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Perusahaan air Indonesia beberapa tahun belakangan ini 
menerima banyak kunjungan rekan-rekan dari Belanda. 
Bersama-sama mereka mencari cara untuk membuat air 
menjadi lebih bersih dan pendistribusian lebih efisien. 
Dan berhasil. Manajer proyek VNG International melihat 
bahwa program LOGO South telah memulai sesuatu: ‘Kini 
PDAM berinisiatif untuk saling berhubungan. Dan itu 
bagus karena perusahaan-perusahaan air harus tetap 
saling mengunjungi agar dapat belajar dari pengalaman 
masing-masing.’ 

kecil tapi kuat
Dengan karyawan yang hanya berjumlah empat belas 
orang, Tirta Sumut memasok air ke empat belas ribu 
penduduk. Kebocoran dan kehilangan air lainnya 
menurun dengan drastis beberapa tahun belakangan ini. 
Direkturnya Abdi Sucipto merasa bangga atas prestasi 
perusahaannya: ‘Air kami yang termurah di seluruh 
provinsi ini.’

WaWancara: 
koordinator 
nasional bebi 
suMoto
Bebi Sutomo merupakan juru bicara utama bagi VNG 
International selama empat tahun  pada organisasi yang 
menyelenggarakan proyek twinning antara perusahaan 
air Indonesia dan Belanda. Ia melakukan kilas balik 
peristiwa yang menyenangkan dan menegangkan 
berdasarkan pengalamannya sendiri.

orang-orang 
cerdas
Karyawan dari berbagai perusahaan air datang dari 
seluruh penjuru Aceh untuk bersama-sama mengikuti 
lokakarya tentang distribusi, administrasi dan penelitian 
laboratorium. Para peserta terbaik mengatakan bahwa 
mereka bersemangat dan para instruktur memberikan 
saran-saran untuk organisasi melalui pertemuan ini di 
masa mendatang.

pipa-pipa yang lebih 
bersih, harga lebih 
Murah
 
Bagaimana cara Anda mendapatkan saluran yang 
bersih tanpa membuang banyak air? Tirta Kahuripan 
memastikannya dengan melakukan pembersihan udara 
(air-scouring): sebuah cara pemurnian dengan bantuan 
udara pampatan. Al 25 Seluruh mengadopsi teknik dari 
sebuah perusahaan air di Bogor. Dan pelanggan mereka 
tidak perlu keluar rumah mereka untuk mendapatkan air 
minum.  

diteMukan!
PDAM Wilayah Tangerang membuat jaringan bawah 
tanahnya yang lengkap pada peta digital. Mereka 
tidak hanya terampil untuk menarik pelanggan baru, 
tetapi juga mencegah kecurangan dan kehilangan air. 
Direkturnya, Pak Subekti, melalui Perpamsi mendorong 
pelaksanaan sistem baru di seluruh provinsi Banten: 
‘Inventaris aset Anda adalah hal yang sangat mendasar.’
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Seorang karyawan PDAM Tirta 

Kahuripan di Bogor, di sebuah 

instalasi pemurnian air di 

sungai Ciliwung
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VNG Internationaal berlokasi di balik fasad kuno gedung yang 
dulunya merupakan pusat pacuan kuda Kerajaan pada masa 
pemerintahan Raja Willem II di Den Haag, yang merupakan 
ibukota politik Belanda. VNG Internationaal adalah divisi 
internasional dari Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) yang memperkuat pemerintahan berbagai negara di 
seluruh dunia. Manajer proyek, Suzanne Valkman, dan manajer 
muda program LOGO South Indonesia, Famke Kweekel, 
berkantor di lantai dua. Program LOGO South seluruhnya 
dilakukan di empat belas daerah dan bertujuan untuk 
memperkuat pemerintahan daerah melalui pengembangan 
kemampuan dan alih pengetahuan. 
 Di Indonesia, VNG International mengoordinasikan 
proyek-proyek pertukaran antara perusahaan-perusahaan air 
minum di Belanda dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
di Indonesia. Untuk bertukar pengalaman di tingkat daerah, 
diselenggarakan konferensi, lokakarya dan kunjungan kerja 
secara teratur. Selain pertukaran antara perusahaan Belanda 
dan Indonesia, VNG International mengirimkan pertukaran 
antar PDAM di dalam negeri Indonesia sendiri. Karena itulah 
Valkman dan Kweekel melakukan kerjasama dengan Bebi 
Sutomo, koordinator tingkat nasional di Indonesia.
Dengan proyek mereka, Valkman dan Kweekel berupaya keras 
untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin. ‘Lazimnya, 
banyak orang yang tidak suka bila orang lain mengintip 
keberhasilannya dan lebih suka menyimpan keberhasilan dan 
masalahnya sendiri. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, 
tetapi juga di Belanda. Program ini diharapkan mampu 
membuat masyarakat memiliki visi ke depan yang melampaui 
batas cakrawala.’ 

 
antara para rekan  

Dalam program LOGO South, pendekatan antar rekan 
merupakan yang terpenting. Dalam pendekatan ini para 
pemberi kerja perusahaan-perusahaan air minum dari Belanda 
duduk bersama rekan-rekan mereka dari Indonesia untuk 
melihat bagaimana mereka dapat memecahkan masalah 
tertentu bersama-sama. Mereka dapat saling memberikan 
konsultasi tentang berbagai masalah. Bagaimana Anda 
misalnya memiliki personel yang kapasitasnya lebih dari 

Bersama rekan-rekan pekerja asing, kami mempersiapkan jalan menuju 
masa depan yang lebih bermanfaat. Itulah yang telah dilakukan perusahaan 
air minum di Indonesia dan Belanda pada tahun-tahun sebelumnya dalam 
rangka program LOGO South dari Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
International. Cara kerja ini tidak memakan biaya karena tidak memerlukan 
konsultan asing yang mahal. Siapa lagi yang bisa Anda ajak kerjasama 
kecuali rekan sendiri? Manajer Proyek Suzanne Valkman dan Famke Kweekel 
bercerita tentang hasil pendekatan antar rekan lainnya: ‘Kami melihat 
mereka benar-benar berani menunjukkan keberhasilannya.’

cukup untuk dapat memelihara pemipaan? Bagaimana Anda 
mengoptimalkan kegiatan operasional? Bagaimana Anda 
membuat analisis biaya-keuntungan dan perencanaan? 
Dengan saling bertukar pengetahuan, perusahaan Belanda 
dan Indonesia dapat belajar dari pengalaman masing-masing.
Ini adalah cara kerja yang sangat murah. Valkman: ‘Tidak 
diperlukan banyak uang untuk menawarkan bantuan. Kami 
tidak membayar para pakar dengan tarif 800 atau 900 euro 
per hari; mereka saling memberikan konsultasi. Mereka 
dapat menangani lebih banyak masalah dalam satu waktu, 
sedangkan seorang konsultan biasanya hanya dibayar untuk 
menyelesaikan satu masalah tertentu.’
 Pendekatan antar rekan seperti itu dapat membantu 
perusahaan air minum di Indonesia untuk menangani 
investasi di bidang pengendalian air dengan lebih baik. 
Salah satu tantangan terbesar untuk perusahaan air minum 
Indonesia adalah pemeliharaan. Valkman: ‘Saya melihat 
kilang pengolahan air yang sama sekali hancur dan pipa-
pipanya tidak terpasang dengan baik. Banyak investasi yang 
ditanamkan tapi selanjutnya mereka tidak tahu apa yang 
harus dilakukan dengan material itu. Di Belanda sebagian 
besar investasi dipergunakan untuk perawatan, di Indonesia 
investasi dipergunakan untuk material baru. Dengan 
pendekatan ini mereka menyadari kebiasaan yang tidak 
efisien dan kebiasaan itu dapat diubah.’ 
Kweekel menambahkan: ‘Harus diselenggarakan pelatihan 
terlebih dahulu, baru kemudian investasi. Apabila Anda tidak 
mendidik karyawan Anda untuk menjaga barang-barang, 
dalam sepuluh tahun Anda akan kehilangan semua investasi 
Anda.’

hasil yang konkret

Keberhasilan nyata yang tercapai dalam proyek pertukaran 
ini akan banyak dibahas dalam terbitan ini. Sehingga 
dengan demikian sistem informasi dibuat dengan lebih baik, 
sistem untuk jaringan distribusi diperluas dan laboratorium 
diperbaiki. Tapi yang lebih penting dari inovasi teknik dan 
bukti kesuksesan, menurut Valkman adalah perubahan dalam 
pola pikir manusia: ‘Mereka lebih bersikap terbuka atas kritik 
dan mencari solusi di luar jalur yang dapat mereka percayai. 

Itulah benang merah yang terbentuk dalam program kami. 
kadang menyebalkan untuk menjelaskan, karena orang selalu 
terfokus pada hasil-hasil konkret. Akan tetapi saat mengelola 
program ini, saya memiliki satu tujuan di hadapan: saya 
ingin melihat sendiri mereka berubah. Mereka memperoleh 
hasil pada tingkatan proyek, atau tidak mencapainya tapi 
mereka mengalami perubahan dan menjadi lebih baik dalam 
mengatasi masalah di masa depan, itulah yang terpenting 
bagi saya.’

kerjasaMa selanjutnya

Meskipun hasil evaluasi untuk program LOGO South di 
Indonesia sangat baik, VNG International akan menghentikan 
bagian ini. Valkman menceritakan alasannya: ‘Kami adalah 
divisi internasional dari Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten: tujuan kami adalah memperkuat pemerintah 
daerah di negara-negara berkembang. Proyek air minum 
semakin tidak melibatkan pemerintahan setempat. Kami 
berusaha untuk melibatkan pemerintahan setempat tapi 
situasi politik demikian rumitnya, sehingga PDAM tidak 
melihat cukup kemungkinan untuk melakukan hal tersebut.’ 
Bahwa VNG International menghentikan program ini tidak 
berarti bahwa kerjasama antar PDAM sekarang harus terhenti 
pula. Valkman dan Kweekel berharap bahwa perusahaan-
perusahaan air minum tersebut akan melanjutkan kerjasama 
tersebut. Di sini Perpamsi, persatuan perusahaan air minum 
di Indonesia yang telah banyak bekerja sama  dengan VNG 
International memainkan peranan penting . 
 Tanda-tanda awal untuk kelanjutan kerjasama tersebut 
cukup menjanjikan. VNG International benar-benar telah 
memulai sesuatu dengan program itu, demikian Famke 
Kweekel. ‘Proyek ini jelas-jelas memperlihatkan bahwa orang-
orang itu berani menunjukkan keberhasilan mereka. Mereka 
memperoleh kepercayaan diri untuk memandang keluar dan 
bahkan pergi ke luar negeri untuk mencari kerjasama. Sebelum 
proyek kami dimulai, sangat sedikit sekali kerjasama yang 
dibangun. Kini kami melihat bahwa PDAM berinisiatif untuk 
saling berhubungan.’
 Valkman: ‘PDAM juga akan membayar sendiri pertukaran 
lanjutan dan aktif mencari kemungkinan pendanaan yang 

MeMandang  
jauh 
ke  
depan

baru. Saya tahu pasti bahwa para penggalang dana akan 
tertarik: rencananya jelas dan pendanaannya telah dicari 
untuk rencana tersebut. Kami melihat ada yang sudah dimulai 
dan menghasilkan pendapatan bagi mereka sendiri.’ 

tantangan 

Salah satu tantangan terbesar bagi Perpamsi ketika bertindak 
sebagai koordinator adalah kurangnya dana dan kemampuan 
yang diperlukan organisasi tersebut untuk berjuang. Namun 
demikian Suzanne Valkman menggarisbawahi bahwa kerjasama 
lanjutan tidak memerlukan banyak uang atau kesulitan: 
‘Asalkan ada satu orang yang bisa melaksanakan tugas itu dan 
mengoordinasikan semua urusan. Hal itu sesungguhnya tidak 
rumit: cukup dengan memastikan bahwa satu perusahaan 
mengunjungi perusahaan lainnya. Buat kunjungan yang 
menyenangkan dan menarik dengan kudapan dan minuman.’
Tantangan lainnya untuk kerjasama antar PDAM, menurut 
Kweekel adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara 
yang sangat luas. Belanda jauh lebih kecil dan karena itulah 
pertemuan dan pertukaran dapat diwujudkan dengan lebih 
mudah. Di Indonesia logistik untuk kegiatan ini lebih sulit 
untuk diatur.  

