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Pedoman Fasilitasi Kemitraan Operator
Air (WOP)
Pendahuluan

Sejak berdirinya pada tahun 2008, WaterLinks telah memfasilitasi lebih dari 50 kemitraan Operator
air (WOP) di kawasan Asia-Pasifik. Berdasarkan pelajaran dan pengalaman yang diperoleh dari
kemitraan-kemitraan tersebut, Sekretariat WaterLinks telah menyiapkan suatu Pedoman Fasilitasi
yang membantu para pengguna memastikan bahwa kemitraan yang mereka bentuk akan efektif
dalam mencapai tujuan mereka, yaitu untuk pembangunan kapasitas demi meningkatkan
efisiensi operasional dan memperluas akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi
perkotaan. Dalam proses lima-langkah, pedoman ini menyajikan sebuah pendekatan yang
konsisten namun fleksibel untuk memfasilitasi WOP terkait untuk mengidentifikasi, merancang,
membangun, menerapkan, dan memperluas kemitraan. Di bagian lampiran dari Pedoman ini,
terdapat contoh dokumen –dokumen terkait persiapan WOP.

Sekretariat WaterLinks akan terus meningkatkan pedoman ini berdasarkan pada kemitraan yang
sedang berjalan dan yang akan datang di bawah WaterLinks. Sekretariat bersedia untuk
menanggapi pertanyaan tentang bagaimana menerapkan panduan ini dan untuk memfasilitasi
WOP kirimkan pertanyaan anda ke (di info@waterlinks.org)

Buku Pedoman Fasilitasi Kemitraan Operator Air ini merupakan terjemahan dari buku Water
Operators Partnerships Facilitation Guidelines yang disusun oleh ECO-Asia dan didukung oleh
WaterLinks. ADB memfasilitasi penerjemahan tersebut.

Identifikasi

Kegiatan Utama

 Mengidentifikasi operator yang potensial
 Mendiskusikan kepentingan dan prioritas awal
 Membuat profil operator dan meng-upload ke

database

Output

 Profil operator
 Konfirmasi kepentingan awal kepada mitra

Pengenalan

Kegiatan Utama

 Mengenal mitra berdasarkan pada faktor
kecocokan, termasuk kepentingan dan kebutuhan
pengembangan yang prioritas, dan kemampuan

 Mengenal mitra yang potensial
 Membuat usulan ruang lingkup WOP
 Memfasilitasi kesepakatan untuk bermitra

Output

 Usulan ruang lingkup WOP (catatan konsep)
 Perjanjian Kemitraan (Surat Peminatan)
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Langkah-Langkah Fasilitasi Utama

Pendekatan Fasilitasi WaterLinks terdiri dari lima langkah utama:

1. Identifikasi
Mengidentifikasi dan membuat profil operator air

2. Pengenalan
Mencocokkan mitra WOP

3. Pembentukan
Memulai WOP

4. Pelaksanaan
Mempercepat kegiatan WOP

5. Ekspansi
Mendukung replikasi dan peningkatan skala

Pelaksanaan

Kegiatan Utama

 Memulai dan mendukung pelaksanaan
rencana kerja

 Melacak kemajuan dan hasil
 Memfasilitasi komunikasi yang teratur
 Memprakarsai diskusi tentang replikasi

dan peningkatan skala

Output

 Laporan kemajuan
 Kumpulan bahan-bahan WOP termasuk

modul pelatihan
 Laporan WOP tentang hasil dan dampak

kegiatan.

Pembentukan

Kegiatan Utama

 Mengkoordinasi dan melakukan
kunjungan diagnostik

 Mengembangkan rencana kerjasama
WOP

 Memfasilitasi kesepakatan rencana kerja
 Meresmikan WOP

Output

 Laporan diagnostik
 Rencana kerjasama, termasuk kegiatan,

milestones, kontribusi sumber daya
 Perjanjian Kemitraan Formal dalam

bentuk MOU.

Ekspansi

Kegiatan Utama

 Dokumentasi dan berbagi prestasi dan
pencapaian WOP

 Memfasilitasi pengembangan rencana
replikasi dan peningkatan skala

 Membantu mencari dukungan teknis
dan dukungan keuangan untuk replikasi
dan peningkatan skala

Output

 Rencana replikasi dan/ atau
peningkatan skala

 Penyebarluasan hasil WOP untuk
replikasi
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Terminologi

Istilah yang umum digunakan termasuk:

Mitra Pembangunan --- Lembaga donor, organisasi internasional, organisasi
nirlaba, assosiasi air nasional dan jaringan utilitas air kawasan yang
menyediakan pendanaan dan bantuan teknis untuk WOP.

Fasilitator WOP --- Organisasi yang memberikan bantuan teknis dan
dukungan koordinasi dalam memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan
WOP. Fasilitator biasanya dikontrak atau mendapat bantuan dana dari mitra
pembangunan. Umumnya tugas Fasilitator adalah membantu terbentuknya
WOP dan mengkoordinasikan dan memantau seluruh kegiatan terkait WOP,
termasuk penyusunan perjanjian kerjasama, rencana kerja, dan juga
memberikan bantuan dalam hal koordinasi dan penyediaan logistik.

