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Pelanggan ATB, majalah Bening kembali hadir
memberikan informasi seputar kepelangganan air bersih
ATB untuk Anda. Dalam edisi kali ini, kami membagikan
informasi tentang ATB meraih dua penghargaan bergengsi
di ajang TOP BUMD 2018.
PT Adhya Tirta Batam meraih penghargaan sebagai
TOP Perusahaan Air Minum Terbaik 2018, serta Ir. Benny
Andrianto Antonius, MM sebagai TOP CEO Perusahaan
Air Minum 2018. Kami juga telah merangkum euphoria
ATB Cup IX Futsal Championship 2018 yang telah
terselenggara dengan sukses. ATB juga diberi
penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai
perusahaan pembayar pajak terbesar dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam.
Kemudian, kami juga menginformasikan
tentang pelatihan ketanggap daruratan melalui
simulasi ﬁre drill di kantor pelayanan ATB di
Tiban. Kami juga sediakan artikel mengenai
kunjungan PDAM Tirta Daroy yang
lakukan program kemitraan bersama
ATB.

ENRIQO MORENO GINTING
Corporate Communication Manager
PT. Adhya Tirta Batam (ATB)

Semoga majalah Bening dapat
terus menjadi media informasi bagi
pelanggan. Pelanggan dapat
semakin dekat, mengenal,
serta semakin memperkaya
wawasan dan informasi
seputar ATB. (*)
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agi Finance Director ATB, Asriel Hay prinsip bekerja yang baik adalah
selalu memiliki cara pandang berpikir positif, serta memiliki karakter yang
menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG), dimana ini terkait
dengan transparansi.
“Transparansi disini seperti keterbukaan informasi. Dari sisi
keuangan, kita harus membuat laporan keuangan yang transparan dan
tidak boleh ditutupi. PT Adhya Tirta Batam adalah perusahaan terbuka.
Laporan keuangannya diaudit oleh perusahaan akuntan publik
internasional,” ujar Asriel.
Kemudian, Asriel menjabarkan karakter GCG selanjutnya adalah
akuntabilitas, yakni kejelasan fungsi, struktur, sistem dan elemen-elemen
perusahaan. Setiap unit kerja harus jelas fungsi-fungsinya dan harus
mendukung transparansi.
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi setiap
peraturan yang ada, baik lingkup internal maupun eksternal. Internal
memiliki Standard Operating Procedure (SOP), yang harus dilaksanakan
oleh setiap karyawan. Dalam lingkup eksternal, terkait peran dan
tanggung jawab perusahaan kepada share holder dan stake holder.
Menurut Asriel, ini diimplementasikan dengan prinsip fairness,
kesetaraan, kewajaran sehingga memberikan hasil yang optimal bagi
semua pihak dalam menjalankan perusahaan.
Asriel Hay dengan jabatannya sebagai Finance Director, juga
menaungi Human Capital Department. Bagi Asriel, paradigma tentang
prinsip seseorang bekerja di masa sekarang berbeda dengan pemikiran
seseorang terhadap pekerjaan saat dua puluh tahun yang lalu.
“Jadikanlah pekerjaan itu sebagai sebuah panggilan hidup,
work as a calling. Bekerja adalah melaksanakan ibadah, dimana
bekerja tidak sebatas gaji dan pekerjaan itu sendiri. Bekerja adalah
menghargai setiap proses pembelajaran yang ada, tentunya juga
melaksanakan core values perusahaan, menjunjung tinggi
profesionalisme serta berpikir positif, sehingga akan menghasilkan
sesuatu yang positif juga nantinya,” jelas Asriel.

PT. ADHYA TIRTA BATAM
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
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Asriel Hay :
Work as A Calling
ATB Buktikan Menjadi
yang Terbaik di Indonesia,
Raih TOP Perusahaan
Air Minum Terbaik dan TOP CEO 2018
ATB Cup IX Tribun Futsal Championship
Berlangsung Sukses,
PTK FC Juarai Turnamen

Kualitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan merupakan hal
yang penting. Asriel mengatakan, PT Adhya Tirta Batam sangat
memperhatikan kualitas kerja karyawannya.
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“ATB memiliki kegiatan outbond yang direalisasikan melalui
program team building. Dimana kegiatan ini melibatkan seluruh
karyawan lintas departemen, kemudian diatur menjadi satu
kelompok. Dengan adanya kegiatan outbond team building ini,
diharapkan dapat membangun pribadi karyawan yang positif,
selalu berpikir positif, tangguh, proaktif, kreatif serta percaya
diri,” jelas Asriel.

Taat Membayar Pajak,
ATB Diberi Penghargaan dari DJP
PDAM Tirta Daroy Lakukan Program
Kemitraan Bersama ATB

Pelatihan Ketanggap Daruratan :
ATB Gelar Simulasi Fire Drill
di Kantor Pelayanan Tiban