Valkman masih menyebutkan masalah lain: pemerintah daerah 
dan pusat hanya ingin berinvestasi sedikit demi sedikit dalam 
air minum bersih: ‘Pemerintah daerah sering menggunakan 
PDAM sebagai sapi perahan: mereka ingin menghasilkan 
darinya tapi tidak mau berinvestasi untuk PDAM.’ Kweekel 
menggarisbawahi bahwa, karena itulah, penting bagi 
perusahaan-perusahaan air minum agar tidak hanya belajar 
dari sesamanya, melainkan mereka juga harus bersatu. 
‘Jadi mereka bisa melakukan pendekatan-pendekatan pada 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperbaiki 
fasilitas air minum’, jelas Kweekel. ‘Bukan kami yang harus 
mengatakan bagaimana bentuk kerjasama lanjutannya. Kami 
meyakini pendekatan antar rekan. Pada akhirnya, orang 
Indonesia sendiri yang harus mencari jalan keluar terbaik 
bersama-sama.’
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keberhasilan 
sebuah 
perusahan 
air MinuM 
di suMatra

Di ibukota propinsi Sumatra Utara, perusahaan 
kecil Tirta Sumut berkembang menjadi contoh 
perusahaan air minum yang mampu bertahan dan 
kuat di Indonesia. Dengan hanya memiliki empat belas 
karyawan, Abdi Sucipto, direktur perusahaan ini, 
memasok air bagi empat belas ribu orang. Kebocoran 
dan kehilangan air lainnya telah ia atasi secara luar 
biasa dengan bantuan seorang rekan dari Belanda. ‘Air 
kami adalah yang termurah di seluruh provinsi ini.’

Medan

Seorang insinyur Tirta Nadi 
memandang kota Medan 
dari menara air Belanda 
kuno
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muda di posisi manajerial yang penting. Proses regenerasi 
internal memberikan peluang kepada para insinyur sipil 
muda dan penuh bakat seperti Abdi, untuk melakukan 
modernisasi pada perusahaan tersebut. 
 Sebagai direktur baru dari anak perusahaan Tirta 
Sumut, Abdi membangun hubungan yang kuat dengan 
rekan-rekannya dari Belanda selama program twinning 
dengan perusahaan air minum PWN. Ia dapat menghubungi 
rekan-rekannya luar negerinya tersebut dengan cepat 
melalui surel dan telepon untuk mengajukan pertanyaan 
singkat dan meminta saran. Dengan begitu ia semakin 
percaya diri dan kekuatannya semakin meningkat, tanpa 
menimbulkan biaya tambahan apa pun. Di mana letak 
keberhasilan Tirta Sumut saat ini? ‘Lebih disiplin, lebih 
higienis dan lebih efisien.’ 

pengheMatan energi

Instalasi pipa saluran masuk air Tirta Sumut berada di 
sepanjang Sei Ular Tirta Sumut. Air sungai yang keruh 
harus mencapai masyarakat kecamatan Lubuk Pakam dalam 
bentuk sudah dimurnikan, tiga puluh kilometer dari Medan. 
Di sini sebelas ribu penduduk menggunakan air dari Tirta 
Sumut untuk mandi di pagi hari dan malam hari.
Sejak awal program twinning dari VNG International di 
tahun 2005, banyak yang berubah pada pipa saluran masuk 
air dan instalasi pemurnian air kecil milik Tirta Sumut di 
Lubuk Pakam. Dengan membersihkan air yang masuk secara 
teratur, kapasitasnya dapat ditingkatkan dari delapan 
puluh kubik meter per detik menjadi seratus dua puluh 
kubik meter per detik. Atas rekomendasi dari para pakar di 
PWN, operator di pipa saluran masuk air harus memeriksa 
semua pompa setiap jam. Tekanan air pada pompa juga 
disesuaikan berdasarkan permintaan air dari penduduk. 
Antara pukul lima dan sepuluh pagi dan pukul sepuluh 
pagi hingga sore hari antara pukul empat dan enam sore 
adalah jam-jam sibuk . Banyak energi yang dihemat akibat 
penyesuaian tekanan air pada waktu-waktu ini. Tagihan 
listrik dari perusahaan PLN setempat turun drastis. 
 Beberapa ratus meter dari instalasi ini berdiri kantor 
Abdi. Gedung berwarna putih yang berdiri tegak dengan 
rumput yang dipotong dengan rapih ini membuat seluruh 

Seperti sebuah komedi putar, menara air Belanda berdiri 
mencolok di Jalan Kapitan, Medan yang sangat lembap 
dan panas. Di bawah bayangan gedung setinggi 42 meter 
berdiri kantor pusat perusahaan air minum besar Sumatra, 
Tirta Nadi, Menara air itu dibangun oleh Perusahaan 
Saluran Air Ajer Bersih di tahun 1904. ‘Pipa-pipanya 
saling tersambung oleh mur, tidak ada yang dilas,’ 
ujar Abdi Sucipto dengan penuh kekaguman. Ia duduk 
dengan tenang di depan ruang operasional, di mana staf 
pemeliharaan minum kopi.
 Abdi Sucipto dikenal baik oleh perusahaan-perusahaan 
air minum Belanda. Insinyur sipil berusia 37 tahun ini 
adalah direktur dari PT Tirta Sumut, sebuah perusahaan 
air minum semi publik yang berasal dari kerjasama 
antara perusahaan air minum PDAM Tirta Nadi di Medan, 
Waterfund Indonesia dan Perusahaan Air Minum PWN 
Belanda Utara. Tirta Sumut yang relatif kecil memasok 
air pada sebagian besar penduduk wilayah Deli Serdang. 
Abdi adalah pusat keberhasilan program LOGO South dari 
VNG International pada perusahaan air minum di Sumatra 
Utara. VNG International terfokus pada tiga hal di Tirta 
Sumut dan Tirta Nadi: pertama optimalisasi produksi Tirta 
Sumut dan pendidikan operator, staf laboratorium dan 
manajer. Yang kedua, kerugian akibat kebocoran di area 
produksi Tirta Sumut harus diperangi. Dan yang ketiga, 
mereka ingin membuat jaringan pipa Tirta Nadi menjadi 
lebih efisien dengan menggunakan model komputer 
hidrolik. Pendekatan antar rekan harus menjamin dampak 
dan hasil untuk jangka panjang.

generasi Muda 

VNG International menginginkan agar Tirta Nadi melalui 
program twinning memberikan peluang untuk menggali 
pengetahuan dan pengalaman dari rekan-rekan di Belanda. 
Melalui pendekatan pribadi, budaya perusahaan dapat pula 
berubah. Abdi Sucipto saat itu masih bekerja penuh waktu 
sebagai karyawan perusahaan pengolahan air Tirta Nadi. 
Perusahaan besar di Medan ini telah dikenal selama satu 
dasawarsa lamanya sebagai perusahaan air minum paling 
profesional di Indonesia. Penyebab keberhasilan penting 
dari Tirta Nadi adalah banyaknya jumlah karyawan berusia 

‘di belanda  
terbukti bahWa  
Mereka  
Menggunakan  
perkakas yang saMa 
seperti kita’

tirta nadi 
 
Di Medan, perusahaan air minum PDAM Tirta Nadi 
memasok air pada empat ratus ribu pelanggan. Perusahaan 
ini menggapai sekitar satu setengah juta penduduk, atau 
delapan puluh persen penduduk kota tersebut.
Sumber utamanya adalah Rumah Sumbul di Sibolangit. 
Dalam satu detik mengalir sekitar 600 liter air dari sumber 
ini ke arah Medan, antara lain ke menara air di Jalan 
Kapitan, yang dapat menampung dua belas ribu kubik 
meter. Tirta Nadi bekerjasama dengan sembilan kabupaten 
di provinsi Sumatra Utara. 
Di tahun 2009 Tirta Nadi telah menjual 133.958.500 kubik 
meter air. Pendapatan dari penjualan air di tahun tersebut 
adalah 289.781.863.912 rupiah.

Karyawan Tirta Nadi 
memperbaiki sebuah leding 
di daerah permukiman Bumi 
Serdang Permai di Lubuk Pakam 



antar rekan

Pada pendekatan antar rekan, para penasehat dan pakar 
bekerja sama dengan erat dalam waktu singkat bersama 
rekan-rekan di luar negeri, yang melakukan pekerjaan 
yang sama seperti mereka. Hal ini memungkinkan kedua 
pihak untuk menemukan jalan keluar dengan sangat 
cepat dan menjalankannya dalam sebuah organisasi. 
Pengetahuan teknis serta pengalaman praktik yang 
relevan sangat penting di sini.

pt tirta suMut 
 
Tirta Sumut adalah perusahaan air minum semi publik 
yang berdiri sebagai kerjasama antara Water Fund 
Holland BV dan PDAM perusahaan air minum Tirta Nadi 
di Medan. Tirta Sumut yang relatif kecil menjual air 
pada Tirta Nadi dan memasok air pada sebagian besar 
penduduk di wilayah Deli Serdang. 
Air dari anak perusahaan Tirta Sumut berasal dari 
sungai Sei Ular. Perusahaan ini mendapatkan izin 
khusus dari pemerintah provinsi untuk menggunakan 
120 liter air per detik, tapi pada praktiknya saat ini 
seratus liter per detik yang diambil dari sungai itu. 
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instalasi pemurnian air teratur. Sejak program twinning 
jumlah karyawan Tirta Sumut turun dari dua puluh tiga 
orang menjadi empat belas orang. Akibat penurunan biaya, 
air kini bisa diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah. 
Apabila perusahaan lain meminta dua ribu rupiah untuk 
setiap satu kubik meter, Tirta Sumut menetapkan harga 
sekitar seribu dua ratus rupiah. Harga air ditinjau setiap 
enam bulan. 

keluhan

Bagian layanan pelanggan pusat Tirta Sumut adalah kantor 
wilayah Tirta Nadi di Lubuk Pakam. Kepala bagian wilayah 
Cece Harahap bertugas menangani keluhan dari Lupuk 
Pakan mengenai kualitas air. Kantor wilayahnya melayani 
sekitar 14.900 pelanggan. Di kantor Cece di atas sebuah 
meja untuk minum kopi di ruangan berpenyejuk udara, 
terdapat komputer pencetak. Barisan panjang nama dan 
alamat dengan kata-kata di belakangnya seperti ‘pipa 
bocor’, ‘pengukur rusak’ atau ‘pengukur hilang’. Cece yang 
berusia 45 tahun memiliki pekerjaan yang sulit: ‘Kami 
mendapatkan rata-rata dua hingga tiga keluhan per hari.’ 
Di bulan November seluruhnya terdapat 152 keluhan. 
Terutama penutupan air bisa menyebabkan situasi tegang.
Sebagian besar pelanggan Cece tinggal di Bumi Serdang 
Permai, sebuah daerah menengah ke bawah dengan rumah-
rumah toko (ruko) kecil di mana jarang ditemukan mobil 
diparkir depan pintu ruko. Penduduk daerah ini secara 
keseluruhan puas dengan kualitas air dan penyediaan jasa. 
‘Bulan lalu bagus, tapi sebelumnya air kadang-kadang 
sangat jelek. Kadang-kadang ada cacing-cacing kecil dalam 
air’, ujar ibu Nadapaap, seorang penjahit berusia lima 
puluh tahun. 
 Dua tahun yang lalu Cece memperoleh saran dari 
pakar distribusi air Belanda Nick Hoek, sebagai bagian 
dari program VNG International. Selama dua minggu orang 
Belanda dari PWN ini memberikan saran-saran praktis untuk 
memerangi kebocoran pipa dan kerugian akibat kebocoran 
lainnya. Penyediaan jasa yang lebih baik menjadi prioritas, 
tapi juga kerugian untuk perusahaan berkurang. Pesan dari 
Nick Hoek dapat diterima meskipun ada kendala bahasa di 
kantor Tirta Nadi di Lubuk Pakam. Terutama yang penting 

adalah kecepatan: mengganti alat pengukur dengan cepat 
dan konsekuen dan menyegel alat pengukur yang baru 
dengan cepat pula.