Sekretariat WaterLinks --- Berfungsi sebagai badan koordinasi utama untuk
WaterLinks yang mengumpulkan dan berbagi informasi tentang WOP
WaterLinks. Dengan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan,
Sekretariat mengkoordinasikan fasilitator WOP dan mitra pembangunan untuk
membantu mengidentifikasi inisiatif WOP yang baru dan untuk memantau dan
melaporkan kegiatan yang ada. Sekretariat juga membantu mengatur acara
regional seperti Forum tahunan WaterLinks dan mengelola situs WaterLinks.
Dalam beberapa kasus, Sekretariat dapat juga berfungsi sebagai Fasilitator
WOP.

Peningkatan skala adalah perluasan ruang lingkup atau cakupan dari
inisiatif yang dijalankan oleh operator air didalam yurisdiksi operasinya
untuk memberi dampak pada sejumlah besar penerima manfaat.

Replikasi adalah transfer dari suatu model atau praktek yang baik,
kebijakan atau sistem dari satu operator air ke operator air lain di daerah
geografis yang berbeda, baik di dalam negara yang sama atau antar
negara.

Mentor --- Penyedia jasa air minum dan air limbah yang terlibat dalam
WOP ADB IRM dengan berbagi praktek yang baik, kebijakan atau sistem
pada dasar pembagian biaya atau semacamnya. Layanan penyedia
mentor juga dikenal sebagai "tenaga ahli".
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Penerima --- Penyedia jasa air minum dan air limbah yang terlibat dalam WOP
ADB dengan mentor dengan dasar berbagi biaya atau kontribusi non uang
untuk mengadopsi dan menjalankan praktek yang baik, kebijakan atau
sistem yang diberikan oleh mentor. Pada permulaan WOP, Penerima setuju
untuk melakukan upaya yang terbaik untuk menerapkan praktek yang baik.
Penerima juga melakukan upaya terbaik untuk menjadi mentor di
kemudian hari untuk membantu mereplikasi praktek-praktek terbaik yang
diujicobakan.
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Prinsip-prinsip

Mitra WaterLinks telah mengembangkan prinsip-prinsip WaterLinks
berdasarkan pengalaman langsung dan pelajaran yang dapat
dipetik dari penerapan WOP. Prinsip-prinsip WaterLinks sesuai
dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh PBB melalui
Aliansi Kemitraan Operator Air Global.

Bukan untuk keuntungan

WOP harus beroperasi dengan dasar tidak mengambil keuntungan.
WOP beroperasi secara non komersial, tidak mengambil
keuntungan untuk memperkuat kemampuan operator dalam
memberikan layanan air yang efisien dan adil. Operator Mentor -
publik maupun swasta - berbagi praktek terbaik dan inovasi
dengan rekan-rekan penerima mereka dalam semangat
kolegialitas. Melalui WOP, mitra mentor menerapkan tujuan dan
program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pertukaran Pasangan

WOP harus melibatkan para praktisi dalam pertukaran langsung
untuk memfasilitasi berbagi praktek terbaik, pengetahuan dan
informasi. Meskipun bervariasi dalam ukuran dan struktur
organisasi, operator pelayanan air di Asia sering menghadapi
tantangan teknis, kelembagaan dan keuangan yang sejenis. Melalui
WOP, para praktisi dapat berbagi informasi dan pengalaman untuk
membantu rekan-rekan mereka mengatasi tantangan tertentu.
Dengan para praktisi yang saling terhubung, WOP tidak hanya
memastikan transfer keahlian dan pengetahuan praktis, tetapi juga
memanfaatkan kemauan baik dan antusiasme mitra yang ingin
berbagi pelajaran yang telah mereka petik.

Dorongan Permintaan

WOP harus responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan mitra.
Mitra operator dan fasilitator kemitraan merancang WOP untuk
mengatasi kebutuhan prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingan kedua mitra. Memahami prioritas dan kebutuhan
serta kemungkinan solusi adalah penting untuk keberhasilan suatu
WOP. Operator penerima biasanya perlu fokus pada perbaikan
dalam operasi, sistem manajemen, pengaturan keuangan dan
kapasitas kelembagaan. Operator mentor mungkin tertarik dalam
berkolaborasi dengan negara atau kota tertentu, atau bertukar
informasi dan praktek terbaik pada bidang fokus tertentu.
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Manfaat Timbal Balik

WOP harus saling menguntungkan bagi kedua mitra operator. WOP
menawarkan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua
operator, meskipun tidak harus sama. Operator penerima akan
lebih mampu untuk meningkatkan atau memperluas pemberian
layanan dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan, praktek dan
teknologi yang baru. Operator mentor dapat mencapai tujuan
tanggung jawab sosial perusahaan, memberikan insentif staf, atau
mengidentifikasi peluang komersial baru.