Selain itu kegiatan seperti ini, juga membangun tim
menjadi solid, berinteraksi dengan departemen lain, dimana
dapat membangun komunikasi yang efektif, serta
kekompakan tim, terciptalah kebiasaan yang positif.
“Kemudian, dengan adanya kegiatan seperti ini dapat
me-recharge motivasi karyawan yang sudah lama
bergabung dan bekerja di ATB. Sehingga, akan tumbuh
semangat baru, dan harapannya dapat memiliki karakter
yang besar hati dalam memberi dan menerima saran atau
kritik dari rekan sekerja, demi mencapai kesuksesan dalam
bekerja,” jelas Asriel lagi.Jangan pernah berputus asa
dalam mencapai kesuksesan, terus berusaha dengan
berpikir rasional tentunya.
“Bagi saya, sukses itu bukan tujuan. Namun, sebuah proses
pencapaian tujuan yang berkesinambungan dan berkelanjutan,”
tutup Asriel.
(Imelda / Yusuf / Corporate Communication)
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ATB Buktikan
Menjadi
yangTerbaik
di Indonesia,
Raih TOP
Perusahaan Air
Minum Terbaik
dan TOP CEO 2018
restasi gemilang dikancah nasional kembali diukir PT Adhya Tirta
Batam (ATB). Bersaing ketat dengan 2000 lebih Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) di Indonesia, ATB berhasil mendapatkan dua
penghargaan bergengsi TOP BUMD 2018.
ATB berhasil meraih penghargaan sebagai TOP Perusahaan Air
Minum Terbaik 2018, serta penghargaan sebagai TOP CEO Perusahaan Air
Minum 2018, yang diraih oleh Ir. Benny Andrianto Antonius, MM. Dalam
kesempatan ini, penghargaan juga diberikan kepada Kepala BP Batam, Lukita
Dinarsyah Tuwo sebagai TOP Pembina PAM terbaik 2018 yang digelar oleh
Majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center.

Presiden Direktur ATB Ir. Benny Andrianto Antonius, MM
menerima penghargaan TOP CEO Perusahaan Air Minum
2018 dan TOP Perusahaan Air Minum Terbaik 2018 yang
digelar oleh Majalah BusinessNews Indonesia dan Asia
Business Research Center di Jakarta, Kamis (3/5)

bersaing dengan perusahaan lain, seperti perbankan maupun kawasan industri.
Bahkan untuk program-program CSR ATB bisa bersaing dengan kelas BUMN,"
ujar Binsar.
Pemberian penghargaan TOP BUMD juga dihadiri oleh Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri RI, Oesman Sapta Ketua DPD RI, Zulkiﬂi Hasan Ketua
MPR RI hingga wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Serta undangan
yang terdiri dari 79 Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati), Pimpinan
DPRD, serta ratusan Direksi/ Komisaris, Manajer/Kadiv dan Staf
BUM
D dari seluruh Indonesia.
Seleksi Peserta Secara Ketat

“Pencapaian ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan.
Mempertahankan bisa menjadi yang terbaik adalah hal yang tidak mudah. Kita
harus selalu bangga, bahwa ATB mampu mempertahankan prestasi sebagai
perusahaan air minum terbaik dan top CEO perusahaan air minum terbaik," jelas
Presiden Direktur ATB, Ir. Benny Andrianto, MM usai menerima penghargaan di
Jakarta, Kamis (3/5). Penghargaan yang diterima ATB merupakan bentuk kerja
keras ATB dalam menjalankan pelayanan air bersih dengan baik di Batam.
Sistem kerja yang telah terbangun dengan baik dari segala hal membuat ATB
lebih mudah mempersiapkan kompetisi pada TOP BUMD. "Persiapan untuk
penghargaan ini secara spesiﬁk tidak ada, kita sudah punya sistem yang sudah
berjalan di ATB tinggal dikemas dengan baik," tambah Benny.
Dengan pencapaian ini, tentunya ATB bisa terus meningkatkan pelayanan
prestasi lain di berbagai bidang. Tujuan ATB untuk mempersembahkan yang
terbaik kepada pelanggan, tidak hanya di lokal Batam namun di level
nasional.
Pimpinan tertinggi di ATB tersebut juga memberikan sharing
pengalaman dihadapan ribuan tamu undangan. Menurutnya apa yang
sudah diraih oleh ATB merupakan sebuah kesempatan untuk berbagi,
sekaligus membantu program pemerintah dalam memberikan jangkauan
pelayanan air yang maksimal kepada masyarakat."Penghargaan ini
menjadi sebuah penyemangat bagi ATB untuk bisa mempertahankan
prestasi, sehingga kedepannya bisa memberikan pelayanan lebih baik
lagi," jelas Benny.
Mendapat penghargaan ini, juga menambah daftar pencapaian
prestasi ATB di level nasional. ATB sudah berhasil mendapatkan
berbagai penghargaan diantaranya Platinum Award untuk kategori The
Best Technology Innovation di ajang The Best Contact Center
Indonesia 2017, yang diselenggarakan Indonesia Contact Center
Association (ICCA).
ATB juga meraih penghargaan Emas SNI Award 2017 kategori
Perusahaan Menengah, Barang, Sektor Pangan, Pertanian dan
Kesehatan. Penghargaan Perpamsi Award 2017, dari Persatuan
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) kategori Operasional
Terbaik Pertama Kota Berpenduduk Lebih dari 500.000 jiwa. Serta meraih
penghargaan dari PR Indonesia dalam program PRIA Awards 2017, dalam sub
kategori perusahaan daerah dengan program CSR ATB bertajuk "ATB Cup VII
Futsal Championship 2016".
Keberhasilan perusahaan air bersih terbaik di Indonesia ini, mendapatkan
tanggapan positif dari BP Batam. Binsar Tambunan, Kepala Kantor Air dan
Limbah mewakili BP Batam turut bangga atas prestasi yang diraih ATB.
"Tentunya suatu hal yang membanggakan bagi kami, ATB sudah menjadi
benchmarking untuk perusahan air bersih di Indonesia. Ini terbukti ATB juga bisa
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Ajang tahunan TOP BUMD 2018
semakin diminati peserta dari berbagai
BUMD, Lutﬁ Handayani, Ketua
P e n y e l e n g g a r a TO P B U M D 2 0 1 8
menjelaskan antusias dari sejumlah
BUMD untuk peserta TOP BUMD 2018
meningkat. Sebanyak lebih dari 2.000-an
BUMD di seluruh Indonesia disaring.
Kemudian, diseleksi menjadi 200 BUMD
ﬁnalis. Kemudian dari ﬁnalis tersebut,
sebanyak 150 BUMD yang
menjadi ﬁnalis mengikuti
proses penilaian lanjutan
secara lengkap.