kepercayaan

Selama bertahun-tahun banyak pengukur air di Lubuk 
Pakam kekurangan segel. Dengan konsekuensi untuk 
menyegel semua pengukur dengan tutup plastik, 
perusahaan ini mengalami penurunan kerugian akibat 
kecurangan pelanggannya. Tapi menurut Cece bantuan 
dari perusahaan air PWN Belanda Utara adalah alasan 
lainnya yang penting: ‘Nick Hoek memotivasi kami. Banyak 
karyawan saya yang berpikir bahwa teknisi perbaikan 
dari Belanda memiliki perkakas berteknologi super. Tapi 
ternyata mereka memiliki perkakas yang sama persis 
dengan yang kami gunakan di sini.’ Teknisi di kota kecil ini 
menyadari bahwa mereka sama seperti rekan profesional 
mereka di Belanda. Dan sementara itu terjadi penurunan 
kehilangan air meskipun terdapat non revenue water (air 
yang hilang sebelum air diterima pelanggan) di Lubuk 
Pakam. 
 Kolegialitas merupakan pusat dari proyek VNG. Para 
pakar dari Belanda selama program twinning merupakan 
penasehat dan orang kepercayaan yang penting bagi rekan 
mereka di Tirta Nadi. setelah kepulangan mereka, Abdi 
Sucipto menopang rekan-rekan mudanya di Sumatra Utara 
dan perusahaan air lainnya di Indonesia. Hubungan kerja 
yang baik dan penyebaran pengetahuan antar insinyur 
air Indonesia dapat memberikan kontribusinya tanpa 
menimbulkan biaya pada perbaikan kualitas perusahaan air 
minum di Indonesia.

pelatihan

Di tahun 2007 Lubuk Pakam merupakan latar dari proyek 
percontohan VNG International yang baru. Para ahli 
dari Belanda membuat analisis bersama rekan Indonesia 
mereka. Puluhan peserta dari Aceh, Banten dan Sumatra 
Barat berkumpul di kantor kecil Tirta Nadi di Lubuk Pakam 
untuk mengikuti lokakarya praktis. Sebuah hotel kecil di 
desa dilibatkan untuk menerima para tamu. Setelah itu 

masih diikuti oleh tiga lokakarya mendalam di instalasi 
pemurnian air milik Abdi Sucipto. Tiga puluh karyawan 
perusahaan pemurnian air dari seluruh Indonesia 
mendapatkan pelatihan intensif selama tiga hari penuh 
untuk perbaikan kualitas dan peningkatan kapasitas dalam 
produksi air. Mereka terkagum-kagum dengan fungsi 
Abdi dari perusahaan air kecil Tirta Sumut. Keahlian dan 
pengetahuan asing nyaris tidak diperlukan.
Anak perusahaan Belanda - Indonesia Tirta Sumut akan 
menjadi contoh untuk seluruh Indonesia. ‘Dengan proyek 
ini kami ingin menunjukkan bagaimana Anda dapat 
mengatasi kerugian akibat kebocoran dan kecurangan 
pelanggan, bagaimana Anda dapat mengoptimalkan 
produksi air. Dan akhirnya, bagaimana sebuah perusahaan 
air minum di Indonesia bisa benar-benar berfungsi dengan 
berkelanjutan dan profesional – telah ditunjukkan oleh 
Abdi Sucipto bersama perusahaannya Tirta Sumut’, ujar Leo 
Commandeur dari Perusahaan Pemasok Air PWN Belanda 
Utara. Ia memimpin program twinning antara PWN, Tirta 
Nadi dan anak perusahaan Tirta Sumut sejak tahun 2005.

pertuMbuhan

Kualitas air Tirta Sumut beberapa tahun terakhir ini sangat 
membaik, tapi kecurangan pelanggan tetap menjadi 
ancaman selama musim penghujan di bulan Juni dan 
Desember, di mana air berwarna sangat keruh. Masalah 
lainnya adalah meningkatnya permintaan air. Cece 
Harahap: ‘Terlalu banyak pelanggan, dan tekanan air yang 
tidak memadai. Jadi kami harus membangun instalasi baru 
untuk memperbesar kepasitas.’ 
 Karena itulah Tirta Sumut memprioritaskan 
pembangunan dua instalasi pemurnian air yang baru. 
Instalasi pertama memiliki kapasitas enam puluh liter 
per detik. Instalasi kedua dengan kapasitas seribu liter 
per detik lebih disukai untuk memenuhi peningkatan 
permintaan air di Medan. ‘Ini adalah peluang yang luar 
biasa bagi Tirta Sumut,’ ujar Abdi Sucipto berbinar. ‘Dan 
siapa tahu, mungkin pelanggan kami kelak benar-benar 
bisa meminum air dari keran.’

‘lebih  
disiplin,  
lebih higienis  
dan lebih  
efisien’

links: Melalui pipa-pipa 
berwarna biru, air dialirkan ke 
dalam jaringan pipa dengan 
pompa listrik

rechts: Sebuah tempat kerja 
untuk perbaikan pengukur 
air di kantor pusat Medan. 
Alat pengukur diperiksa di 
sini apabila ada keluhan atau 
masalah. Komponen yang 
rusak diganti dan diperiksa 
lagi dengan cermat di meja 
pemeriksaan. Per 100 liter air 
bisa terjadi penyimpangan 2 
liter air.



pWn

Perusahaan Pemasok Air PWN Belanda Utara merupakan 
perusahaan air minum murni dan dapat diandalkan 
yang menguasai daerah bukit pasir dan cagar alam. 
Melalui sekitar 750.000 sambungan, PWN memasok air 
minum pada perorangan, perusahaan dan lembaga di 
provinsi Belanda Utara. Setiap tahun satu setengah 
juta pelanggan menggunakan sekitar 105 juta liter air 
minum. PWN memurnikan air permukaan menjadi air 
minum di Andijk, Heemskerk dan daerah bukit pasir. 
Sudah satu dekade lamanya, PWN mengembangkan 
teknik pemurnian yang diadopsi oleh perusahaan lain di 
seluruh dunia. 
PWN menguasai pula daerah cagar alam antara Bergen 
dan Zandvoort. Penduduk Belanda Utara dan para 
wisatawan seluruhnya melakukan tujuh juta kunjungan 
per tahun ke bukit pasir ini.
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Karyawan Tirta Nadi di Medan, 
yang mendistribusikan air 
hampir ke seluruh kota
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Akibat bencana tsunami di 
tahun 2004, sektor air di 
Aceh mengalami kerusakan 
yang parah. Berhari-hari 
para karyawan berjuang 
keras dengan pipa air 
yang bocor, kehilangan 
air dalam jumlah besar 
serta masalah keuangan. 
Lokakarya perusahaan air 
minum Belanda menawarkan 
bantuan bagi PDAM di Aceh.   

lokakarya di 
aceh: terbaik  
di kelasnya

Bertahun-tahun lamanya Urip Muliadi tidak dapat 
mengenakan seragam berwarna biru terangnya ke kantor. 
Konflik bersenjata di Aceh menyebabkan situasi yang 
membahayakan nyawa karyawan perusahaan air minum 
dan pegawai pemerintah. Tapi kini Urip adalah satu dari 
ratusan karyawan di Aceh yang kembali berkeliling sambil 
mengenakan seragam perusahaannya dengan bangga. 
Belum lama ini Urip yang merupakan kepala pemasok 
air di Siron, kembali memberikan senyum yang lebih 
lebar di raut mukanya. Saat penutupan enam lokakarya, 
sebuah perlombaan diselenggarakan oleh Dunea, sebuah 
perusahaan air minum Belanda. Para insinyur harus 
sesegera mungkin memasang sebuah pipa air dalam final 
perlombaan yang penuh kegembiraan itu. Urip menang 
dengan catatan waktu delapan menit. ‘Dan tanpa satu tetes 
air pun yang bocor’, katanya puas. Ia telah bekerja empat 
belas tahun untuk PDAM Aceh Besar. 

aceh

Kepala laboratorium Sudirman 
memeriksa air di kantor pusat 
Tirta Mountala (Aceh Besar). 
Di sebelah kirinya berdiri 
Rini Anita, yang mengikuti 
lokakarya LOGO South 
mengenai administrasi
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Pada tahun 2009 dan 2010 dilangsungkan berbagai lokakarya 
oleh sembilan PDAM di Aceh yang diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kepercayaan 
diri karyawan. Pelatihan ditujukan bagi tiga divisi berbeda 
di dalam perusahaan air minum: laboratorium, jaringan 
distribusi dan administrasi keuangan. Perusahaan air minum 
Belanda Dunea dan PWN menyelenggarakan lokakarya dengan 
pendanaan dari program LOGO South VNG International.

renoVasi blok
 
Topik terpenting dalam lokakarya yang diikuti Urip adalah 
renovasi blok, cara yang efisien dan murah untuk mengatasi 
kehilangan air akibat kebocoran. ‘Di setiap wilayah dicari 
kesalahan yang terjadi, berapa banyak air yang digunakan 
dan berapa banyak air yang hilang’, ungkap Ger Vogelesang, 
direktur program dari H²0 Partners di Aceh, yang sebelumnya 
adalah direktur sebuah perusahaan air minum Belanda. 
‘Kehilangan air bisa disebabkan oleh kebocoran, tapi juga 
kejahatan dan penyadapan liar.’ 
 Sama seperti rekan-rekan dari perusahaan air minum 
lainnya, Urip Muliadi selama lokakarya mempelajari cara 
penggunaan renovasi blok. ‘Kini saya mengetahui bagaimana 
Anda dapat memerangi kehilangan air dan kebocoran 
sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Saya juga 
mempelajari pemetaan jaringan air dengan program komputer 
Epanet dan Autocad.’
 Intsruktur Dunea yang berasal dari dalam dan luar 
negeri menjawab tantangan untuk membimbing peserta dari 
berbagai perusahaan air minum dengan tingkat pendidikan 
yang berbeda. Di antara perusahaan air minum di Aceh 
terdapat perbedaan besar. PDAM di Banda Aceh relatif besar 
dan berada di bawah manajemen ketat seorang direktur muda 
yang ambisius, sedangkan perusahaan air minum terkecil 
dalam negeri hanya terdiri dari dua belas orang karyawan. 
 Di Aceh beberapa perusahaan mengalami kehilangan air 
sebanyak lima puluh persen. Karena itulah banyak perusahaan 
air minum kecil berjuang keras dengan masalah keuangan 
yang luar biasa, sehingga turut mengganggu keikutsertaan 
mereka dalam lokakarya. Untuk kebanyakan PDAM, mencapai 
lokasi Banda Aceh saja sudah merupakan tantangan yang 
besar. Seorang peserta misalnya, harus berangkat dari 

pelajaran dari lokakarya

Dalam serangkaian lokakarya, para pelatih dari Belanda 
dan Indonesia menarik beberapa kesimpulan penting:
•  Para peserta dari perusahaan air setempat harus 

mengikuti semua lokakarya dengan konsekuen. Ini 
menyangkut program kursus yang konstruktif, di mana 
tingkat pendidikan pada setiap lokakarya meningkat.

•  Latar belakang profesi peserta harus sesuai dengan 
isi lokakarya. Karyawan laboratorium harus ikut serta 
dalam lokakarya mengenai kualitas air dan penelitian 
laboratorium, dan bukan, misalnya, lokakarya 
mengenai administrasi.

•  Direksi dari perusahaan air setempat harus merancang 
program pelatihan yang jelas dengan tujuan yang 
konkret. Program ini dapat mereka gabungkan dengan 
lokakarya dari organisasi lain di dalam dan luar negeri. 
Sehingga mereka benar-benar menanamkan investasi 
dalam kualitas karyawan mereka.

•  Penyelenggara lokakarya harus mengantisipasi dengan 
baik keterbatasan keuangan dari beberapa perusahaan 
air. Beberapa PDAM tidak dapat menutupi biaya 
transportasi dan penginapan. Ini menjadi kendala yang 
besar di Aceh.   