Berorientasi pada hasil

WOP harus mengarah pada dampak yang terukur dalam hal
peningkatan atau perluasan pemberian layanan. WOP harus
memiliki hasil yang jelas dan realistis dalam hal peningkatan atau
perluasan pemberian layanan seperti yang ditetapkan didalam
rencana kerja bersama dengan tujuan, kegiatan dan hasil yang
diharapkan yang didefinisikan dengan baik. Mencapai hasil yang
direncanakan, bagaimanapun, memerlukan komitmen dari mitra
dan fasilitasi dan pemantauan proyek yang efektif.

Replikasi dan Peningkatan Skala

WOP harus bertujuan untuk mempromosikan penerapan kebijakan
yang efektif, praktek terbaik dan teknologi yang telah terbukti.
WOP dirancang untuk memfasilitasi replikasi inovasi diantara
operator. WOP memungkinkan adanya transfer praktek terbaik,
kebijakan, dan teknologi antar rekanan operator air di kawasan ini.
Dalam suatu negara, asosiasi dan jaringan nasional dapat
membantu mempromosikan replikasi selanjutnya dan peningkatan
skala dari hasil WOP.

Pembagian Biaya

Sebagaimana mestinya, mitra-mitra operator harus memberikan
kontribusi sumber daya yang layak kepada kemitraan. Untuk
menjamin rasa kepemilikan atas kemitraan, para operator
memberikan kontribusi finansial maupun non finansial,
sebagaimana mestinya, untuk mendukung pelaksanaan suatu
WOP. Mitra pembangunan juga menyediakan dukungan keuangan
untuk pelaksanaan, pelaporan hasil dan replikasi.
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Langkah 1
Identifikasi – Membuat Profil Operator

Identifikasi Pengenalan

Identifikasi

Kegiatan Utama

 Mengidentifikasi operator yang potensial
 Mendiskusikan kepentingan dan prioritas

awal
 Membuat profil operator dan meng-upload

ke database

Output

 Profil operator
 Konfirmasi kepentingan awal terhadap

mitra
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Umum
Penyedia jasa air minum dan air limbah yang tertarik pada WOP memiliki
berbagai prioritas, kepentingan, insentif, kemampuan, dan kebutuhan. Untuk
memulai kemitraan, Fasilitator WOP perlu mengidentifikasi (1) kebutuhan
peningkatan kapasitas dan prioritas dari calon operator/penyedia jasa air
minum /limbah; (2) kemampuan, keahlian dan insentif dari calon operator
mentor; dan (3) kesediaan kedua operator baik operator penerima maupun
operator mentor untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap hubungan
yang berarti dan saling menguntungkan. Dalam proses ini, Fasilitator tidak
hanya berkonsultasi dengan operator air yang ditargetkan, namun juga dengan
wakil-wakil pemerintah yang relevan dan mitra pembangunan. Dalam beberapa
kasus, mitra pembangunan yang mendukung WOP akan menentukan operator
yang ditargetkan sejalan dengan tujuan atau prioritas pembangunan mereka.

Untuk membantu mengidentifikasi calon mitra WOP, Fasilitator perlu
mengembangkan dan mengelola informasi mengenai operator air yang tertarik
(penerima dan mentor, atau secara kolektif disebut sebagai mitra WOP),
biasanya diatur melalui database. Database harus terdiri dari profil operator
(misalnya informasi kontak, jenis dan tingkat pelayanan, dll), prioritas,
kebutuhan peningkatan kapasitas, kemampuan, dan minat untuk berpartisipasi
dalam sebuah WOP (misalnya kontribusi sumber daya). Sekretariat WaterLinks
mengelola database yang dapat diakses oleh Fasilitator dalam hal proses
identifikasi operator, seperti yang dibutuhkan.

Tujuan
Tujuan dari Langkah 1 adalah untuk mengidentifikasi calon mentor dan calon
penerima untuk WOP.

Output
Output utama dari Langkah 1 adalah daftar calon mentor WOP dan mitra
penerima termasuk profil mereka, kebutuhan peningkatan kapasitas,
kemampuan, dan kepentingan WOP yang prioritas.

EkspansiPelaksanaanPembentukan
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Proses

1.1. Fasilitator WOP mengidentifikasi mitra WOP potensial
melalui konsultasi langsung dengan wakil-wakil
pemerintah pusat dan daerah yang relevan, para
operator air, dan mitra pembangunan terpilih. Dalam
beberapa kasus, mitra pembangunan yang mendukung
WOP akan menentukan mentor dan / atau mitra
penerima.

1.2. Setelah identifikasi awal dari mitra WOP potensial,
Fasilitator bekerja dengan mitra WOP untuk
mendapatkan lebih banyak informasi dan memahami
mengenai prioritas, kebutuhan dan kepentingan mereka
melalui survei online, email atau fax. Lampiran 1.1
memberikan contoh kuesioner untuk digunakan dalam
mengumpulkan informasi.