"Jumlah peserta 2018, meningkat 42,1 persen dibanding tahun lalu. Dimana,
sebanyak 79 BUMD ﬁnalis yang mengikuti proses penilaian secara ketat," ucap
Lutﬁ.
Penghargaan TOP BUMD 2018 juga melibatkan sejumlah lembaga penilai dan
konsultan yang ikut sebagai penilai, diantaranya Asia Business Research Center,
Alvara, Sinergi Daya Prima, PPM Manajemen, Melani K. Harriman Associates.
"Setiap peserta yang mengikuti penjurian, mendapatkan nilai tambah berupa
masukan dan saran saran dari dewan juri untuk perbaikan pengelolaan usaha
dimasa yang akan datang," ungkap Lutﬁ.
Melihat besarnya manfaat yang dapat diperoleh bagi BUMD dan Pemerintahan
Daerah, setiap BUMD berkesempatan untuk mendapatkan feedback, masukan, dan
saran dari dewan juri. Banyak proses pembelajaran didalamnya.
"Diharapkan agar para Kepala Daerah, dapat mendorong seluruh BUMD di
daerahnya, untuk dapat mengikuti kegiatan TOP BUMD di
tahun-tahun mendatang. Melalui kegiatan TOP BUMD
ini, diharapkan akan semakin banyak bermunculan
BUMD-BUMD hebat. BUMD yang terus
melakukan perbaikan dalam pengelolaan
usahanya, sehingga dapat lebih berkontribusi
dalam pembangunan perekonomian di daerah
maupun di tingkat nasional.
Ketua Dewan Juri Top BUMD 2018,
Laode M. Kamaluddin menjelaskan bahwa
hal yang berbeda dalam penyelenggaraan
kegiatan TOP BUMD tahun ini, adalah
adanya penghargaan TOP BUMD of the
Year 2018 (Best of the Best).
Untuk penilaian berdasar prestasi dan
kinerja dibidang keuangan, pemasaran,
layanan pelanggan, human capital dan
manajemen kinerja, telah dihasilkan pemenang atau
juara per sektor dan 20 BUMD terbaik.
Untuk terus mendorong semangat berkompetisi dalam
meningkatkan kinerja BUMD, dewan juri memutuskan untuk
menetapkan pemenang TOP BUMD of the Year 2018 atau
”Juara dari Para Juara”, yang diseleksi dari pemenang 20
BUMD Terbaik.
Sejumlah nama besar kepala daerah pun mendapat penghargaan
karena peran yang baik sebagai pembina BUMD. "Kepala daerah
merupakan pembina dan pemegang saham. Maka, ikut berperan dalam
keberhasilan yang didapatkan oleh BUMD," ujar Laode Kamaluddin.

Laode mengatakan Top BUMD merupakan kegiatan award sebagai bentuk
apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD, CEO BUMD,
dan Pembina BUMD (Kepala Daerah), yang dinilai berprestasi/berkinerja yang baik,
banyak melakukan improvement, serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan,
terutama di daerah.
Penghargaan TOP BUMD yang digelar setiap tahun, pihaknya sengaja
mengundang perusahaan swasta yang telah menjadi benchmark perusahaan di
dalam dan luar negeri. Sehingga, bisa mendorong BUMD untuk mampu memiliki
kemampuan yang sama di masa depan.
"Fokus penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri, terdiri dari 2 aspek, yakni
Achievement (prestasi) dan Improvement (peningkatan) yang telah dilakukan oleh
BUMD, dalam 1-2 tahun terakhir. Selain itu, Aspek lainnya yang juga dinilai meliputi
bidang Kinerja Keuangan, Human Capital, Pemasaran dan Manajemen Kinerja,"
jelasnya.
Zulkiﬂi Hasan, Ketua MPR RI sangat mendukung peran BUMD dalam mengelola
sumber daya alam di daerah. Masukan-masukan penting terkait dorongan agar
BUMD terus berbenah menciptakan budaya perusahaan yang bersih, transparan,
bebas KKN dan memprioritaskan kepentingan publik.
"Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) bukan sesuatu hal yang mudah. Karena
itu saya mendorong agar BUMD terus berbenah, berinovasi, berkreatiﬁtas
menerapkan prinsip prinsip Good Corporate Governance," ujarnya. Pada
kesempatan tersebut, Oesman Sapta Odang Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi kegiatan penghargaan TOP BUMD
yang begengsi, komprehensif dan kredibel di Indonesia. Untuk itu, setiap
Manajemen BUMD dan Kepala Daerah, harus terpacu untuk meningkatkan kinerja
dan layanan BUMD.
"Pada prinsipnya kami sangat mendukung upaya-upaya yang terkait dengan
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan kegiatan ini,
setidaknya kita dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan
ekonomi daerah di seluruh Indonesia," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI.
Mendagri mengatakan peran BUMD dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan
produksi, peningkatan perluasan kesempatan kerja, serta peran mengamban fungsi
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
"Pelaksanaan penghargaan TOP BUMD ini jadi suatu hal yang bergengsi dan
mampu memberikan rangsangan bagi seluruh BUMD yang ada. Melalui forum ini
kami mengapresiasi kepada panitia ataupun seluruh BUMD yang ikut memberikan
masukan agar bisa menggerakkan BUMD bisa tumbuh dan berkembang," tutup
Tjahjo.
Setiap BUMD yang ada tambah Tjahjo, dituntut harus lebih profesional agar
dapat menjalankan pemanfaatan secara umum, menyiapkan regulasi hingga
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
(Yusuf Riadi / Corporate Communication)
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ATB Cup IX Berlangsung Sukses,