•  Penyelenggaraan lokakarya lebih baik melibatkan 
instruktur yang baik dari Indonesia daripada 
mengundang pakar dari luar negeri yang tarifnya relatif 
mahal. Dengan demikian meskipun anggaran yang 
terbatas, hasil yang baik tetap tercapai.

‘saya Mengikuti seMua  
lokakarya. suasana  
di teMpat kerja saya 
Menjadi lebih baik 
karena prograM itu’

Urip Muliadi, kepala instalasi 
pemurnian air dari Siron (Aceh 
Besar), memenangkan hadiah 
utama sebagai pemasang pipa 
tercepat



perusahaan air di aceh

23 perusahaan air di Aceh menjawab tantangan yang 
besar. Perusahaan yang menjalin kerjasama relatif 
berukuran kecil dan terletak sangat jauh dari ibu kota 
Banda Aceh. Perusahaan air terkecil memiliki kesulitan 
untuk mempertahankan kondisi keuangannya dan 
pengalaman praktik serta pengetahuan di sektor air 
untuk memimpin perusahaan ini sangat terbatas. 
Akibatnya campur tangan pemerintah setempat dalam 
penyelenggaraan perusahaan dan penetapan tarif yang 
lebih besar dibandingkan di tempat lain di Indonesia. 
Selain itu kehilangan air akibat kebocoran pada 
perusahaan ini sering kali mencapai lima puluh persen 
karena di Aceh yang miskin banyak ditemukan adanya 
saluran air liar. Konflik separatis bertahun-tahun dan 
bencana tsunami semakin memperberat pekerjaan 
perusahaan air di Aceh. Tanpa subsidi atau sumbangan dari 
pemerintah mereka tidak akan dapat bertahan.
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pertemuan. Karena banyaknya peserta yang menghadiri 
lokakarya tanpa mengikuti pelatihan sebelumnya, terjadi 
keterlambatan yang luar biasa pada lokakarya. Keterlambatan 
ini juga mengganggu program kursus bagi mereka yang telah 
hadir secara teratur sejak awal 2009. ‘Di semua disiplin ilmu 
ditempatkan orang-orang yang tidak bekerja untuk bagian 
tersebut. Dan pada kursus laboratorium, bahkan di beberapa 
perusahaan, kami melihat alat-alat masih tersimpan rapi di 
ruang direksi’, ujar Leo Nijland, yang membantu program 
lokakarya di Aceh untuk Dunea. ‘Keterbatasan seperti ini 
berdampak negatif pada kualitas pelatihan.’  
 Masalah-masalah itu membuktikan betapa pentingnya 
bagi manajemen perusahaan air minum kecil untuk 
merencanakan program pelatihan yang baik bagi staf 
mereka. Program tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, 
sehingga sebuah perusahaan air minum di Aceh nantinya 
dapat bergabung dengan lokakarya dari organisasi lain pada 
sektor air di dalam dan  di luar negeri. Ger Vogelesang, yang 
ikut mengadakan lokakarya Dunea, mengatakan: ‘Tingkat 
pendidikan para peserta terkadang rendah tetapi apabila 
manajemennya membaik, para karyawannya pasti akan 
mengikuti.’

air Murni
 
Kualitas air leding masih merupakan masalah besar di Aceh. 
Banyak perusahaan air minum tidak memiliki kebutuhan 
mendasar dalam pengendalian laboratorium. Akibatnya, 
perhatian sering difokuskan pada sisi operasional distribusi 
dan administrasi yang mengabaikan kegiatan penelitian di 
laboratorium. ‘Di tempat kami sulit untuk mengajak orang 
pergi ke laboratorium. Terakhir kami memasang saluran pipa 
yang baru dan Anda lihat bahwa mereka tidak memberikan 
perhatian sama sekali pada pekerjaan rutin di laboratorium. 
Tapi saya mendorong dua rekan saya untuk melakukan 
pengujian secara teratur di lab, dan untunglah kini keadaan 
membaik’, ujar Sudirman, karyawan PDAM berusia 34tahun. 
Sejak tahun 2005 Sudirman memimpin laboratorium di 
instalasi pemurnian air. Ia karyawan terbaik dari lokakarya 
laboratorium. ‘Yang paling menarik dari lokakarya menurut 
saya adalah, Anda benar-benar mempelajari apakah itu air 
yang baik dan air yang buruk. Kini saya menganggapnya 
sebagai tugas terpenting saya untuk meningkatkan kualitas 
air perusahaan saya.’ Terjadi kompetisi yang sehat antara 
berbagai perusahaan air minum di sekitar Banda Aceh. ‘Air 
kami bagus dan murni dan terkenal di perusahaan-perusahaan 
pemurnian air di wilayah ini. Mereka bisa membuat air minum 
dari air kami. Mereka tidak berani membuat air minum dari 
perusahaan lain di Banda Aceh. Airnya buruk, kata para 
pedagang.’ 
  Sudirman baru saja duduk satu tahun di 
sekolah menengah kejuruan teknik ketika tsunami 
memorakporandakan gedung sekolahnya. Ia kehilangan 
banyak teman sekolahnya selama bencana itu. Sejak saat itu 
ia hanya terfokus pada pekerjaannya. ‘Saya mengikuti semua 
lokakarya LOGO South. Suasana di tempat kerja saya menjadi 
lebih baik karena program itu.’
 Sudirman tinggal bersama dua anaknya, istri dan orang 
tua di desa Montasik, yang berjarak sepuluh kilometer dari 
instalasi air Aceh Besar. Desa itu masih belum memiliki 
jaringan pasokan air. ‘Saya sendiri tidak punya air leding. 
Kami mengambil air dari sumur. Tapi kedua anak saya 
untungnya sehat dan orang tua saya bangga pada saya.’

pulau Simeulue menuju daratan terlebih dahulu, lalu 
melakukan perjalanan ke Banda Aceh. Akibat kurangnya dana 
untuk menutupi ongkos perjalanan, empat dari sembilan 
perusahaan air minum tidak dapat mengikuti dua lokakarya 
terakhir. 

 
debitur
 
Dewi Saprida harus berkendara sekitar empat jam dari Bireuen 
menuju Banda Aceh, tapi ia senang karena dapat mengikuti 
seluruh enam lokakarya yang diselenggarakan oleh Dunea 
tentang administrasi keuangan. Akuntan berusia 35 tahun 
ini bekerja di PDAM di Bireuen yang memasok air pada sekitar 
18 persen penduduk setempat. Ia bertanggung jawab untuk 
membuat laporan keuangan tentang pendapatan harian. 
‘Selama lokakarya saya belajar membuat analisis pembayaran 
dan utang pelanggan serta pendistribusian air. Saya juga 
mempelajari program komputer Agresso yang digunakan 
akuntansi untuk mensurvei masalah debitur.’ 
 Atasannya, Isfadli Yahya, direktur PDAM Bireuen, 
sama sekali tidak menyesal bahwa ia telah memberikan 
kesempatan kepada Dewi untuk menghadiri lokakarya. Ia 
pun ternyata orang yang terbaik di ‘kelas’nya. ‘Saya sangat 
kagum pada Dewi. Ia dapat memanfaatkan pengetahuannya 
tentang keuangan dengan baik’, jelas Isfadli. Belakangan 
ini perusahaannya mengalami peningkatan. ‘Kebocoran kini 
semakin berkurang. Kehilangan akibat kebocoran turun dari 
46 persen menjadi 32 persen.’ 
 Banyak peserta lokakarya terkesan dengan pengetahuan 
Dewi. Ia belajar  tentang akuntasi di Universitas Syiah Kuala, 
Banda Aceh. Tidak semua peserta memiliki tingkat pendidikan 
yang sesuai untuk dapat mengikuti pertemuan dengan baik. 
Para instruktur sangat sibuk. Selain itu, sejumlah perusahaan 
mengirimkan karyawan lain, bahkan karyawan yang bekerja 
di bagian lain yang tidak ada hubungannya dengan tema 
lokakarya. Begitulah, seorang supir truk menghadiri lokakarya 
yang diperuntukkan bagi karyawan laboratorium.
Semua lokakarya memiliki program kursus yang konstruktif 
dan tingkat pendidikan yang meningkat pada setiap 

Atas:   

Sudirman dan Rini Anita di 

laboratorium Tirta Mountala

Kiri bawah:  

kepala laboratorium Sudirman 

Kanan bawah:  

instalasi pemurnian air di Siron



air di banten
 
Hampir 9 juta orang tinggal di provinsi Banten. Sekitar 
185.000 rumah tangga memasang saluran air. Jumlah 
ini meningkat hingga sekitar 15.000 sampai 20.000 
pelanggan per tahun. Total potensi pendistribusian air di 
Banten adalah 11.000 liter per detik. Dengan instalasi air 
saat ini, perusahaan air dapat menampung kapasitas 7.750 
liter per detik. 

Apabila semua penduduk provinsi Banten dilengkapi 
dengan fasilitas air, seluruh keperluan air adalah 16.000 
liter per detik. Apabila perusahaan-perusahaan air 
dianggap mampu melaksanakan rencana induk mereka, 
maka tujuan ini akan tercapai pada tahun 2025.

Perpamsi Banten terdiri atas enam perusahaan air publik 
dan lima belas perusahaan air swasta. PDAM Tirta Kerta 
Raharja (KTR) Wilayah Tangerang adalah salah satu 
perusahaan air terbesar di Indonesia. Pak Subekti sebagai 
Direktur ingin agar kehilangan air di Banten yang saat ini 
mencapai 36 persen, menurun hingga 20 persen di tahun 
2020.

20 banten banten 21

‘Dulu direktur sering masuk tiba-tiba ke ruangan kami dengan 
pertanyaan seperti: berapa banyak pipa terpasang di sudut 
jalan?’ Yadi Treviadi dan rekannya Ahmad Rival saat itu hanya 
terdiam dengan tangan di rambut mereka. Pak Subekti, 
direktur, harus mendapatkan jawaban super cepat tentang 
lokasi pipa-pipa. Dengan demikian kedua karyawan tersebut 
harus memeriksa sejumlah peta pendistribusian dalam 
kecepatan tinggi: pekerjaan yang sangat memakan waktu. 
Sejak pembuatan sistem komputer yang baru, Subekti yang 
dinamis tidak perlu lagi menunggu jawaban terlalu lama. 
Treviadi yang berusia 38 tahun memimpin pembuatan Sistem 
Informasi Geografis atau ‘GIS’ ini di PDAM Wilayah Tangerang. 
Semua data tentang saluran pipa bawah tanah di Tangerang 
dikumpulkan dalam program tersebut. Dengan GIS dibuat 
sebuah basis data yang lengkap di mana tidak hanya pipa dan 
aset perusahaan lainnya, tapi posisi pelanggan juga diberikan 
dengan tepat. ‘Kami dapat melihat dengan pasti saluran pipa 
apa saja dari perusahaan air kami. Kini kami dapat merawat 
aset kami dengan lebih baik dan membuat evaluasi yang 
baik atas tekanan air yang diperlukan.’ Bagi PDAM Wilayah 
Tangerang, GIS juga merupakan alat bantu yang luar biasa 
bagus untuk mengatasi kebocoran dan penampungan (air) 
liar. ‘Membuka keran air adalah hal mudah. Menampung air 
secara liar jauh lebih mudah daripada listrik. Kini kami dapat 
melihat dengan jelas rumah mana yang termasuk dalam peta 
GIS dan mana yang tidak. Sehingga kami dapat mendeteksi 
dengan pasti apakah terdapat penampungan air secara liar di 
satu tempat’, jelas Treviadi.

PDAM Wilayah Tangerang dan direktur 
umumnya Bapak Subekti tahu dalam waktu 

singkat di mana semua pipa bawah tanah 
mereka terletak. Dengan bantuan dari LOGO 

South, perusahaan air ini menjadi pionir 
untuk memetakan jaringan pemipaan secara 

digital. ‘Sangat penting untuk mendata 
inventaris aset Anda.’