1.3. Fasilitator menyusun profil operator target dan mengisi
database-nya dengan informasi dari survei / kuesioner.
Secara rutin, misalnya setiap tahun, Fasilitator meng-
update profil operator.

1.4. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Fasilitator
memverifikasi kesediaan dan ketersediaan calon mitra
untuk terlibat dalam kemitraan. Setelah calon mitra
mengkonfirmasi kesediaan dan ketersediaan mereka,
proses penyesuaian / mencocokan dimulai (yaitu
Langkah 2 Pengenalan – Mencocokan Mitra WOP).

Identifikasi Pengenalan
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Pelaksanaan EkspansiPembentukan
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Langkah 2

Pengenalan – Mencocokkan Mitra WOP

Umum

Setelah identifikasi, Fasilitator WOP membantu untuk menyusun
struktur kemitraan berdasarkan pada kebutuhan penerima yang
didefinisikan, kemampuan mentor, dan kepentingan kemitraan secara
keseluruhan. Fasilitator mempertimbangkan faktor kecocokan (lihat 2.4
di bawah) dan mencari kesepakatan tentang syarat-syarat kemitraan
baik oleh mentor maupun penerima. Agar tetap fokus dan berorientasi
pada dampak kemitraan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip
kemitraan WaterLinks.

Berdasarkan pertimbangan proses kecocokan, Fasilitator
mempersiapkan catatan konsep untuk calon operator mentor / operator
penerima dan mitra pembangunan potensial yang terlibat dalam WOP.
Catatan konsep menguraikan ruang lingkup atau fokus WOP, manfaat,
sasaran, kontribusi sumber daya dan hasil yang diharapkan, dan durasi
waktu pelaksanaan. Calon operator dan mitra pembangunan
mempelajari dan menyetujui konsep. Untuk membantu tercapainya
kesepakatan, bila perlu Fasilitator mengatur pengenalan mitra. Setelah
trcapainya kesepakatan, Fasilitator meresmikan kemitraan melalui Surat
Peminatan yang ditandatangani bersama atau kesepakatan kemitraan
yang setara lainnya. Fasilitator juga memprakarsai diskusi dengan mitra
pembangunan yang relevan, organisasi pemerintah dan non-
pemerintah yang mungkin tertarik dalam mendukung kemitraan,
termasuk replikasi mendatang dan peningkatan dari praktek yang baik
yang muncul dari WOP tersebut.

Setiap WOP harus memiliki potensi untuk replikasi / peningkatan skala
untuk memperluas dampak dari peningkatan efisiensi operasional dan
perluasan akses layanan.

Tujuan

Tujuan dari Langkah 2 adalah untuk mencocokkan mentor dan satu
penerima atau lebih untuk sebuah WOP.

Output

Output utama dari Langkah 2 adalah: (1) catatan konsep yang
memerinci tujuan, kegiatan dan hasil WOP, dan (2) pernyataan minat
baik dari mentor maupun penerima untuk memulai sebuah WOP,
diformalisasikan melalui LOI yang ditandatangani atau dokumen tertulis
lainnya, sesuai keperluan.

Identifikasi Pengenalan

Pengenalan

Kegiatan Utama

 Mengenal mitra berdasarkan pada
faktor kecocokan, termasuk
kepentingan dan kebutuhan
prioritas pengembangan , dan
kemampuan

 Mengenal mitra yang potensial
 Membuat usulan ruang lingkup

WOP
 Memfasilitasi kesepakatan untuk

bermitra

Output

 Usulan ruang lingkup WOP (catatan
konsep)

 Perjanjian Kemitraan (Letter of
Intent)
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Proses

2.1. Berdasarkan sebagian dari informasi profil operator, Fasilitator WOP
memulai proses pencocokan.

2.2. Ketika mentor dan penerima pada awalnya setuju untuk bermitra,
Fasilitator mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengevaluasi
potensi keberhasilan dari kemitraan yang diusulkan:
 Mitra pilihan atau prioritas untuk berhubungan dengan negara-negara

tertentu atau Operator air.
 Validasi bidang utama yang ditangani
 Kemampuan penerima untuk mengadopsi dan mengadaptasi keahlian

dan sistem yang ditawarkan oleh mentor yang potensial
 Kemampuan mitra untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau

bahasa umum lainnya.
 Kemampuan mitra untuk menyumbangkan sumber daya (baik dalam

bentuk dukungan atau pendanaan langsung)
 Kondisi fisik yang sejenis - yaitu iklim, medan, dll.
 Skala operasi yang sejenis dalam hal basis pelanggan, wilayah layanan,

staf, dll.

2.3. Fasilitator menghubungi calon mentor untuk memvalidasi minat mereka
untuk bergabung dalam kemitraan dengan penerima yang diusulkan.
Fasilitator memberikan profil penerima yang diusulkan kepada mentor
dan memfasilitasi diskusi awal pada bidang fokus WOP.