Tribun Futsal

Tanggapan Mereka tentang
ATB Cup Futsal 2018

PTK FC Juarai Turnamen
MasrPilFUTSAL

Turnamen futsal ATB 2018 ini, menggunakan sistem setengah
kompetisi. Dimana setiap grup yang terdiri dari empat tim, akan
meloloskan juara dan runner up untuk maju ke babak 32 besar.
Kemudian, peringkat tiga terbaik dari grup A sampai grup L juga
masuk ke babak penyisihan 32 besar. Khusus grup M yang memiliki 5
tim futsal, meloloskan 3 tim, yakni juara grup, runner up dan peringkat
ketiga. Dari babak penyisihan 32 besar tersebut, pertandingan
dilanjutkan dengan sistem gugur sampai ke babak ﬁnal.

CU
WASIT ATB

ATB Cup Futsal dari tahun ke tahun selalu
berjalan dengan lancar. Para tim futsal
sudah memahami alur dan prosedur event
futsal ini. Sebagai wasit, saya berupaya
semaksimal mungkin untuk menegakkan
peraturan dalam pertandingan. Para
pemain juga respect, menghargai terhadap
setiap keputusan wasit. Semoga turnamen
ini dapat terus terselenggara .

Dalam technical meeting ini, panitia juga mengimbau agar para tim
dan pelatih dapat terus menjaga sportiﬁtas selama pertandingan. Pelatih
juga harus menghormati keputusan wasit, sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Seremoni Pembukaan ATB Cup IX Futsal, Berlangsung Pada Babak
32 Besar.

Presiden Direktur ATB bersalaman memberi semangat
kepada salah satu tim futsal yang ikut bertanding.
PT Adhya Tirta Batam telah sukses menggelar turnamen futsal terbesar di
Kepulauan Riau, bertajuk ATB Cup IX Tribun Futsal Championship 2018. Event ini
merupakan salah satu program CSR ATB peduli dalam bidang olahraga yang sudah
digelar sejak tahun 2010.
Acara rutin tahunan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial ATB di
bidang olahraga ini, diadakan untuk turut memeriahkan Hari Air Sedunia, yang
diperingati setiap tanggal 22 Maret setiap tahunnya.
ATB menggandeng Tribun Batam, sebagai tim panitia penyelenggara turnamen
futsal ATB tahun ini. ATB Cup IX Tribun Futsal Championship 2018 diadakan selama
sebelas hari. Dari tanggal 11 April s/d 19 April 2018 di lapangan futsal Ikan Daun
Batam Centre. Kemudian pada babak semiﬁnal dan ﬁnal berlangsung di sport hall
Temenggung Abdul Jamal, pada tanggal 21 dan 22 April 2018.
53 Tim Futsal Bertanding di ATB Futsal Championship 2018
Panitia ATB Cup Futsal telah melaksanakan technical meeting kepada 53 tim
futsal yang mengikuti turnamen. Kegiatan yang diadakan di kantor ATB lantai 7 ini,
telah berlangsung pada tanggal 7 April 2018 lalu. Setiap perwakilan tim yang hadir
tampak antusias dalam mengikuti penjelasan yang diberikan panitia, tentang
mekanisme dan peraturan pertandingan.
Technical meeting ini juga dilakukan untuk penentuan grup pada masing-masing
tim. Panitia meminta salah seorang perwakilan tim, untuk mencabut undian dalam
penentuan grup dan lawan bertanding masing-masing tim. 53 tim yang berlaga di
turnamen futsal dari ATB ini dibagi ke dalam 13 grup.

Pada tanggal 17 April 2018 ATB Cup IX Futsal Championship resmi
dibuka. Seremoni pembukaan secara resmi berlangsung pada babak knock
out. Sebelumnya, 53 tim telah berlaga secara sportif selama enam hari. Tersisa
32 tim yang berhasil maju ke babak knock out.
Pembukaan dihadiri oleh Ir. Benny Andrianto, MM, Presiden Direktur ATB
beserta jajaran direksi dan manajemen PT Adhya Tirta Batam. Turut hadir juga
Kepala Deputi IV BP Batam, Mayjen Eko Budi Soepriyanto, Kepala Kantor Air dan
Limbah BP Batam, Binsar Tambunan, beserta perwakilan dari Pemko Batam,
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan kota Batam.