Implementasi GIS merupakan proses yang memakan waktu. 
Ribuan peta harus masuk dalam komputer dengan mengikuti 
proses penelitian yang ketat. Pertama-tama Treviadi dan 
timnya harus menampilkan apa yang disebut dengan 
gambar yang sesuai bangunan aslinya. Rencana bangunan 
ini diberikan oleh perusahaan konstruksi setempat setelah 
mereka memasang saluran pipa yang baru. Yang kedua, indeks 
Basic Map harus dibeli oleh wilayah setempat atau Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). Sebagai langkah ketiga, para 
karyawan harus membuat data rencana bangunan dalam peta 
satelit Basic Map. ‘Masalah timbul jika tidak ada rancangan. 
Maka kita harus menanyakan rekan-rekan yang lebih senior, 
yang telah memasang pipa-pipa itu bertahun-tahun yang lalu. 
Mereka membuat rancangan dari ingatan mereka, Panduan 
Inventarisasi Jaringan Pipa.’

inti prograM

Di ruangan Yadi Treviadi terdapat komputer modern dengan 
peta digital. Lembaran kertas berukuran besar tergeletak 
di atas meja rapat yang lebar dan di dinding tergantung 
poster informasi dengan penjelasan yang konkret mengenai 
penggunaan GIS. Kantor yang dingin dan tertata dengan 
efisien yang terletak di lantai satu PDAM Wilayah Tangerang 
ini adalah inti program GIS untuk seluruh provinsi Banten. 
PDAM Wilayah Tangerang sudah tertarik pada GIS sejak akhir 
tahun sembilan puluh, setelah program twinning dengan 
perusahaan air Belanda Amsterdam Water Supply, yang 

banten  
tercantuM  
pada peta

banten

links:
Direktur Pak Subekti, di sebuah 
stasiun pemompaan air besar 
di Tangerang, dalam beberapa 
tahun telah berhasil membuat 
PDAM Wilayah Tangerang 
menghasilkan keuntungan 
kembali

rechts:
Seorang anak muda menjala 
ikan dengan jala ikan di pintu 
air di Tangerang



gis: sisteM inforMasi geografis
 
Dengan GIS, semua data yang berhubungan dengan 
saluran pipa bawah tanah sebuah perusahaan air dapat 
dikumpulkan secara digital. Orang dapat menggunakan 
antara lain gambar rancang bangun (gambar sesuai 
bangunan aslinya) dan foto satelit dari Basic Map. GIS saat 
ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan air di Banten, 
Palembang, Malang, Soerabaya, Jambi dan Bandung. 

Terdapat banyak manfaat dari penggunaan GIS:
•  sistem ini memberikan ikhtisar data tentang jaringan 

saluran pipa, aksesoris dan pelanggan
•  sistem ini membantu pencegahan kerugian akibat 

kebocoran
•  sistem ini mempermudah penempatan klep
•  sistem ini membantu analisis hidrolik, pembilasan, 

pewilayahan (zonasi) dan rute pembacaan meter.
Di Banten mereka memiliki sebutan sendiri untuk basis 
data GIS: Sistem Informasi Jaringan (SISFOJAR). Di PDAM 
Tangerang kini sudah enam puluh persen jaringan saluran 
pipa yang dimasukkan dalam sistem SISFOJAR. Pada tahun 
2011 pelaksanaannya harus dituntaskan.
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‘berkat gis, kini kaMi 
dapat Mendeteksi 

orang yang MenaMpung 
air secara ilegal 

dengan pasti’

kini bernama Waternet. Di tahun 2005 program twinning 
tersebut diakomodir dalam program LOGO South di bawah 
koordinasi VNG International. Di bawah kepemimpinan 
Perpamsi Banten dan PDAM Wilayah Tangerang enam 
perusahaan air publik dan dua perusahaan air komersial 
bergabung dalam sebuah program besar untuk menjadikan 
sektor air di Banten semakin profesional. Kehadiran 
direktur baru yang energik di Wilayah Tangerang merupakan 
sokongan penting bagi keberhasilan program twinning di 
Banten. 
 Direktur Pak Subekti memperoleh keberhasilannya 
tidak dengan Cuma-cuma. Kepala wilayah Tangerang saat 
itu memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mendapatkan 
angin segar dari luar untuk menghembuskan kehidupan 
baru pada perusahaan air yang menderita kerugian kronis. 
Ia memilih kebijakan personel yang menurut orang-orang 
dalam perusahaan unik dalam sejarah perusahaan air 
Indonesia: muncul sebuah iklan lowongan kerja di harian 
Kompas untuk seorang direktur umum baru. Subekti 
membangun biro konsultasi manajemen sendiri setelah 
bertahun-tahun bekerja di badan pemerintah BPIS untuk 
industri strategis. Namun demikian, kala itu Subekti benar-
benar sedang haus tantangan. Orang Jawa yang energik 
ini meyakinkan pemberi kerja barunya akan keinginannya 
untuk membuat PDAM Wilayah Tangerang – yang pada 
periode itu menderita kerugian setiap tahun sekitar 9,7 
milyar rupiah – menjadi perusahaan modern dan komersial. 
Subekti memutuskan untuk membuat satu titik setelah 
kerugian besar, yang mengusik perusahaan air ini sejak 
akhir tahun sembilan puluh. ‘Saya memilih perbaikan area. 
Saya tidak mengubah jenis penjualannya tetapi justru 
meningkatkan jumlah penjualan. Saya juga menerapkan 
cara yang lebih efisien untuk menghitung penggunaan 
air.’ Dalam waktu bersamaan ia meningkatkan gaji 

Yadi Treviadi dan Ahmad 
Rival, kepala bagian GIS PDAM 
Wilayah Tangerang, bersama 
rekan mereka mempelajari peta 
jaringan pemipaan
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karyawannya hingga empat puluh persen – dengan ketentuan 
tertentu. ‘Apabila karyawan mencapai target mereka, saya 
memberikan mereka kenaikan gaji dan bonus.’ Tapi Subekti 
tidak dapat mengubah ketinggian air tanpa pertimbangan. 
Ia membentuk sebuah gugus tugas di berbagai bagian yang 
mendeteksi masalah-masalah perusahaan air ini dengan 
cermat. Di perusahaan dengan sekitar empat puluh karyawan 
ini ditemukan ketidakteraturan keuangan. Beberapa orang 
dipecat saat itu juga dan sebagian besar diturunkan dari 
jabatannya. Meskipun terdapat ketegangan internal yang 
tinggi, Subekti terbukti memenangkan konflik itu ketika 
perusahaan air tersebut setelah satu tahun mulai meraup 
laba. Sejak saat itu PDAM Wilayah Tangerang menjadi contoh 
perusahaan air yang efisien dan memberikan keuntungan. 

rencana Master

Dengan keberhasilan ini, Subekti menjadi kepala Perpamsi 
Banten dan ia memulai tantangan baru: program LOGO South 
di Provinsi Banten. Yang tercantum dalam agenda antara lain 
perbaikan dan perencanaan produksi air, dan seperti yang 
telah disampaikan, pelaksanaan GIS. Dengan cara ini Subekti 
sebagai Direktur membuka luas peluang kerjasama dengan 
perusahaan air yang lebih kecil di Banten. Sebelah utara 
provinsi Banten yang padat penduduk, kualitas airnya sangat 
baik. Subekti sangat memahami bahwa kerjasama wilayah 
penting bagi semua pihak, tapi yang lebih penting adalah 
bahwa semua perusahaan air di Banten menyadarinya. Dan hal 
itu dapat terwujud melalui program twinning dari perusahaan 
air di Banten dengan yayasan World Waternet Foundation di 
bawah pimpinan Perpamsi Banten dan VNG International.  
Untuk sumber daya, sebagai bagian dari program twinning, 
perusahaan-perusahaan air bekerja sama dengan Nederlandse 
Vereniging van Rivierwaterbedrijven (Persatuan Perusahaan Air 
Sungat Belanda, RIWA). Penelitian menyeluruh dilakukan pada 

kualitas air sungai di Banten dengan bantuan perangkat lunak 
yang dirancang khusus. Sejak saat itu Subekti mengundang 
secara teratur tim penelitian dari universitas-universitas 
seperti Institut Pertanian Bogor untuk penelitian kualitas air. 
Perusahaan-perusahaan air tersebut juga memperkuat empat 
puluh instalasi pemurnian air di Banten dengan bantuan 
rekan-rekan mereka dari Waternet. Mereka terfokus pada 
peningkatan kapasitas produksi, kualitas air dan pembuatan 
sebuah Prosedur Pengoperasian Standar wilayah. Hasil 
terpenting dari bagian proyek ini adalah mungkin kerjasama 
yang menyeluruh serta kepercayaan yang timbul di antara 
berbagai perusahaan air di Banten.
Hal yang paling sulit dalam proyek twinning adalah 
pengembangan rencana induk untuk sektor air di seluruh 
wilayah Banten. Rencana ini sudah masuk dalam program 
sejak 2004. Tim-tim proyek dengan seketika mengalami 
pukulan pada kepentingan perorangan dan politik perusahaan 
air dan wilayah. Proses desentralisasi yang terjadi di Banten, 
semakin menambah kerumitan. ‘Kami kini memiliki, misalnya, 
wilayah Tangerang, kota Tangerang, dan kota baru Tangerang 
Selatan. Sebagai perusahaan air, kami sangat kesulitan 
memisahkan dan membagi pelanggan kami berdasarkan batas 
wilayah’, ungkap Subekti, Direktur.

perubahan
 
Pada tahun 2008 seluruh aspek program LOGO South 
menghadapi kenyataan politik di wilayah Banten. Pemilihan 
pimpinan wilayah yang baru antara lain di Serang berarti pula 
pengangkatan direktur-direktur baru dari perusahaan air di 
wilayah-wilayah ini, sehingga selanjutnya beberapa pimpinan 
proyek dari wilayah ini ditarik. Hal ini menyebabkan keluarnya 
orang-orang penting dalam proyek LOGO South di Banten. 
Ade Bachrul Hayat kehilangan posisinya sebagai sekretaris 
twinning, ketika ia digantikan sebagai direktur PDAM Serang. 
‘Anda mendapatkan masalah tersebut pada semua bagian 
proyek ini. Semakin banyak orang yang cakap dalam proyek ini 
digantikan, sehingga menyebabkan penundaan’, ujar Subekti. 
Begitulah yang terjadi, dalam kunjungan misi mitra program 
twinning Waternet selama sepuluh hari, pada praktiknya 
hanya empat hari para delegasi itu mengunjungi satu 
perusahaan air, kemudian lima hari di perusahaan air lainnya. 
Hal ini sangat mempersulit tugas rekan-rekan dari Belanda. 
Sangat disayangkan, pada tahun 2008 proyek twinning di 
Banten kehilangan kekuatan yang telah ditunjukkannya 
selama bertahun-tahun.
 Keberhasilan besar dari kerjasama itu sebenarnya 
adalah lingkaran kolektif dari sistem komputer GIS untuk 
mendata semua aset di Banten. ‘Kami masih harus terus 
bekerja dengan sangat keras di perusahaan air di Tangerang. 
Subekti sebagai direktur menghendaki agar kami selesai 
memasukkan semua rancangan bangunan yang lengkap ke 
dalam komputer pada tahun 2011’, ujar Yadi Treviadi. PDAM 
Wilayah Tangerang memiliki lebih dari empat ribu rancangan 
bangunan. Sementara itu enam puluh persennya sudah 
terdata dalam sistem GIS. Pada tahun 2006 PDAM Wilayah 
Tangerang mulai berbagi pengetahuan secara aktif tentang 
GIS dengan perusahaan air lainnya di provinsi ini. Pertemuan 
penyebarluasan diselenggarakan secara teratur, dengan 
dibantu oleh Bebi Sutomo, koordinator nasional LOGO South 
Indonesia. 
 Akhirnya, pada akhir tahun 2010 program LOGO South 
dijalankan pula di Banten. Namun Rizal Ahmad sebagai 