2.4. Fasilitator mengulangi Langkah 2.2 dengan beberapa penerima yang
diusulkan jika calon mentor minta bekerja dengan lebih banyak mitra
yang potensial.

2.5. Fasilitator juga menjajaki kerjasama dengan mitra pembangunan yang
relevan, pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang dapat
mendukung replikasi dan peningkatan skala dari praktek yang baik dari
WOP (lihat juga Langkah 5).

2.6. Berdasarkan evaluasi awal, Fasilitator menyiapkan catatan rinci konsep
atau proposal untuk didiskusikan dan disepakati dengan calon operator
dan mitra pembangunan. Catatan konsep meliputi: profil singkat dari
mitra; kebutuhan penerima (tidak lebih dari dua bidang fokus utama);
keahlian mentor; bantuan teknis yang diusulkan dan kegiatan pelatihan;
tujuan WOP, durasi yang diharapkan, hasil yang diharapkan atau outcome,
dan replikasi dan / atau pendekatan peningkatan skala.

PelaksanaanPembentukan Ekspansi
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2.7. Apabila diperlukan, Fasilitator memperkenalkan mitra-mitra WOP untuk (1)
mengkonfirmasi tujuan WOP dan bidang fokus; (2) menyetujui praktek terbaik
mentor yang dapat diadopsi oleh penerima, dan (3) memverifikasi kesediaan
mitra untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan (dalam bentuk
dukungan dan dana langsung untuk meng-upgrade sistem atau perbaikan
lainnya). Sebagai bagian dari proses pengenalan, Fasilitator dapat mengatur
suatu panggilan konferensi, mengkoordinasikan pertemuan tatap muka awal
pada acara WaterLinks atau acara regional lainnya, atau mengatur kunjungan
lapangan awal penerima ke mentor.

2.8. Setelah mitra-mitra WOP setuju pada seluruh konsep, Fasilitator membantu
merumuskan dan mengesahkan WOP dengan menandatangani Letter of Intent
(LOI) atau perjanjian kemitraan awal yang setara.

2.9. Proses pembentukan WOP dimulai dengan Konsep kesepakatan dan
penandatanganan suatu perjanjian awal (yaitu Langkah 3 Pembentukan -
Memulai WOP).

Identifikasi Pengenalan



16

Pelaksanaan EkspansiPembentukan
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Langkah 3

Pembentukan – Memulai WOP

Umum

Mitra WOP biasanya memerlukan bantuan awal untuk memulai
kemitraan dan lebih memahami tantangan prioritas. Untuk memvalidasi
konsep WOP dan detail yang lebih baik dari lingkup WOP, Fasilitator
WOP menyelenggarakan suatu kunjungan diagnostik selama 3-5 hari
yang dilakukan oleh mentor ke penerima. Tujuan dari kunjungan ini
adalah untuk mendapatkan pengamatan mentor langsung terhadap
kondisi lokal penerima dan menilai seluruh kebutuhan pengembangan
kapasitas dari bidang fokus yang diidentifikasi. Dalam kunjungan ini,
mitra WOP dan Fasilitator membahas program kerja bersama yang
ditujukan pada kebutuhan prioritas, memiliki target yang realistis dan
milestone, dan akan mencapai hasil yang nyata dalam hal peningkatan
efisiensi operational dan/atau perluasan akses pada layanan. Mitra WOP
juga memverifikasi bahwa program kerja sejalan dengan rencana
investasi penerima untuk menjamin ketersediaan teknis, keuangan dan
sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung WOP dan
mencapai target WOP. Dengan dukungan dari Fasilitator, para mitra
merancang suatu rencana kerja bersama WOP termasuk kegiatan yang
berkaitan dengan replikasi dan / atau peningkatan skala.

Setelah kesepakatan mengenai rencana kerja bersama, mitra-mitra WOP
dan Fasilitator menandatangani perjanjian WOP (misalnya
Memorandum of Understanding, atau MOU) yang menguraikan
kegiatan utama, target yang diharapkan, perkiraan waktu pelaksanaan,
tanggung jawab mitra dan dukungan keuangan. MOU mereferensi
rencana kerja WOP sebagai dokumen utama yang menentukan
kegiatan program.

Tujuan

Tujuan dari Langkah 3 adalah untuk memastikan kedua mitra WOP
memiliki pemahaman yang umum tentang tujuan kemitraan dan
mengembangkan rencana kerja bersama yang menetapkan tujuan,
kegiatan, jadwal, milestone, hasil yang diharapkan, dan peran dan
tanggung jawab.