“Turnamen futsal dari ATB ini juga untuk mencari bibit-bibit yang bermain ke
tingkat nasional. Semoga dengan diadakannya turnamen ini, nantinya dapat
mendorong adanya event sejenis lainnya di Batam. Sehingga, pemain futsal ini,
kelak bisa menjadi unggulan di Batam,” ujar Benny.
Event yang juga merupakan salah satu upaya untuk memperat tali silaturahmi
sesama penggemar olahraga futsal ini, diharapkan dapat terus menjunjung
sportiﬁtas para pemain dan pihak yang terkait, baik berada di dalam maupun luar
lapangan. “Saya berterimakasih kepada pihak sponsor, serta para pemain yang telah
berpartisipasi dalam turnamen ATB futsal ini. Diharapkan bermain secara fair dan
sportif. Menang dan kalah itu adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan.”
ujar Benny. Kepala Deputi IV BP Batam, Mayjen Eko Budi Soepriyanto juga turut
memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan.
“Kerjasama tim, disiplin, skill, dan motivasi. Apabila, kita dapat melakukan itu,
bukan hanya di ajang futsal, dalam hal apapun, jika keempat hal itu dapat diterapkan,
semuanya akan mudah dikerjakan,” ujarnya. Setelah sambutan, ATB Cup IX Tribun
Futsal Championship pun resmi dibuka, ditandai dengan penandatanganan serta
penendangan bola secara simbolik.

P a d a b a b a k s e m i ﬁ n a l AT B C u p I X Tr i b u n F u t s a l
Championship 2018, sebanyak empat tim futsal yang bertanding
di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal. Empat tim yang berhasil
memasuki babak semiﬁnal tersebut adalah Bebenz Kodoks
versus Epson FC, dan PTK FC versus BP Batam Funtastic.
Berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 21 April yang lalu,
Pertandingan babak semiﬁnal ini, berakhir dengan skor
3–0 untuk PTK FC vs BP Batam, serta 5-2 untuk Bebenz
Kodoks vs Epson FC. Dari perolehan skor tersebut, tim
futsal yang berhak melaju ke ﬁnal ialah dua tim futsal
bertahan, PTK FC vs Bebenz Kodoks.
Gemuruh riuh penonton, tepuk tangan, sorak sorai
dan dukungan dari para supporter, menghiasi sport
hall Tumenggung Abdul Jamal, pada hari Minggu,
tanggal 22 April kemarin. Pertandingan sengit antara
PTK FC melawan Bebenz Kodoks, berakhir dengan
skor yang berbeda tipis 5-4.
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ATB Cup Futsal ini, sudah kami ketahui
merupakan event tahunan dari ATB. Event ini
adalah event futsal yang terbesar di Kepri, dan
merupakan event yang positif. Jangan sampai
berhenti di tahun ini saja, kami sebagai pelaku
futsal di Batam sangat mendukung dengan
adanya event seperti ini. Harapan saya untuk
event selanjutnya, dapat memakai lapangan futsal
yang standar, tidak melulu di lapangan sintetis.
Semoga event ini dapat terus berlangsung dan
menghasilkan juara yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam, Benny Andrianto
mengharapkan, melalui turnamen futsal ATB ini dapat menciptakan atlet-atlet
terbaik, yang kelak dapat bermain pada kancah di tingkat nasional.

4 Tim Futsal Melaju ke SemiFinal

Tim PTK FC (kostum merah) berjuang
meraih kemenangan atas lawannya
Bebenz Kodok FC di babak Final ATB
CUP IX Tribun Futsal 2018
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PTK FC berhasil meraih piala bergilir ATB Cup
Futsal Championship 2018. Pertamina Trans
Kontinental (PTK) FC berhak memboyong
pulang hadiah sejumlah Rp 24.000.000,-.
Sementara, tim futsal Bebenz Kodoks harus
puas menduduki juara kedua dengan hadiah
total sejumlah Rp 16.000.000,-. Epson FC
menduduki juara ketiga dan menerima

Tim Futsal PTK FC berhasil meraih juara pertama di ajang
ATB CUP IX Tribun Futsal Championship 2018

hadiah sebesar Rp 12.000.000,-. Kemudian, BP Batam
Funtastic yang menjadi juara runner up tahun lalu, kini
harus ikhlas menempati posisi keempat dengan hadiah
Rp 8.000.000,-.

Batam juga melakukan pembagian beasiswa dari ATB
bagi para pelajar dan mahasiswa yang berprestasi.
Beasiswa untuk jenjang SMA/SMK dibagikan kepada 13
pelajar berprestasi.

ATB juga memberikan penghargaan kepada pemain
terbaik, yakni salah seorang pemain dari tim futsal BP
Batam, M. Syafﬁ. Kemudian, tim terbaik diberikan kepada
Bebenz Kodok's FC, serta penghargaan juga diberikan
kepada Aditya Putra, dari tim Bebenz Kodok's FC
sebagai top scorer.

Masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar
Rp 2.500.000,-. Beasiswa untuk kategori mahasiswa
dibagikan kepada 7 mahasiswa berprestasi.

Beasiswa ATB Dibagikan, Penonton Turut Dapat
Hadiah
Babak ﬁnal ATB Cup IX Futsal Championship 2018
juga dimeriahkan dengan
games menarik untuk
para penonton, atraksi
cheerleaders dari SMA
Kartini, serta pemberian
hadiah souvenir menarik
bagi para downloader
aplikasi ATB mobile apps.
Selama acara ATB Cup
Futsal 2018, tim ATB
membagikan souvenir
menarik ATB, bagi para
penonton yang berhasil
mendownload ATB mobile
apps saat acara
berlangsung. Penonton
pun antusias mendatangi
b o o t h AT B u n t u k
download ATB mobile
apps, yang juga salah
satu manfaatnya adalah
dapat melihat tagihan air
pelanggan ATB setiap
bulannya.
Dalam kesempatan ini
j u g a , P T A d h y a Ti r t a

Masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar
Rp 4.000.000,-. Pemberian beasiswa tersebut
diserahkan langsung oleh Presiden Direktur ATB, Ir.
Benny Andrianto, MM dan Corporate Secretary ATB,
Maria Yulvina Jacobus.
(Imelda Sarina / Corporate Communication)
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ATB Cup Futsal ini merupakan event
bergengsi di Kepulauan Riau, khususnya di
Batam. Banyak tim dari luar Batam pun turut
ikut bertanding, sehingga kami pun
termotivasi untuk ikut. Harapan saya,
semoga event futsal ini diadakan setiap
tahun. Banyak tim dari luar daerah yang
datang, serta dapat melahirkan bibit baru
untuk dunia futsal di Batam.

anika
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Saya mengetahui adanya event ini dari sosial
media, seperti instagram ATB dan Facebook
ATB Batam. Saya datang ke ATB Cup Futsal,
selain untuk melihat pemain futsal profesional
dari luar Batam bertanding, saya juga
pendukung salah satu tim futsal. Harapan
saya, semoga dengan adanya event ini dapat
melahirkan pemain futsal yang berkualitas
dari kota Batam.
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Taat Membayar Pajak ATB
Diberi Penghargaan dari DJP
Asriel Hay Finance
Director ATB
menerima
penghargaan ATB
sebagai pembayar
pajak terbesar dari
Kepala Kantor
Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak
(Kakanwil DJP)
Riau dan Kepri
Jantika, didampingi
Kepala KPP
Madya Batam,
Arman Imran,
Kamis (19/4) di
Batam.

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) kembali
mendapat penghargaan sebagai
perusahaan pembayar pajak terbesar dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya
Batam. ATB masuk dalam perusahaan
besar yang taat pembayaran pajak.

merupakan tahun dengan titik ekonomi
terbawah di Kepri.
“Tahun ini terget penerimaan pajak
bisa meningkat 22 persen dari tahun lalu,
harapan kami untuk pajak ini memang dari
Kepri," ujar Jatnika.

Penghargaan untuk ATB diserahkan
langsung oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP)
Riau dan Kepri Jantika, didampingi Kepala
KPP Madya Batam, Arman Imran kepada
Finance Director ATB Asriel Hay, Kamis
(19/4) di Batam.

Dia menambahkan penerimaan pajak
badan/perusahaan secara nasional
tumbuh mendekati 10 persen di tahun
2018. Sedangkan untuk Riau dan Kepri
saat ini untuk bruto baru tumbuh satu
persen, sementara untuk nettonya masih
minus . "Saya yakin 100 perusahaan
terbesar di Batam ini bisa meningkatkan
penerimaan pajak di Kepri," jelas
Jatnika.

"ATB sebagai perusahaan yang
menjalankan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik tentunya
menjalankan peraturan yang berlaku,
termasuk pembayaran pajak perusahaan
atau pajak lainnya, ATB membayar pajak
sesuai dengan ketentuan," ujar Asriel Hay.
Apresiasi sebagai pembayar pajak
terbesar untuk kategori
perusahaan/badan yang diterima ATB,
masuk dalam 100 perusahaan pembayar
pajak terbesar yang dipilih KPP Madya
Batam.
Penghargaan ini menunjukkan bahwa
ATB menjadi perusahaan yang telah
diakui oleh DJP Pajak sebagai
perusahaan yang taat dan tertib dalam
melakukan pembayaran pajak
"Ini sebagai tanda kepatutan ATB
dalam melakukan aturan-aturan yang
sudah ditentukan oleh perpajakan, kita
sangat bersyukur atas penghargaan ini,"
tambah Asriel.
Jatnika mengatakan, penerimaan
pajak di Kepri dan Riau juga berkorelasi
dengan kondisi ekonomi pada dua daerah
ini. Meski demikian, pada tahun 2017
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Namun ia mengaku sangat
optimistis, di tahun 2018 ini
penerimaan pajak akan
mencapai target searah
dengan pertumbuhan
ekonomi yang semakin
membaik.
" K e p r i t e r g e t
pertumbuhan ekonominya
diharapkan bisa mencapai
tujuh persen," ujar Jatnika.
Selain ATB sejumlah
pimpinan maupun
perwakilan perusahaan
ternama di Batam dan Kepri
terlihat hadir menerima
penghargaan.
Diantaranya Batamindo
Investment Cakrawala, PT
Schneider, PT Mc Dermott Indonesia,
PLN Batam, PT Bahtera Bahari
shipyard, Citra Tubindo, Citra Shipyard
hingga sejumlah perusahaan
perbankan.
(Yusuf Riadi / Corporate Communication)

PDAM Tirta Daroy

Lakukan Program Kemitraan
Bersama ATB

Pelatihan Ketanggap Daruratan

ATB Gelar
Simulasi
Fire Drill
di Kantor
Pelayanan Tiban

Petugas pemadam
kebakaran dari Pemko
Batam berusaha
memadamkan api yang
membakar gedung kantor
pelayanan cabang Tiban,
Jumat (6/4). Pemadaman
kebakaran ini merupakan
bentuk simulasi agar tim
tanggap darurat ATB di
kantor pelayanan cabang
Tiban bisa peduli dengan
ketanggap daruratan.

PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan penyedia air bersih terbesar di
Batam, tidak hanya berfokus pada sisi pelayanan pelanggan. ATB juga peduli
dengan kondisi ketanggap daruratan di setiap area lokasi kerjanya. Termasuk
lokasi kerja kantor cabang pelayanan yang baru di Tiban.
ATB merealisasikan hal tersebut, dengan membekali seluruh karyawan yang
ada di setiap kantor pelayanan cabang Tiban, dengan memberikan pelatihan
ketanggap daruratan. Melalui latihan penanggulangan kebakaran, akrab dikenal
dengan ﬁre drill, yang telah dilaksanakan pada bulan April lalu. “Kegiatan ini
bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap ketanggap daruratan pada area
kerja, khususnya di kantor pelayanan Tiban ini. Melalui kegiatan ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman kepada para karyawan. Apabila terjadi kasuskasus emergency, sudah paham untuk tindakan yang harus dilakukan,” jelas Roni
Hartawan, QHSE Manager ATB.
Presiden Direktur ATB
Ir. Benny Andrianto, MM
bersama Wakil Walikota
Banda Aceh Zainal Ariﬁn
(kanan) didampingi Teuku
Novizal Aiyub, Dirut PDAM
Tirta Daroy Kota Banda Aceh
di Batam.saat meninjau ruang
Call Center ATB.

Pelaksanaan ﬁre drill di kantor pelayanan cabang Tiban, merupakan kegiatan
ﬁre drill yang pertama di tahun 2018 ini. Selain itu, QHSE department juga fokus
dalam melakukan pelatihan ketanggap daruratan di area kerja ATB yang baru.
"Setelah kantor pelayanan cabang Tiban, kita juga akan jadwalkan di kantor
pelayanan Bengkong nantinya," jelas Roni.

mengatakan, program kemitraan dari Perpamsi
dulunya dikenal dengan program twinning.
Namun, sekarang menjadi program kemitraan
solidaritas. Tahun 2018 ATB menjadi mentor bagi
PDAM Tirta Daroy.

Guna meningkatkan kinerja dalam
mensuplai air bersih bagi warga Banda Aceh,
PDAM Tirta Daroy lakukan kerjasama
program kemitraan bersama ATB Batam.
Wakil Walikota Banda Aceh bersama Dirut
PDAM Tirta Daroy berkunjung langsung ke
ATB Batam, Senin (26/3). Kunjungan untuk
menindak lanjuti program kemitraan yang di
fasilitasi oleh Perpamsi dalam membangun
PDAM berkualitas.
"Tahap awal tim NRW ATB Batam sudah
berkunjung ke PDAM Tirta Daroy, selanjutnya
kami ingin bersinergi dan mendapat bimbingan agar
kami di Banda Aceh bisa berjalan baik dalam segala
hal seperti di ATB," jelas Teuku Novizal Aiyub, Dirut
PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh di Batam.
Zainal Ariﬁn, Wakil Walikota Banda Aceh
mengatakan, pihaknya menyambut baik dan
mendorong adanya program kemitraan PDAM Tirta
Daroy bersama ATB Batam. Diharapkan dalam waktu
dua tahun kedepan permasalahan suplai air di Banda
Aceh bisa teratasi.
“Kami terus mendorong PDAM Tirta Daroy agar bisa
berkembang dengan baik. Dengan adanya kerja sama
ini, kami mewakili Pemerintah Kota dan PDAM sudah
dibantu dan cukup longgar untuk bisa bekerja dan
melayani masyarakat lebih baik," ujar Zainal.
Berjalannya program kemitraan yang diinisiasi dari
PDAM Tirta Daroy, bertujuan agar permasalahan
penyaluran air bersih di kota yang terkenal dengan
Serambi Mekah ini, berjalan dengan baik.
Respon positif dari program kemitraan antar PDAM
ini juga diungkapkan oleh Presiden Direktur ATB, Ir.
Benny Andrianto, MM. Menurut Benny, ATB sangat
terbuka bagi PDAM di Indonesia untuk bisa bersama
membangun perusahaan air dengan kinerja yang baik.
“ATB sangat terbuka membantu pengembangan
PDAM di Indonesia. Setidaknya ada komitmen
bersama. Teman-teman ATB sudah sempat ke Banda
Aceh, kami sudah cukup berbahagia dengan bisa
berbagi. Namun, yang membuat kami lebih senang hati
adalah direspon dengan cara yang sama," jelas Benny.
Benny berharap rekan-rekan PDAM dari kota lain
yang sudah twinning program dengan ATB bisa menjadi
mentor untuk kota lainnya. Kerjasama ini akan
membantu melihat sekuen sesuai dengan kebutuhan.
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"ATB sudah beberapa kali menjadi mentor
bagi PDAM lain, tentunya kami juga merasa
senang dengan adanya program ini," ujar
Sadma.

"Saya mendorong teman-teman PDAM Tirta Daroy
dan Wakil Walikota Banda Aceh bahwa penurunan
kebocoran bukan masalah besar. Tidak perlu di takuti,
saya berharap penurunan NRW jangan di anggap satu
proyek karena NRW tidak pernah ada habisnya," ujar
Benny.
15 Karyawan PDAM Tirta Daroy Serap Ilmu dari ATB