Waternet

Waternet adalah perusahaan pertama di Belanda yang 
memusatkan kegiatan mereka pada keseluruhan daur air, 
mulai air minum hingga air limbah. Waternet mengurus: 
•  Produksi dan pengiriman air minum (di sembilan 

kotamadya) 
•  Saluran buangan dan pembersihan kanal (kotamadya 

Amsterdam) 
•  Pemurnian air limbah
•  Pembersihan air permukaan
•  Perlindungan area terhadap banjir 
•  Ketinggian air yang tepat di sungai, danau, kanal dan 

parit 
•  Menjaga agar jalan air tetap dapat dilintasi
Waternet dikelola oleh kotamadya Amsterdam dan badan 
perairan Amstel, Gooi dan Vecht (AGV). Fasilitas air minum 
merupakan tanggung jawab kotamadya dan badan-badan 
perairan telah dibentuk di Belanda sejak abad ke-13 
oleh pemerintah untuk melindungi manusia, hewan dan 
tanaman dari banjir dan memastikan tersedianya air 
berkualitas baik secara memadai. 

ahli GIS mempertahankan peran kunci dalam tim twinning 
wilayah yang mewakili enam perusahaan air publik dan dua 
perusahaan air komersial. Perusahaan-perusahaan air kini 
menerapkan sistem GIS dengan bantuan Waternet, yang telah 
mengembangkan perangkat lunak khusus ‘Powermap’. Proyek 
twinning dari Perpamsi Banten dan VNG International telah 
memberikan keuntungan tambahan: Rizal Ahmad dan rekan-
rekannya dari perusahaan air lain di provinsi ini kini dapat saling 
bertemu secara teratur untuk berdiskusi tanpa perlu terjebak 
dalam pekerjaan administratif. 

pengetahuan

GIS diterapkan dalam skala luas di seluruh provinsi. Namun 
demikian, di Banten masih terjadi berbagai halangan. Terutama 
pembelian foto satelit Basic Map yang mahal. ‘Sebuah foto 
indeks berharga 500.000 rupiah. Kota Tangerang memiliki 
seluruhnya 336 indeks, hitung saja berapa yang harus 
dikeluarkan’, ujar Ahmad. Pembelian relatif mahal ini terutama 
menjadi halangan besar bagi perusahaan air yang lebih kecil di 
Banten untuk menggunakan GIS. Masih jauh perjalanan yang 
harus ditempuh sebelum sistem informasi GIS menjadi bagian 
struktural dari seluruh sektor air Indonesia. ‘Di Indonesia hanya 
sepuluh perusahaan air yang menggunakan sistem informasi GIS 
untuk jaringan saluran pipa mereka’, demikian Yadi Treviadi. 
Bagi PDAM Wilayah Tangerang, hal tersebut merupakan masalah 
yang sudah final: GIS penting untuk setiap perusahaan air. 
‘Enam puluh persen aset kami ada di bawah tanah. Sangat 
penting untuk mendatanya sebagai inventaris’, ujar Subekti. 
‘Kami harus membuka klep secara teratur untuk membersihkan 
pipa-pipa tertentu. Tapi karyawan saya sering kali tidak dapat 
menemukan klep-klep itu. Pemasangan saluran pipa untuk 
pelanggan baru seringkali harus dilakukan berdasarkan insting 
dan secara manual. Dan bukan berdasarkan data komputer yang 
konkret, seperti yang kini sudah dilakukan berkat GIS. Satu-
satunya orang yang terkadang masih ingat saluran air yang lama 
adalah seorang rekan senior yang pernah memasang pipa itu’, 
ujarnya tertawa. ‘Tapi bagaimana kalau semua karyawan senior 
ini kelak pensiun?’ 

Atas:  
Yadi Treviadi dan Ahmad Rival 
mengukur kecepatan pengaliran 
air di leding untuk memecahkan 
masalah tekanan air. Tekanan 
air yang memadai penting bagi 
pelanggan untuk mendapatkan air 
dari keran, tapi juga penting bagi 
perusahaan pemimpaan air untuk 
meningkatkan penjualan.  

Tengah:  
seorang pemuda mandi di sungai

Bawah:   
seorang karyawan PDAM Tangerang 
melakukan pengerjaan bagian 
pinggir sebuah pipa air dengan 
sebuah gerinda, sehingga dapat 
dimasukkan ke dalam jaringan pipa 
bawah tanah
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‘Koordinator nasional adalah posisi yang benar-benar baru. 
Saya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang 
harus saya lakukan’, cerita Bebi Sutomo dengan mata 
lebar. Saat itu bulan Juli 2005 ketika VNG International 
dan Perpamsi setelah berbulan-bulan lamanya memasang 
iklan di koran, mencari koordinator nasional. Sang 
koordinator ini harus melakukan sebagian besar tugas 
untuk VNG International di Indonesia, untuk memperkuat 
lembaga Perpamsi dan merangsang program twinning 
antara perusahaan air Belanda dan Indonesia. Perekrutan 
koordinator nasional berlangsung seluruhnya enam bulan. 
‘Pentingnya seorang koordinator lokal dalam perkembangan 
LOGO South Indonesia telah diakui sejak awal sekali’, 
ujar Werner Bremer. Sebagai penasehat utama Perpamsi 
orang Austria ini memiliki pengaruh besar dalam prosedur 
pelamaran posisi terpenting dalam VNG International di 
Indonesia.
 Metode kerjasama antara lembaga Belanda dan 
Indonesia di tahun 2005 sampai pada kesimpulan bahwa 
seorang koordinator lokal yang dikenal baik sangatlah 
penting. Sudah bertahun-tahun lamanya pakar air minum 
Belanda mengunjungi Indonesia, di mana mereka mencapai 
hasil yang baik dengan personel dari berbagai perusahaan 
air minum. Sebaliknya ketika para pakar Belanda kembali 
ke negara mereka, lembaga-lembaga Indonesia harus 
melanjutkan sendiri usaha mereka. 
 Werner Bremer dan dua presiden direktur Perpamsi 
menyeleksi sekitar dua ratus calon untuk posisi kunci 
itu. Akhirnya, hanya tersisa Bebi Sutomo dan dua orang 
lainnya. Setelah melalui tiga fase wawancara, Bebi Sutomo 
memperoleh berita baik. Petualangan pun selesai. Ia 
menjadi koordinator nasional Indonesia pertama dari 
program LOGO South. ‘VNG International tidak ingin 
membuka kantor besar di Indonesia dengan banyak 
keruwetan di Indonesia. Mereka hanya mencari warga 
setempat yang cerdas dengan latar belakang pendidikan 
yang baik, yang terhubung dengan sektor tertentu dan 
memiliki pengalaman kerja di berbagai organisasi’, jelas 
Bebi Sutomo, yang bekerja di banyak pasar. Ia mengikuti 

‘anda harus 
siaga selaMa 
24 jaM setiap 
hari’

Bebi Sutomo, koordinator nasional program LOGO South VNG International 
di Indonesia, selama empat tahun mengunjungi perusahaan-perusahaan air 
minum di Indonesia untuk meraih kepercayaan dari perusahaan-perusahaan 
tersebut dan memulai proyek. ‘Anda harus selalu bertanya pada semua orang 
di tempat Anda bekerja: ini macan atau kucing?’

Bebi Sutomo di tengah 
kota Jakarta, di mana ia 
menyelenggarakan seminar dan 
konferensi secara teratur untuk 
semua perusahaan air minum di 
Indonesia



Vng international 

VNG International adalah organisasi untuk kerjasama 
internasional antara Persatuan Kotamadya Belanda. 
Organisasi ini memperhatikan kepentingan kotamadya-
kotamadya di Belanda dalam bidang ini, menopang dan 
menjalankan proyek-proyek internasional bersama-sama.

Nama: Bebi Sutomo 
Jabatan: Koordinator Nasional Indonesia dari program 
LOGO South VNG International 
Periode: 2006-2010
Uraian tugas: Memperkuat kelembagaan Perpamsi; 
menopang perusahaan air tingkat provinsi di Indonesia 
melalui proyek twinning; menyebarkan pengetahuan 
tentang praktik terbaik perusahaan-perusahaan air di 
Indonesia yang muncul dari proyek twinning
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Anda harus terus menerus bertanya pada semua rekan kerja 
Anda: ini macan atau kucing?’
 Pada saat yang bersamaan, VNG International 
menuntut hasil: proyek twinning dengan perusahaan air 
Indonesia harus terjalin. Begitulah Bebi Sutomo belajar 
mengenali tugas nyatanya selangkah demi selangkah. Ia 
harus menggordinasikan semua perkembangan antara VNG 
International, Perpamsi serta perusahaan air Belanda dan 
Indonesia. Bebi Sutomo menjadi juru bicara utama bagi semua 
pihak. Ia juga harus melaporkan kemajuan atau masalah 
secara akurat pada VNG International. Selain itu ia harus 
memperluas kerjasama dan kemitraan dengan organisasi lain. 
Pertemuannya dengan seorang rekan koordinator muda 
dari negara lain di mana program LOGO South dijalankan, 
merangsang kepercayaan dirinya. ‘Pada tahun 2008 saya 
bertemu dengan para koordinator nasional senior proyek-
proyek VNG International di dunia di Den Haag: rekan-rekan 
dari Mesir, Namibia, Ghana dan Sudan. Mereka saat itu 
mengalami masalah yang sama seperti yang saya alami 
di Perpamsi: organisasi tertutup yang tidak bersemangat 
menyambut seorang ahli dengan fungsi independen, yang 
dibayar oleh VNG International. Kami memiliki masalah-
masalah ini: kecemburuan, karena kami dibayar tinggi. 
Dan juga karena status kami: koordinator nasional kadang 
membuat keputusan yang lebih penting daripada mereka 
yang berada di sekitar tempat kerjanya. Dan tugas kami 
untuk melaksanakan evaluasi independen juga memicu 
ketidakpercayaan. Perasaan tidak diterima dengan hangat di 
sebuah organisasi, adalah halangan pertama yang menanti 
seorang koordinator nasional.’

politik 

Setelah dapat berpadu lebih baik dengan Perpamsi, Bebi 
Sutomo sepenuhnya terfokus pada perwujudan program 
twinning antara perusahaan air Belanda dan Indonesia. 
Meskipun perusahaan air besar seperti Tirta Nadi di Sumatra 
Utara sibuk dengan program twinning dengan perusahaan air 
Belanda, di Indonesia tidak ada koordinasi tingkat nasional. 

Tujuan VNG International justru adalah untuk memperbaiki 
pencapaian perusahaan air lokal dan wilayah di Indonesia. 
Bebi Sutomo harus berhasil membantu membangun program 
twinning antara perusahaan air Belanda dan Indonesia dalam 
kecenderungan sebuah perusahaan air tingkat nasional 
yang lebih efisien dan menghasilkan air dalam jumlah yang 
lebih baik, serta saling berbagi pengetahuan tentang hal 
ini. Sebagai penghubung dalam hal ini, Bebi dengan cepat 
menjadi seorang ahli dalam program twinning. 
 ‘Tetap saja masih banyak PDAM yang kapasitas dan 
manajemennya terlalu lemah sehingga mereka tidak berhasil 
membangun proyek semacam itu’, katanya. ‘Tapi di sisi lain 
mereka memiliki seni berdiplomasi yang baik, seperti dalam 
lobi-lobi politik. Dan mereka memiliki pengetahuan teknis 
yang baik. Kelemahannya terletak pada pengelolaan sebuah 
proyek twinning. Perusahaan-perusahaan air minum itu juga 
tidak terlatih untuk membangun kerjasama internasional. 
Tugas dari koordinator nasional adalah untuk memberikan 
saran pada perusahaan air minum tingkat provinsi.’
Organisasi sebuah proyek twinning berarti menyelenggarakan 
banyak rapat, melobi dan mengirimkan surat elektronik serta 
melakukan pembicaraan telepon dengan VNG International 
di Den Haag. Bebi Sutomo menghadiri semua rapat dan 
pertemuan di Jakarta dan sekitarnya untuk menginformasikan 
mereka program LOGO South. Ia tidak hanya melakukan 
pendekatan pada direktur dan pengelola setempat, tapi juga 
asisten para pimpinan puncak. ‘Menurut saya penting bahwa 
mereka mengetahui program itu dengan baik.’