Output

Output utama dari Langkah 3 adalah: (1) suatu laporan diagnosa yang
menjelaskan operasi, tantangan dan kebutuhan peningkatan kapasitas
penerima; (2) Rencana kerja bersama yang memerinci tujuan, kegiatan,
waktu, milestone, hasil yang diharapkan, peran dan tanggung jawab,
dan (3) suatu perjanjian kemitraan (misalnya MOU)

Identifikasi

Pembentukan

Kegiatan Utama

 Mengkoordinasi dan melakukan
kunjungan diagnostik

 Mengembangkan rencana kerjasama
WOP

 Memfasilitasi kesepakatan rencana kerja
 Meresmikan WOP

Output

 Laporan diagnostik
 Rencana kerjasama, termasuk kegiatan,

milestones, kontribusi sumber daya
 Kesepakatan WOP formal (MOU)

Pengenalan
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Pelaksanaan EkspansiPembentukan
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Proses

3.1 Setelah kesepakatan awal untuk bermitra, Fasilitator WOP mengatur suatu
kunjungan diagnostik selama 3-5 hari yang dilakukan oleh mentor untuk
mengamati operasi penerima untuk: (1) menilai kebutuhan pengembangan
kapasitas dan tantangan operasional per bidang fokus utama yang
diidentifikasi, dan (2) memahami proses dan sistem yang ada yang akan
membutuhkan perbaikan.

3.2 Dalam mengatur kunjungan, Fasilitator berkoordinasi dengan kedua mitra WOP
untuk mengembangkan suatu agenda / jadwal, mengidentifikasi peserta, dan
menyediakan perjalanan dan dukungan akomodasi.

Identifikasi Pengenalan
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3.3. Fasilitator berpartisipasi dalam kunjungan untuk membantu
mengkoordinasi kegiatan dan memungkinkan bagi penerima untuk
menunjukkan yang terbaik mengenai kondisi lokal yang relevan dan
kendala utama, dan untuk mendukung mentor dalam memahami
informasi penting tentang operasi mitranya.

3.4. Pada akhir kunjungan, mitra WOP akan memiliki identifikasi dan
kesepakatan pada kebutuhan pengembangan kapasitas utama dan
tantangan, target yang dapat dicapai, tindakan awal untuk memenuhi
target, dan kebutuhan sumber daya.

3.5. Setelah kunjungan, Fasilitator membantu mitra mentor dalam
mempersiapkan laporan diagnostik yang merangkum pengamatan,
diskusi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Lampiran 3.1 menunjukkan
contoh laporan diagnostik.

3.6. Berdasarkan kesimpulan laporan, Fasilitator membantu mitra WOP dalam
mempersiapkan suatu rencana kerja bersama yang telah disepakati
bersama, yang berisi daftar kegiatan, target, kerangka waktu dan input
sumber daya. Kepemilikan atau tanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan WOP tetap pada mitra-mitra WOP. Lampiran 3.2 menyediakan
contoh suatu rencana kerja bersama.

3.7. Fasilitator juga membantu mitra untuk menunjuk personil kunci atau
koordinator dari penerima dan mitra mentor yang bertanggung jawab
untuk mendukung persiapan rencana kerja dan pelaksanaan.

3.8. Ketika mitra WOP setuju pada rencana kerja bersama, Fasilitator membantu
untuk meresmikan WOP dengan membantu dalam mempersiapkan dan
menandatangani MOU. MOU secara singkat menetapkan komitmen dan
tanggung jawab mitra WOP (dan Fasilitator), termasuk kontribusi sumber
daya dan referensi rencana kerja sebagai dasar utama untuk kerjasama.
Lampiran 3.3 menyediakan contoh MOU. Bila perlu, MOU juga dapat
mencakup organisasi yang akan mempromosikan replikasi dan / atau
inovasi peningkatan skala WOP.

3.9. Pelaksanaan kegiatan WOP dimulai setelah persetujuan rencana kerja
bersama dan Penandatanganan MOU (yaitu Langkah 4 Pelaksanaan –
Mempercepat Kegiatan WOP).

PelaksanaanPembentukan Ekspansi
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Langkah 4

Pelaksanaan – Melaksanakan Kegiatan WOP

Umum

Setelah menyepakati rencana kerja bersama, mitra WOP mulai
melaksanakan kegiatan. Sesuai rencana kerja bersama, Fasilitator
WOP membantu mengelola pelaksanaan kegiatan dan memantau
kegiatan dan hasil seperti kunjungan pelatihan yang dilakukan oleh
mentor;

(i) kunjungan lapangan yang dilakukan oleh penerima ke
mentor untuk mengamati praktek model dan sistem;

(ii) korespondensi untuk saran yang praktis dan pemecahan
masalah;

(iii) demonstrasi teknologi; lokakarya, dan kaji ulang rencana
perbaikan sistem.

Apabila diperlukan, Fasilitator membantu dengan penyiapan
bahan, mengkoordinasi kegiatan, dukungan logistik, dan meng-
update kemajuan. Bila perlu, Fasilitator juga membantu
mengevaluasi setiap kegiatan yang diperlukan dengan
memverifikasi efektivitas transfer pengetahuan, mengidentifikasi
kendala dalam pelaksanaan kegiatan (misalnya masalah dalam
komunikasi, perubahan dalam staf mitra WOP, dll.), dan memeriksa
kemajuan.

