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dilakukan secara terpusat dan dibawah
kontrol pernakai yang terotorisasi di kantor
karni. Artinya data pembacaan meter real

Penggunaan Handterminal
dan Sistem Meter to Cash
[MTC) dalam Mendukung
Pengendalian Kehilangan Air

setiap
time dan
saat.
rnanajernen
Ditarnbah inforrnasi
lagi pernbaca
tersedia
rneter karni di lapangan sangat menyukai
penggunaan solusi total PTI. Dan itu juga
tentunya rnerupakan nilai tambah yang
penting."
Di Indonesia sendiri, saat ini PTI bekerja
sarna dengan DZH dan local partner,
PT lnowa Prima Consult, tengah mendukung PDAM Kabupaten Bogor dalarn
penerapan solusi PTI sebagai bagian dari
program LoGoSouth dariVNG lnternasional
yang telah dirnulai sejak tahun 2008.
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PTI, sebagai perusahaan interactive communication provider yang berkantor pusat
di Belanda, telah rnengernbangkan konsep
solusi men~eluruhuntuk pernbacaan meter, ~enagihan,dan rnanajemen peLanggan
yang hernat biaya.
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Menurut Leo Nij[and dari DZil (perusahaan
air ,inurn
Belanda Selatan] yang sudah
Lebih dulu rnenggunakan sistern ini,
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penggunaan handterminal PTI untuk
Konsep tersebut dimuLai dari pernbacaan
rnembaca meter air setiap bulannya dapat
meter secara door-to-door, perencanaan meningkatkan pro~uktivitas lebih dari 60
d a n ~ ~ r n ~ r o s e s a n d a t a * ~ ~ persen.
~ g g ~ Semua
~ ~ ~ gdata
g ~ di
~ ~proses
~ ~ segera di
jnternet dan perangkat genggarn (handtefdalarn database terpusat. Selanjutnya data
mJha11. Melalui penggunaan handterminal,
akan diolah dengan sistem Meter to cash
data yang terkurnpuL dafJat diakses
(MTC). Hal itu akan rnenjamin pengelolaan
secara real-time dan online, sehingga
yang tepat dari sernua obyek di wi~ayah
kualitas kornunikasi terhadap pelanggan cakupan dan rnernbuat prosedur invoicing
dan kece~atan pengoLahan data d a ~ a t dan payment rnenjadi sederhana dan I
ditingkatkan dalarn waktu relatif singkat.
transparan, ~
~penggunaan
~ air
-1,lqQ..
'a.-r-mvn=
secara konsisten mernungkinkan tercaw h 4 # & # m .
11
painya water balance secara terkontrol.
Selain rnengembangkan konsep pembacaan meter air, PTI telah diakui sebagai
Ke[ebihan dari konsep modular PT[
penyedia solusi f u l [ - s e r ~ i ~yang
e unik dan
adalah solusi "SaaSm berbasis internet.
independen untuk berbagai ~erusahaan Tidak perlu berinvestasi pada peralatan
Yang rnela~ani f a s i b s urnurn. H a r n ~ i r server yang rnahal. lisensi dan upgrade.
seLuruh perusahaan listrik, air, dan gas di
Tidak lagi diperlukan rnanajer sistern, dan
Belanda telah rnernanfaatkan solusi PTI
pembiayaan menjadi sangat transparan.
untuk pernbacaan meter oleh konsumen
secara rnandiri dan ~embacaan meter
"Pada kenyataannya hanya perlumembayar
biaya operasional, jadi sangat sedikit
door-to-door. Informasi lehih lengkap
dapat diperoleh di situs
investasi yang diperlukan. Perencanaan
I
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nerupakan representatif PTl di Indonesia
fang siap rnemb.wikan layanan kapada
Behagai psrusahaan yang barminat ma. ~ e n p k e n ralusi Pn. Wubi dari studi
kebyakan. irn
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Kabupaten Bogor Celar
Lokakarya Berbasis Web

Ib D A M
t

Di era teknologi informasi (TI) seperti sekarang, PDAM
dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal
kepada pelanggan. Tidak hanya dari sisi kualitas, kuantitas
dan kontinuitas (K3), tetapi juga dari sisi pelayanan
administrasi yang cepat, akurat, nyaman dan terintegrasi.