kepentingan 

Pada proyek twinning, berbagai pihak terlibat di dalamnya. 
‘Tiap pihak memiliki kepentingannya masing-masing dalam 
proyek itu’, ujar Bebi. ‘Dan sebagai koordinator nasional, Anda 
harus memahaminya dengan baik: Anda memiliki organisasi 
luar negeri pemberi bantuan yang dapat memberikan 
pendanaan untuk sebuah proyek tertentu. Bagi organisasi 
ini, transparansi sangat vital dan pencapaian tujuan pada 
tingkatan proyek. Dan Anda memiliki perusahaan air minum 
di luar negeri yang ingin ikut serta dalam program twinning. 
Ketiga, Anda tentu saja memiliki perusahaan air minum lokal 
di Indonesia yang ingin memecahkan masalah. Sangat penting 
pula untuk mempertimbangkan kepentingan dari mitra 
politik perusahaan-perusahaan air ini. Dan Anda harus selalu 
mempertimbangkan Perpamsi.’
 ‘Sangat banyak waktu yang dihabiskan untuk rapat-rapat 
teknis. Tapi Anda harus selalu berada di rapat-rapat itu, 
karena Anda harus mengetahui apakah ada masalah atau 
tidak. Jika tidak, pemberi tugas Anda tidak akan pernah 
tahu tentang situasi tertentu. Anda harus sangat sering 
berhubungan dengan lembaga dan organisasi penting, dan 
melakukan berbagai urusan. Saya misalnya menghadiri sebuah 
pertemuan di Universitas Indonesia. Di sana saya bertemu 
dengan seorang delegasi dari Timor Leste, yang langsung 
ingin bergabung dengan proyek tersebut seperti perusahaan 
air dari Banten, di mana mereka menerapkan sistem pemetaan 
digital yang baru untuk jaringan saluran pipa. Karena itulah 
proyek yang didanai oleh pemerintah Australia ini, juga 
dijalankan di Timor Leste. 
 Selama periode tahun 2007 hingga 2008, program LOGO 
South terfokus pada pemberian bantuan bagi perusahaan 
air minum setempat. Tujuannya adalah agar pada tahun 
2009 Bebi Sutomo dapat menyebarkan prestasi yang 

pendidikan teknik dan bekerja antara lain dalam proyek 
pencegahan aids. ‘Anda juga harus memiliki latar belakang 
penelitian yang kuat untuk pekerjaan ini. Dan Anda harus 
dapat membuat laporan dengan baik.’
 ‘Kami senantiasa mencoba untuk mengontrak warga 
setempat yang terpadu dengan sebuah organisasi yang sudah 
ada. Kami juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan 
manajemennya, sehingga organisasi tetap memberikan 
manfaat. Kami tidak membangun Unit Pelaksanaan Proyek 
atau kantor yang terpisah dari sistem yang sudah ada’, ujar 
Suzanne Valkman dari VNG International. 

tidak disaMbut 
      
‘Pada awalnya saya tidak mendapat sambutan hangat dari 
Perpamsi. Organisasi tersebut saat itu sangat tertutup.’ Tiga 
bulan pertama adalah masa-masa terberat bagi koordinator 
nasional yang baru. Tugas terpenting Bebi Sutomo 
adalah memperkuat kerjasama yang dinamis dan bertaraf 
internasional dari Perpamsi atau Persatuan Air Minum di 
Indonesia. Selain itu ia juga harus mendukung kerjasama 
antara organisasi ini dan VNG International. Namun lembaga 
Perpamsi yang tertutup ini sepertinya tidak menyambut Bebi 
Sutomo dengan tangan terbuka. ‘Diperlukan waktu tiga bulan 
sebelum saya benar-benar beradaptasi dengan pekerjaan di 
Perpamsi. Mereka tidak ramah pada awalnya. Jadi sangat sulit 
untuk berhasil membangun kegiatan program Anda. Karena 
itulah pada bulan-bulan pertama saya melakukan penilaian 
diri untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana 
saya harus bekerja di organisasi yang istimewa ini.’ 
 Saat itu gerak-gerik Bebi Sutomo yang melakukan segala 
sesuatu untuk memperbaiki hubungan kerjanya dengan 
Perpamsi, dihalang-halangi. Kadang ia sampai menangis. 
‘Saya mendapatkan meja yang bagus dari VNG International. 
Lalu ada orang lain di kantor Perpamsi yang menginginkan 
meja itu. Saya langsung katakan: “Baiklah, saya cari tempat 
lain saja, saya tidak masalah bekerja di meja mana saja.” Saya 
bersikap seolah-olah saya bodoh dan tidak paham. Karena 
Anda harus menyesuaikan diri pada suatu lingkungan kerja, 

‘anda terkadang  
harus Mengendarai 
Motor, dan bukan 
Mobil yang Mahal’

dicapai oleh perusahaan air minum di Indonesia. ‘Anda 
harus memicu perusahaan air minum lain untuk program 
twinning Anda. Apabila Anda bisa memanggang kue, maka 
Anda harus membagi kue itu pada teman-teman Anda,’ ujar 
Bebi memberikan perumpamaan. ‘Fase pertama adalah alih 
pengetahuan. Fase kedua adalah pelaksanaan pengetahuan 
itu. Selanjutnya, pengalihan pengetahuan sangatlah penting. 
Masalahnya adalah bahwa perusahaan air minum tidak ingin 
segera berbagi keberhasilan mereka apabila proyeknya belum 
selesai.’ 

kerendahan hati 

Banyak yang bergantung pada dedikasi koordinator nasional. 
Itu mungkin pelajaran terpenting yang ingin diberikan 
oleh Bebi yang mendapatkan pekerjaan baru di sektor 
pengembangan di Indonesia, kepada rekan-rekannya di 
Indonesia yang masih muda. ‘Biasanya saya tidur pukul 
sembilan malam dan bangun pukul dua atau tiga dini hari. 
Prioritas utama saya adalah untuk menangani semua urusan 
penting dan surat elektronik ke Belanda. Setelah itu saya 
bisa menyibukkan diri dengan kegiatan lain. Sering kali tanpa 
saya sadari, hari sudah pagi. Selama makan siang saya sering 
bekerja di depan komputer. Mengobrol bisa belakangan.’ 
Pada tahun 2009 Bebi pindah dari meja kecilnya di Perpamsi 
ke ruang kerja sendiri di Indonesia Netherlands Association 
(Asosiasi Indonesia Belanda, INA) di suatu kantor yang megah 
di Jalan Gatot Subroto. Meskipun kantor barunya bagus, Bebi 
tetap menunjukkan kesederhanaannya dalam melakukan 
pekerjaannya. Dalam karirnya sebagai koordinator nasional, 
Bebi senantiasa menjaga satu prinsip dasar yang penting: 
‘Satu-satunya yang harus Anda sesuaikan adalah pendekatan 
pribadi Anda. Anda tidak bisa mengenakan pakaian mahal. 
Dan Anda terkadang harus mengendarai motor, dan bukan 
mobil yang mahal. Anda harus menyesuaikan diri dengan 
orang-orang di sekeliling Anda.’
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penyediaan jasa dan dinamika internal dari perusahaan air 
minum regional lainnya di Indonesia. 

k-3 

Tirta Kahuripan dapat diakui sebagai salah satu perusahaan 
air terbaik di Indonesia. Perusahaan air minum ini memiliki 
manajemen yang kuat dan berambisi, menggunakan 
pengetahuan pihak ketiga dengan semangat, salah satunya 
dari perusahaan air minum Belanda Dunea. Sekitar 650 
karyawan Tirta Kahuripan terlihat bangga pada pekerjaan 
mereka. Mengenakan kemeja biru yang diseterika licin 
berLOGO perusahaan, para karyawan berlalu lalang di kantor 
pusat bercat putih bersih di Cibinong. Perusahaan ini kuat 
secara keuangan karena penyediaan air sumber pada industri 
setempat. Tirta Kahuripan adalah juga pencipta program 
K-3: kualitas, kuantitas dan keberlanjutan. Unsur-unsur 
ini berdampak langsung pada kesehatan sekitar 115.000 
pelanggan perusahaan air minum ini.
 Masalah yang tiada henti di wilayah Bogor adalah akibat 
saluran-saluran air yang sudah sangat tua. Bertahun-tahun 
air yang keruh dan aroma bau menyebabkan banyaknya 
keluhan dari para konsumen. Selain itu perusahaan air 
minum ini juga bergulat dengan kehilangan air hingga 32 
persen. Di tahun 2006 Tirta Kahuripan mendengar pertama 
kalinya cara yang murah untuk pembersihan saluran-saluran 
air dengan bantuan udara pampatan. Selama program 
twinning dengan perusahaan air Dunea, teknisi di Bogor 
mendalami teknik pembersihan yang baru ini dengan penuh 
semangat: pembersihan udara. 
 Dalam video instruksi, air berwarna coklat keruh mengalir 
dari sebuah pipa air. ‘Luar biasa kotor, saya sangat malu’, 

ujar Haris Suwondo sambil menarik napas, koordinator 
bagian pemberantasan kehilangan air di Tirta Kahuripan. 
Pada pembersihan udara dengan bantuan pampatan udara, 
bagian dinding dalam leding-leding tersebut ditiup agar 
bersih. Endapan dalam pipa-pipa didorong keluar bersama 
dengan sedikit air dalam pipa-pipa tersebut. Suwondo 
membuat sendiri sebuah presentasi powerpoint dan video 
instruksi untuk menjelaskan praktik pembersihan udara 
dengan cepat dan jelas pada perusahaan air lainnya. 
‘Besok akan datang delegasi dari perusahaan air Banten, 
dan saya ingin agar mereka mengerti semuanya dari A 
sampai Z.’

praktik 

Haris Suwondo membayangkan dua proyek percontohan 
di kompleks perumahan Kota Wisata. Ia sangat mengenali 
daerah permukiman baru di pinggir kota Bekasi itu. ‘Ketika 
kami memasang leding di Kota Wisata pada tahun 2000, 
kami sudah salah sejak awal. Saat itu kami seharusnya 
langsung melakukan pembersihan udara. Pasti kini kami 
tidak memiliki terlalu banyak masalah.’
 Proses pelatihan dari para pakar Dunea untuk 
pembersihan udara di Tirta Kahuripan terdiri atas dua 
fase. Pertama, para peserta mempelajari sebuah pelatihan 
tentang teori pembersihan udara secara intensif. Dalam 
fase kedua, mereka mengunjungi Kota Wisata, di mana 
para peserta dari perusahaan air Indonesia langsung mulai 
meniup leding hingga bersih dengan kompresor. Mereka 
menerapkan teori baru ini langsung dalam praktik.  
Saat ini tiga dari sebelas kantor cabang Tirta Kahuripan 
membersihkan leding-leding pipa dengan pembersihan 
udara. ‘Belum semua kantor regional menggunakan 
kompresor untuk membilas. Karena itulah sulit untuk 
membakukan kualitas air di berbagai kantor kami. Kantor 
kami di Parung Panjang misalnya, yang ditempuh dalam 
waktu tiga setengah jam dari kantor pusat’, ujar Haris 
Suwondo.
 Kantor-kantor cabang ini sebagian besar bertanggung 
jawab untuk mempersiapkan pipa-pipa mereka untuk 
pembersihan udara. Untuk itu dua klep harus dipasang 
pada leding pipa. Satu pipa di mana udara pampatan 
bisa masuk dan satu klep tempat masuknya air kotor. 
Jadi leding pipa sepanjang dua ribu meter dapat dibilas. 
‘Anda lihat bahwa di wilayah di mana pembersihan ini 
dilakukan, jumlah keluhan dari konsumen berkurang. 
Selain itu penggunaan pembersihan udara pada akhirnya 
adalah yang termurah. Anda menggunakan tiga puluh 
hingga empat puluh persen lebih sedikit air dibandingkan 
cara lain, jadi biaya untuk perusahaan air tetap rendah’, 
demikian Suwondo. 