Mendekati atau pada penyelesaian kegiatan WOP, Fasilitator
mendukung mitra WOP untuk mempersiapkan dan
mempertahankan laporan yang merangkum setiap kegiatan, hasil,
pelajaran yang dapat dipetik, dan kebutuhan lebih lanjut untuk
perbaikan atau peningkatan skala dari praktek yang baik di seluruh
daerah layanan penerima. Sekretariat WaterLinks juga menyimpan
laporan WOP dalam mendukung rencana peningkatan skala dan
seluruh promosi WOP.

Tujuan

Tujuan dari Langkah 4 adalah untuk melaksanakan kegiatan dari
rencana kerja bersama untuk mencapai target WOP.

Output

Output utama dari Langkah 4 adalah laporan kemajuan (termasuk
pengumpulan bahan kegiatan) dan laporan akhir WOP.

Identifikasi

Pelaksanaan

Kegiatan Utama

 Memulai dan mendukung pelaksanaan
rencana kerja

 Melacak kemajuan dan hasil
 Memfasilitasi komunikasi yang teratur
 Memprakarsai diskusi tentang replikasi

dan peningkatan skala

Output

 Laporan kemajuan
 Kumpulan bahan-bahan WOP termasuk

modul pelatihan
 Laporan WOP tentang hasil dan dampak

Pengenalan
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Proses

4.1. Mitra WOP yang melakukan kegiatan yang digariskan dalam
rencana kerja bersama mereka biasanya akan membutuhkan
dukungan dari Fasilitator WOP dalam hal koordinasi,
persiapan, dan tindak lanjut.

4.2. Untuk kunjungan teknis (mentor ke penerima dan sebaliknya),
lokakarya, kegiatan demonstrasi teknologi, Fasilitator bekerja
sama dengan mitra WOP untuk mempersiapkan agenda yang
mencakup jadwal, tujuan, peserta yang ditargetkan, dan hasil
yang diharapkan.

4.3. Kemudian, Fasilitator membantu dengan memastikan bahwa
peserta yang relevan (misalnya pelatih yang tepat dan peserta
pelatihan) ada untuk menghadiri pertemuan / kegiatan;
mengidentifikasi kunjungan lapangan, pertemuan dan tempat
pelatihan; dan membuat semua pengaturan logistik lainnya.

4.4. Sesuai kebutuhan, Fasilitator memandu persiapan dan
mengkaji ulang materi pelatihan dan presentasi sebelum
melakukan kunjungan berdasarkan persyaratan yang
diidentifikasi oleh mitra WOP. Dalam kebanyakan kasus,
Fasilitator membantu dalam hal persiapan, pengumpulan dan
pembuatan bahan pelatihan.

4.5. Bila perlu, Fasilitator membantu dengan penerjemahan atau
penafsiran bahan dan kebutuhan komunikasi lainnya.

4.6. Untuk mempromosikan replikasi yang lebih besar dari praktek-
praktek model, Fasilitator berkoordinasi dengan organisasi
mitra replikasi untuk melibatkan tambahan operator air dalam
kegiatan pelatihan yang dipilih.

4.7. Fasilitator mempertahankan komunikasi yang teratur antar
mitra WOP setelah kunjungan teknis melalui e-mail, tindak
lanjut panggilan telepon, dll. untuk mempromosikan
konsultasi yang sedang berjalan, termasuk kajian teknis oleh
mentor tentang rencana baru dan sistem yang direncanakan
oleh penerima.

PelaksanaanPembentukan Ekspansi
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Identifikasi Pengenalan
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4.8. Di antara kegiatan utama, Fasilitator secara teratur melakukan kontak
dengan mitra WOP untuk melacak kemajuan dan prestasi setiap rencana
kerja bersama, dan menilai kebutuhan dukungan tambahan.

4.9. Jika diperlukan, Fasilitator mengidentifikasi dan menyediakan dukungan
teknis tambahan.

4.10. Mendekati atau pada penyelesaian kegiatan WOP per rencana kerja
bersama, Fasilitator mendukung mitra WOP dalam penyusunan laporan
yang merangkum setiap kegiatan, hasil, pelajaran yang dapat dipetik dan
tantangan yang terus menerus. Lampiran 4.1 menunjukkan contoh
laporan akhir WOP.

4.11. Fasilitator juga memprakarsai diskusi dan membantu menyiapkan
strategi atau rencana tindak untuk replikasi dan peningkatan skala inovasi
dan/atau model praktek yang muncul akibat dari WOP (yaitu Langkah 5
Ekspansi - Mendukung Replikasi dan Peningkatan Skala).