Sebagai tindak lanjut dari program kemitraan
solidaritas Persatuan Perusahaan Air Minum
Indonesia (Perpamsi), PDAM Tirta Daroy Kota Banda
Aceh lakukan kunjungan studi ke PT Adhya Tirta
Batam (ATB). Sebanyak 15 karyawan PDAM Tirta
Daroy menimba ilmu di ATB dari tanggal 22 s/d 29 April
2018.
Finance Director ATB, Asriel Hay, membuka
langsung kegiatan kunjungan studi yang
diselenggarakan dalam lingkungan kerja ATB. Asriel
mengatakan, potensi yang dimiliki oleh PDAM Tirta
Daroy dapat lebih dioptimalkan dengan lebih
meningkatkan mutu SDM.
"Mudah-mudahan dengan adanya program ini, tim
dari PDAM Tirta Daroy bisa sukses dalam melayani air
bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh," jelas Asriel
Senin (23/4).
Asriel berpesan, tim yang mengikuti program
kemitraan ini dapat menggunakan waktu dengan
optimal. Hal ini untuk memberikan kontribusi yang
terbaik bagi PDAM Tirta Daroy.
"Kita berharap tim dari PDAM Tirta Daroy bisa
meniru apa yang dilakukan ATB dalam rangka
menyalurkan suplai air dengan lebih baik," harapnya.
S a d m a L a s t y a n t a , M a n a g e r N R W AT B

Kegiatan tanggap darurat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di masingmasing lokasi area kerja ATB. Seperti area perkantoran, melalui pelatihan
ketanggap daruratan kebakaran, penanganan kecelakaan kerja, hingga K3.
"Begitu juga di area lapangan, seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA). Pelatihan
ketanggap daruratan juga di berikan dengan latihan jika terjadi tumpahan bahan
kimia. Setiap area kerja di lingkungan ATB kita sesuaikan ketanggap
daruratannya," tambah Roni.
Pelaksanaan ketanggap daruratan, ﬁre drill di kantor cabang Tiban juga
disiapkan skenarionya seperti kejadian kebakaran sesungguhya. Simulasi ini juga
melibatkan mobil pemadam kebakaran serta ambulans, hingga adanya korban
jiwa. Simulasi kebakaran ini juga melibatkan ﬁre safety internal ATB beserta tim dari
P3K.

Dilihat dan dinilai apakah sudah sesuai dengan protokol ketanggap daruratan
yang dimiliki. "Pelaksanaan ketanggap daruratan kali ini berjalan cukup baik,
respon dari personal disini juga cukup baik. Begitu juga untuk kerjasama dengan
pihak pemadam kebakaran dan juga dengan klinik provider yang juga berjalan
dengan baik.
Meski ada beberapa hal yang perlu di perbaiki berkenaan dengan respon dan
sarana K3 yang harus di lengkapi," ujar Roni.
Selain tim observer dan tim penilai turut hadir direksi ATB, Paul Bennett yang
juga sebagai ketua safety komite ATB, yang langsung memantau dan menilai
pelaksanan ﬁre drill di kantor pelayanan cabang Tiban. "Tentunya hal ini menjadi
kegiatan positif. Dimana pihak direksi juga ikut terlibat dalam kegiatan yang
berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan ATB," jelas Roni.
Dari kegiatan ketanggap daruratan ini, diharapkan bisa membangun
kepedulian dengan memberikan pemahaman kepada tim tanggap darurat kantor
pelayanan ATB cabang Tiban. Mengenai hal yang harus dilakukan apabila terjadi
kasus seperti ini. "Pencapaian yang dilakukan sekarang lebih dari yang
diharapkan. Semua tim menjalankan pelatihan sesuai skenario yang diberikan tim
HSE dengan baik," ujar Roni.
Ketanggap daruratan juga bagian dari persyaratan regulasi. Harus dapat
memastikan keselamatan kerja setiap karyawan di dalam lingkungan ATB, agar
dapat terkendali dengan baik.
(Yusuf / Imelda / Corporate Communication)

Sadma menambahkan, dengan adanya
program kemitraan ini sejumlah PDAM bisa
fokus untuk mendapatkan informasi-informasi
baru, seperti NRW, produksi, eﬁsiensi energi,
keuangan dan GIS.
"PDAM Tirta Daroy datang ke ATB khusus untuk
penanganan Non Revenue Water (NRW)," ujar
Sadma.
Program kemitraan yang sudah berjalan dari PDAM
Tirta Daroy, merupakan lanjutan rangkaian yang
sedang berjalan sejak akhir Februari 2018.
"Tim NRW ATB sudah melakukan survei diagnostik
ke Aceh, hal ini untuk mengetahui permasalahan yang
ada di sana dan mendapatkan gambaran secara
umum. Hasil survei diagnostik, tidak hanya pada NRW
yang akan dikonsolidasi. Namun, ada GIS mapping,"
jelas Sadma.
Setelah melakukan survei diagnostik, Wakil
Walikota Banda Aceh Zainal Ariﬁn, bersama Dirut
PDAM Tirta Daroy, Teuku Novizal Aiyub berkunjung ke
ATB untuk melakukan diskusi lanjutan.
"Wakil walikota sangat antusias dengan program ini.
Khususnya untuk menekan kebocoran air di PDAM
Tirta Daroy. Nantinya akan dibuat program kerja
selama satu tahun kedepan,” jelas Sadma lagi.
Hendra sebagai ketua tim kemitraan dari PDAM
Tirta Daroy mengatakan, kegiatan program kemitraan
ini jadi pengalaman berharga bagi kami pihak yang
terlibat. Sehingga, dapat menambah pengetahuan
kami dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan.
“Dengan adanya kegiatan kemitraan bersama ATB
ini, kami dapat menyerap ilmu yang diberikan. Kelak
bermanfaat bagi kami, setelah kembali ke Aceh," ujar
Hendra.
(Yusuf Riadi / Corporate Communication)

Tim tanggap darurat bersama tim Damkar Pemko
Batam dan seluruh karyawan ATB di kantor pelayanan
Cabang Tiban foto bersama usai melakukan simulasi
penanganan ketanggap daruratan kebakaran.
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