‘Pada tahun 2009 sekitar empat puluh perusahaan air 
minum dari seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam 
lokakarya kami. Perusahaan air minum dari Yogyakarta 
bahkan melakukan perjalanan dengan satu bus yang dipenuhi 
karyawannya ke Bogor.’ Wajah Direktur Hadi Mulya Asmat 
berseri-seri ketika ia menceritakan perhatian seluruh negeri 
pada Tirta Kahuripan. Di samping meja kerjanya berdiri piala-
piala dan trofi-trofi besar. Di tahun 2009 perusahaan airnya 
memenangkan penghargaan tingkat nasional Citra Pelayanan 
Prima karena penyediaan layanan terbaik di Indonesia. 
Tapi ia tidak memiliki banyak waktu untuk mengingat 
kenangan-kenangan itu. ‘Dalam waktu singkat kami akan 
menyelenggarakan pertemuan penyebaran bersama dengan 
Dunea dan perusahaan air minum lainnya di Indonesia 
tentang keberhasilan kami. Kami mengalihkan pengetahuan 
pada rekan-rekan kami di perusahaan air lainnya. Terutama 
perusahaan air minum di Jawa Barat dan Banten sangat 
tertarik.’ Demikian pula dengan perusahaan air minum 
bermodal kuat di Kalimantan mengharapkan lebih banyak 
kerjasama dengan PDAM Tirta Kahuripan. 
 Jenis kerjasama antar perusahaan air minum di Indonesia 
seperti inilah yang harus diperkuat oleh seluruh sektor air 
secara struktural di seluruh nusantara dalam jangka panjang. 
Sejak tahun 2006 VNG International dan Dunea menawarkan 
bantuan pada Tirta Kahuripan untuk mewujudkan pendekatan 
yang disebut dengan pendekatan ‘Selatan-Selatan’ ini. 
Hubungan yang kuat antar perusahaan air minum di negara-
negara berkembang, tanpa banyak ketergantungan pada 
luar negeri, sering kali memberikan hasil yang sangat bagus. 
Dalam konteks Indonesia, Tirta Kahuripan memperkuat 
kerjasama ini dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman 
praktik dalam hal peningkatan kualitas air yang murah, 

Pada tahun 2006 Tirta Kahuripan tidak sabar untuk meniup saluran-saluran airnya yang 
telah menua agar bersih. Dengan satu teknik khusus, kualitas air sangat meningkat dan 
biaya untuk pembersihannya justru menurun. Perusahaan-perusahaan air dari seluruh 
penjuru nusantara datang untuk melihat keajaiban dari Bogor. 

bogorpipa-pipa yang lebih bersih, 
biaya lebih rendah

keajaiban 
dari bogor
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Seorang karyawan di sungai 
Ciliwung, dari sungai inilai Tirta 
Kahuripan mengambil air



tirta kahuripan

PDAM Tirta Kahuripan memasok air pada enam belas 
persen penduduk wilayah Bogor. Di wilayah ini tinggal 
4 juta manusia. Perusahaan air di kabupaten Bogor ini 
memiliki seluruhnya 115.000 pelanggan dan sehingga 
merupakan salah satu perusahaan air terbesar di 
Indonesia. Perusahaan ini memiliki 650 karyawan dan 
memiliki pendapatan bulanan sebesar empat belas miliar 
rupiah. 
PDAM Tirta Kahuripan memiliki dua belas instalasi air dan 
sebelas kantor regional. Terdapat tiga kompresor dengan 
tekanan udara untuk pembersihan udara. Dua sumber air 
terbesar terletak di gunung Salak dan sungai Ciliwung yang 
terkenal, yang alirannya menuju Jakarta. Kantor pusat 
Tirta Kahuripan berada di Cibinong, Jawa Barat.
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berkiloMeter leding 
kini bersih dan  
teknik ini diadopsi 
dalaM prosedur  
kerja

Karyawan Tirta Kahuripan di 
sungai Ciliwung

Kepala laboratorium Teti 
Rachmati (kanan) meminum 
segelas air keran di rumah Ibu 
Yeni Hendayani, di kompleks 
perumahan Mutiara Sentul 



dunea

Dunea Duin & Water telah dipercaya untuk menghasilkan 
dan memasok air minum pada sekitar 1,2 juta pelanggan di 
bagian barat Belanda Selatan. Dunea menerima pula satu 
juta wisatawan per tahun di duinen antara Monster dan 
Katwijk. Perusahaan air ini sudah 135 tahun menguasai 
daerah cagar alam ini dan melindungi penambangan air 
minum di tempat tersebut.

Pada bulan Juli 2009 Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) 
beroperasi dengan nama dagang Dunea. Sejak tahun 
2004 perusahaan ini ikut berpartisipasi dalam program 
LOGO South di Indonesia yang diselenggarakan oleh VNG 
International.
 

peMbersihan udara

Pembersihan udara adalah teknik pembersihan leding 
dengan menggunakan tekanan rendah dalam saluran 
yang tidak memiliki cukup air untuk membersihkan leding 
dengan tekanan air. Hal ini sangat sering terjadi di 
Indonesia.
 Dengan pembersihan udara, bagian dinding dalam 
leding digosok bersih dengan dilepaskannya udara 
pampatan. Bersama dengan sedikit air dalam leding, 
penghalang dalam leding didorong keluar. 
Manfaat lain dari pembersihan udara adalah bahwa 
kebocoran dalam leding dapat terlihat jelas di permukaan 
dengan adanya gelembung udara yang bergolak. 
Kebocoran dapat diperbaiki dan sehingga air bocoran 
menurun tajam. Berkembangnya proses pemurnian dan 
leding yang bersih, sangat memperbaiki kualitas air 
minum.
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Mandiri

Ada satu Prosedur Pengoperasian Standar yang jelas untuk 
melakukan pembersihan udara yang dapat dipraktikkan 
ulang di seluruh kantor cabang. Teknisi membersihkan 
sebuah leding pipa sepanjang sekitar 500 meter selama 
dua jam. Dengan sebuah manometer, tekanan diukur 
dengan saksama. Tiap lima menit, diambil sampel air 
sebagai tindakan pemeriksaan, terutama untuk mengukur 
kekeruhan atau kadar NTU (Nephelometric Turbidity Unit). 
Insinyur Belanda Leo Nijland dari Dunea sudah sejak 
awal terlibat dengan proyek pembersihan udara di Bogor. 
‘Perusahaan air sangat tertarik dengan teknik ini. Setelah 
pelatihan dua minggu mereka melanjutkan teknik ini 
secara mandiri. Berkilometer leding kini menjadi bersih 
dan teknik tersebut diadopsi dalam prosedur kerja.’ 
Namun demikian direktur Hadi Mulya Asmat masih belum 
puas. ‘Kehilangan air tetap menjadi masalah terbesar. 
Kami kini kehilangan air sekitar tiga puluh persen, dan tiap 
tahun kami mencoba untuk menguranginya hingga dua 
persen. Tapi itu tidak mudah. Area kami sangat luas dan 
kami tidak memiliki cukup dana.’ 
 Bagian kedua dari program twinning antara Dunea 
dan Tirta Kahuripan selama program LOGO South adalah 
pemodelan hidrolik, yang dapat memerangi kehilangan 
akibat kebocoran pada leding pipa, sehingga kehilangan 
air dapat dikurangi lebih banyak. Erwin Seppianto telah 
bekerja sebelas tahun di Tirta Kahuripan. Sudah beberapa 
tahun ini ia memimpin lime belas anggota tim hidrolik. 
Lokakarya dengan Dunea selama program twinning 
membuka matanya tentang kemungkinan memerangi 
kebocoran dan kehilangan air dari balik komputernya.
‘Sebelum program twinning saya sama sekali tidak 
mengenal pemodelan hidrolik. Kami hanya menggunakan 
informasi tagihan dari pelanggan dan kartu perbaikan. 
‘Dengan bimbingan instruktur Maurice van der Roer dari 
Dunea kami bekerja dengan cara yang sangat pribadi. Kami 
berempat duduk bersama selama dua minggu. Pada sesi 
ini kami menyelenggarakan lima kali pertemuan per tahun 

bersama delapan orang. Instruktur dari Belanda itu sangat 
bagus karena sangat berpengalaman.’
 Erwin Seppianto dan timnya kini memiliki program 
komputer Epanet, sehingga mereka dapat menganalisis 
jaringan leding pipa yang tersebar di wilayah Bogor dengan 
mahir. ‘Kami benar-benar menyelesaikan masalah dengan 
pemodelan hidrolik di wilayah kami. Di kompleks perumahan 
Ciomas tekanan air dalam leding air terlalu kecil, sehingga 
air tidak mengalir dengan cukup deras, dan akibatnya 
pendapatan kami dari pelanggan di perumahan ini menurun. 
Kami telah membuat analisis pada akhir bulan Agustus di 
Ciomas dengan bantuan pemodelan hidrolik.’ Seppianto 
dan tim hidroliknya dengan cepat menemukan masalah 
sebenarnya. Pipa leding air menuju lingkungan permukiman 
itu menjadi terlalu sempit. Dalam waktu bersamaan jumlah 
peningkat dan penggunaan air meningkat di daerah itu. 
‘Sementara itu kami telah mengembangkan sebuah rencana 
untuk meletakkan pipa air baru yang lebih besar. Tapi masih 
diperlukan uang untuk melaksanakannya.’ 
 Tirta Kahuripan masih memiliki banyak masalah yang 
harus diselesaikan, tapi pada tahun-tahun yang lalu 
perusahaan ini belajar untuk menemukan sendiri jalan keluar 
yang konkret dengan bantuan teknik-teknik baru dan cara-
cara modern. Dengan cara ini perusahaan air di Jawa Barat 
ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dengan rekan-
rekan di luar negeri dan di Indonesia. Karena itulah Tirta 
Kahuripan membantu perusahaan lain pula di bidang teknis, 
dan telah melatih 25 PDAM dalam pembersihan udara. 

MinuM dari keran

Pada akhirnya, dengan bantuan pemodelan hidrolik dan 
pembersihan udara, kualitas air di wilayah Bogor selama 
tahun-tahun belakangan ini sangat membaik. Pencapaian 
tertinggi adalah diperolehnya sertifikat Zona Air Minum 
Prima atau sertifikat ZAMP. Dengan perbaikan proses 
pemurnian dan leding-leding yang bersih, kini dipasok air 
minum berkualitas baik, sehingga perusahaan tersebut 
berhak atas sertifikat ZAMP di Indonesia. Sertifikat ini 

menyebabkan diberikannya penanaman investasi sebesar 3,2 
juta euro.
 Yang lebih penting adalah bahwa kini seluruh empat 
ratus pelanggan Tirta Kahuripan di kompleks perumahan 
Mutiara Sentul dapat minum air langsung dari keran. Tapi, 
keraguan pada air minum dari beberapa pelanggan harus 
dihilangkan terlebih dahulu. ‘Kami menjamin bahwa air kami 
murni hingga di depan pintu rumah pelanggan. Tapi leding 
di dalam rumah pelanggan adalah tanggung jawab pemilik 
rumah.’ Teti Rachmawati yang berusia 39 tahun adalah kepala 
bagian laboratorium di Tirta Kahuripan. Ia datang tiga kali 
per bulan ke Mutiara Sentul untuk mengambil sampel air. 
Sementara itu, Rachmawati dikenal baik oleh para penghuni 
kompleks, seperti Ibu Yeni Hendayani yang berusia 35 
tahun. Ia belum pernah meminum air langsung dari keran, 
sebagaimana kebanyakan tetangganya. ‘Tapi saya ingin 
mencobanya sekarang,’ ujarnya tertawa. Ia mengambil dua 
gelas berisi air, satu dari keran dan satu gelas lainnya dari 
alat penetes air (water dispenser). Kemudian ia mengambil 
dua teguk air: ‘Air PDAM di sini sangat murni. Rasanya seperti 
air pegunungan yang bersih. Tapi apa air PDAM benar-benar 
bersih? Kita tunggu saja sampai besok pagi’, ujar Yeni 
Hendayani tertawa. Teti Rachmawati juga mengambil seteguk 
air. Air leding di Mutiara Sentul terasa enak, menurutnya.

Karyawan Tirta Kahuripan 
mengangkut pipa-pipa untuk 
pemasangan pipa air baru



Sudirman, kepala laboratorium 
perusahaan air minum di Aceh 
Besar

Foto sampul: Teti Rachmawati, 
kepala laboratorium PDAM Tirta 
Kahuripan (Bogor), di instalasi 
pemurnian air di seberang 
kantor pusat di Cibinong
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