di Bengkong, skenario yang 
dilakukan, diantaranya, yakni memanfaatkan air terjun Busung di Bintan dan air 
terjun Jelutung di Lingga.

"Ini forum lanjutan yang membahas hal-hal teknisnya setelah sebelumnya forum 
Tahun 2017 kita (BP Batam) sudah melakukan MoU antara BP Batam dan Pemda 
Kabupaten Lingga terkait kerjasama pemanfaatan air di Lingga untuk masyarakat 
Batam," ujar Eko.

Ia berharap kerjasama tersebut bisa segera terealisasi. Adapun panjang pipa 
bawah laut untuk menarik air dari Lingga ke Batam ini, diperkirakan sepanjang 120 
km.

Setidaknya butuh waktu lima tahun untuk pemasangan pipa bawah laut apabila 
terealisasi. Kerjasama pemanfaatan air terjun Jelutung untuk kebutuhan Batam 
tersebut sepenuhnya menjadi ranah Balai Wilayah Sungai (BWS)

"Nantinya BP Batam hanya menerima hasil, pembangunan tetap dilakukan 
pemerintah. Setelah selesai baru pengelolaannya diberikan ke BP Batam untuk 
dikerjasamakan dengan ATB," ujarnya.

Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan, potensi pemanfaatan air di Lingga 
terbilang besar, dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 
terhadap air di daerah lainnya di Kepri.

"Potensi air baku di lingga sangat memungkinkan untuk kebutuhan air di Batam 
termasuk pulau-pulau di Kepri," ujar Alias

Sumber air terjun Jelutung di Pulau Lingga, berkapasistas 4.000 liter per detik saat 
musim kemarau, sebesar 6.000 liter per detik saat terjadi musim hujan. (Corporate 
Secretary).

BAYAR TAGIHAN ATB LEWAT TOKOPEDIA  & TCASH

AIR BAKU TERBATAS
ATB KELOLA AIR BERSIH DENGAN EFISIEN 

FASILITASI PELANGGAN
MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI 

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto Antonius MM saat jadi 
pembicara kegiatan Focus Group Discussion Air Terjun Jelutung 
Lingga yang direcanakan untuk mensuplai air bersih di Pulau 
Batam, di ruang Marketing Centre BP Batam, Senin (12/11).

Launching Tcash sebagai payment channel
di ATB beberapa waktu lalu
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nak-anak merupakan generasi penerus masa depan yang berperan besar 

Adalam kelangsungan dan kelestarian hidup. Menanamkan kesadaran 
menjaga lingkungan khususnya sumber daya air sejak dini memupuk 

mereka lebih memiliki tanggung jawab. 

ATB memfasilitasi generasi muda yang memiliki talenta luar biasa, melalui Duta air 
anak ATB. Duta air anak jadi ujung tombak sebagai penyambung informasi ATB 
bagi generasi muda Batam. Pemilihan duta air anak merupakan kepanjang 
tanganan ATB bagi generasi muda. Melalui mereka, informasi-informasi bersifat 
edukasi dari ATB dapat tersalurkan dengan baik

"Selain dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, duta air anak dapat 
berperan aktif mengkampanyekan program penggunaan air secara bijak kepada 
seluruh masyarakat, terutama anak usia dini," ujar Maria Jacobus, Head of 
Corporate Secretary ATB beberapa waktu lalu.     

Baru baru ini duta air anak ATB telah terpilih, proses seleksi dilakukkan dengan 
cukup ketat. Sebanyak 36 Sekolah Dasar yang aktif di kegiatan Cerdas Cermat dan 
Kreasi Jingle ATB diseleksi. Seleksi dibagi dalam dua tahapan, berupa tes tertulis 
dan wawancara langsung dengan tim ATB.
 
"Setelah mengikuti proses seleksi, Duta air anak dipilih hanya empat pemenang, 
satu pemenang akan jadi juara utama untuk selanjutnya menjadi jadi Duta air anak 
ATB," ujar Maria.
       
Proses seleksi dan pemilihan duta air anak telah berlangsung sejak 28 Oktober 
2018, diikuti antusias oleh masing-masing perwakilan sekolah. Saat mengikuti 
proses seleksi duta air anak, sejumlah perwakilan guru turut hadir memberikan 
dukungan.  

"Ya saya mewakili perwakilan guru sengaja hadir di sini menemani proses seleksi, 
sekaligus memberikan motifasi juga buat anak-anak," jelas seorang guru yang 
hadir.  

Setelah melalui tahapan seleksi dan menilai hasil tes tertulis dan wawancara, tim 
ATB akhirnya memutuskan Muhammad Altaf Manhaju Al Fikri Rahman dari sekolah 
Islam Nabila sebagai pemenang Duta Air Anak ATB, serta untuk runner up diraih 

oleh Cut Athaya Najla Ruhuma dari SD Al Kaffah. Dua lainnya sebagai pemenang 
favorit yakni Esqi Wilaida Kusuma dari SD Kallista dan Clark Steven Ken Hutabarat 
dari SD Elsadai    

Duta air anak ATB akan terlibat dalam program reguler edukasi bulanan maupun 
dalam event besar ATB selama satu tahun kedepan. Tidak hanya itu, duta air anak 
akan dibekali dengan pengetahuan seputar ATB.

"Duta air anak akan dibekali dengan pengetahuan seputar ATB mulai dari visi misi, 
core value ATB, begitu juga seputar proses operasional air bersih secara umum 
mulai dari proses produksi, distribusi NRW hingga pengenalan kantor pelayanan 
dan area Instalasi Pengelolaan Air (IPA)," lanjut Maria.  
  
Dalam menjalankan tugasnya duta air anak diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran pada anak-anak di Batam secara luas, khususnya dengan kondisi 
sumber air di Batam yang sangat terbatas. Lebih dari itu duta air anak diharapkan 
dapat meningkatkan perilaku bijak dalam menggunakan air sehari hari. (*)

ATB KENALKAN DUTA AIR ANAK

Peserta ATB Golf Tournament 2018 foto bersama.

Peserta ATB Golf Tournament 2018 foto bersama disela tournament.

Direktur Keuangan ATB Asriel Hay menyerahkan tropi kepada pemenang

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto MM bersama Wakil Gubernur Kepri Isdianto
melakukan pemukulan bola asap.

Direksi ATB bersama peserta ATB Golf Tournament 2018 

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto MM memberikan hadiah lucky draw utama kepada pemenang 

Peserta ATB golf Tournament mendapatkan tropi pemenang 

Peserta ATB golf Tournament foto bersama

Asriel Hay Direktur Keuangan ATB saat mengikuti ATB Golf Tournament 2018

Presiden Direktur ATB Ir Benny Andrianto MM memberikan sambutan

“ATB GOLF TOURNAMENT 2018"

Duta air Anak ATB Muhammad Altaf Manhaju 
Al Fikri Rahman dari sekolah Islam Nabila saat 

mengikuti proses seleksi beberapa waktu lalu
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