Para pes-.
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una memberikan pemahaman di bidang
pembacaan meter yang akurat, PDAM
Kabupaten Bogor, didukung beberapa
pihak seperti DZH Belanda, PT. Inowa Prima
Consult dan VNG, menyelenggarakan
lokakarya pembacaan meter air pelanggan
berbasis web, yang diselenggarakan Selasa. 9
Juni 2009, di Hotel Novotel, Bogor.
Lokakarya yang mengambil tema "Data
Pelanggan Berbasis Web untuk Mendukung
Pengendalian Kehilangan Air", secara resmi
dibuka oleh Ketua BPPSPAM Ir. Rachmat
Karnadi. Lokakarya mengundang sekitar 25
PDAM, seperti perwakilan dari PDAM
Kabupaten Garut, PDAM Kota Surabaya,
D n 4 M Kabupaten Szrang, PDAM Kota

,,..,,-..--..
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.erminal.

Malang dan PDAM Kota Semarang.
Dalam sambutannya, Rahmat Karnadi
mengemukakan bahwa pemerintah saat ini
sangat memperhatikan pelayanan air minum
kepada masyarakat. Kenapa, karena pelayanan
kepada masyarkat bidang air minum ini masih
kecil, hanya 40 persen perkotaan dan 8 persen
perdesaan. Di samping itu, ditimpa lagi dengan
angka kebocoran yang tinggi, yang rata-rata
nasional 39 persen, sehingga terjadi
permaslahan ketidakefisienan di dalam
pengelolaan.
Salah satu penyebeab kebocoran, ujarnya,
antara lain kebocoran administrasi yaitu
kesalahan baca meter, baik itu meternya yang
tidak akurat maupun pembacanya yang tidak

Sebagian peserta lokakarya (kiri) dan para instruktur dari Belanda (kanan).

sungguh-sungguh membaca. Atau juga
kehilangan akibat pencurian, yang tidak menjadi
bill kepada perusahaan. Oleh karena itu, untuk
mengecilkan ha1 itu perlu dicari upaya-upaya
yang bisa memperkecil kesalahan di dalam
pembacaan meter, karena meter dianggap recording terdepan maka perlu diperhatikan
seakurat mungkin.
"Pagi ini kita akan mendapatkan penjelasan
dari perusahaan Belanda, di mana ada alat, yang
sebenarnya tidak terlalu modem menurut saya,
karena banyak yang sudah dilakukan di beberapa
PDAM, yaitu pembacaan meter itu tidak
dilakukan penulisan tetapi langsung
dimasukkan ke alat, dari situ langsung
dikontakkan dengan
- komputer dan tiap orang,
tiap bulan berganti handle, tidak itu-itu juga,"
katanya.
Maka, untuk menghindari kesalahan baca
diperkenalkan alat seperti ini. Namun ini bukan
satu-satunya cara, karena banyak cara lain yang
bisa digunakan. Oleh karena itu para direktur
PDAM hams bijaksana dalam memilih opsi
teknologi yang ditawarkan sehingga bisa
mendapatkan ha1 yang paling optimal. Ingat,
pesannya, kita dituntut-selain memberikan
kualitas-juga kebenaran dan keakurasian dari
penagihan dan pembayaran.
Sementara Dimt PDAM Kabupaten Bogor
Hadi Mulya A. mengatakan, latar belakang
mengundang teman-teman dari PDAM, pertama
karena pada 2008 lalu, pihaknya sudah uji coba
mengundang teman-teman PDAM di Jabar dan
Banten. Kegiatan seperti ini terhitung yang
kedua kali.
"Kegiatan yang pertama kita anggap
berhasil dalam rangka pencucian pipa dengan
metode a i r scouring. Lalu sekarang kita
mengadakan lagi, mengundang teman-teman
PDAM se-Indoensia. Nah, untuk program ini
penekanannya pada pen,,~ o u n a a n atau
pembacaan meter dengan menggunakan h a d terminal," kata Hadi.
Dikatakan, PDAM Kabupaten Bogor
sendiri belum mengaplikasikan program ini
secara penuh, melainkan b a u sebatas uji coba.
"Justru kita sekarang sedang uji coba di Cabang
6 yang sudah berlangsung sekitar 6 minggu, tapi
di Kota Wisata sudah hampir 3 bulan yang lalu,"
tambahnya.
Menurut Hadi, kebetulan di dalam program
ini pembacaan meter itu ada sistem roling. Dari
pihak Belanda itu, katanya, metodenya pembaca
meter itu kan biasanya rutin, dia di blok ini
atau di blok lainnya. Nah dengan program ini,
si pembaca meter di-roling lokasi bacanya. Jadi
yang mau nembak juga nggak bisa karena dia
nggak tahu kronologis hasil baca meter yang
lalu. fi Ahmad Zazili