PelaksanaanPembentukan Ekspansi
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Langkah 5

Ekspansi – Mendukung Peningkatan Skala dan Replikasi

Umum

WaterLinks mempromosikan replikasi model praktek atau inovasi antara
penyedia jasa di tingkat regional dan nasional, dan peningkatan skala
dari praktek yang baik dalam area layanan penyedia jasa, untuk
memperluas dampak dari peningkatan efisiensi operasional dan/atau
peningkatan akses ke layanan. Berdasarkan laporan akhir WOP, mitra
WOP dan Fasilitator mengembangkan rencana tindak peningkatan skala
untuk menentukan kegiatan yang akan memungkinkan penerima untuk
menerapkan pelajaran dan inovasi yang diperkenalkan oleh mentor di
seluruh wilayah layanannya. Untuk membantu peningkatan skala,
Fasilitator mengeksplorasi peluang untuk memperpanjang WOP, masuk
ke dalam kesepakatan kemitraan yang lain dengan mentor baru, atau
mengidentifikasi dukungan teknis tambahan. Untuk replikasi, Fasilitator
dan mitra WOP mendokumentasikan dan menyebarluaskan prestasi dan
pelajaran WOP selama lokakarya nasional dan regional terpilih untuk
operator layanan air lainnya yang mungkin tertarik dalam mengadopsi
praktek-praktek yang baik untuk diri mereka sendiri. Baik mentor
maupun penerima dapat berfungsi sebagai mentor bagi rekan mereka,
dan akan didorong untuk bersama-sama menyiapkan rencana tindak
replikasi dengan dukungan dari Fasilitator.

Untuk mencari dukungan dan melaksanakan replikasi dan / atau
peningkatan skala kegiatan, Fasilitator membahas dan berkoordinasi
dengan mitra pembangunan yang relevan, pemerintah dan organisasi
non-pemerintah. Sekretariat WaterLinks juga membantu Fasilitator dan
mitra WOP dalam mengumpulkan dukungan teknis dan dukungan
keuangan untuk melaksanakan rencana peningkatan skala dan / atau
replikasi berdasarkan pada hasil WOP.

Tujuan

Tujuan dari Langkah 5 adalah untuk mencapai dampak yang lebih besar
dari keberhasilan WOP dengan mempromosikan dan mendukung
replikasi praktek terbaik yang dilakukan oleh operator lainnya dan / atau
peningkatan skala oleh penerima.

Output

Output utama dari Langkah 5 adalah (1) peningkatan skala rencana
tindak yaitu dengan WOP yang baru atau yang diperpanjang dan (2)
penyebarluasan prestasi dan pelajaran WOP untuk mempromosikan
replikasi di tingkat nasional atau sub-regional.

Identifikasi

Ekspansi

Kegiatan Utama

 Dokumentasi dan berbagi prestasi dan
pelajaran WOP

 Memfasilitasi pengembangan rencana
replikasi dan peningkatan skala

 Membantu mencari dukungan teknis
dan dukungan keuangan untuk
replikasi dan peningkatan skala

Output

 Rencana replikasi dan/ atau
peningkatan skala

 Penyebarluasan hasil WOP untuk
replikasi

Pengenalan
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Proses

Peningkatan Skala

5.1. Pada penyelesaian WOP, Fasilitator dan mitra WOP mengidentifikasi
kegiatan tindak lanjut untuk membantu mitra penerima meningkatkan
skala inovasi yang diperkenalkan di WOP di dalam wilayah layanan.

5.2. Fasilitator kemudian bekerja dengan penerima untuk mempersiapkan
rencana tindak peningkatan skala mengidentifikasi persyaratan dukungan
teknis tambahan; batasan waktu yang diantisipasi; dan target. Rencana
tersebut juga mencakup persyaratan investasi. Lampiran 5.1 menunjukkan
contoh rencana tindak peningkatan skala.

5.3. Fasilitator membantu penerima dalam mengidentifikasi dukungan teknis
untuk melaksanakan rencana tindak. Jika mitra mentor yang ada tetap
tertarik untuk menawarkan bantuan untuk dilanjutkan, maka Fasilitator
menyiapkan suatu perjanjian untuk memperpanjang WOP tersebut. Jika
penerima mencari mitra mentor yang baru, maka Fasilitator membantu
dengan proses identifikasi.

5.4. Jika diperlukan, Fasilitator mencari dukungan teknis dan dukungan
keuangan untuk peningkatan skala dari mitra pembangunan, pemerintah
dan organisasi non-pemerintah yang sesuai. Sekretariat WaterLinks juga
dapat membantu dalam upaya ini.

5.5. Dengan WOP yang baru atau yang diperpanjang, Fasilitator telah
menyelesaikan Langkah 2-4. Dengan mitra yang baru, kunjungan
diagnostik dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan rencana
tindak daripada mengembangkan suatu rencana kerja bersama yang baru.

PelaksanaanPembentukan Ekspansi
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Replikasi

5.6. Pada penyelesaian WOP, Fasilitator dan mitra WOP dapat
menyelenggarakan suatu lokakarya penutup atau jika memungkinkan
turut berpartisipasi dalam acara nasional atau regional yang relevan untuk
menyebarluaskan prestasi dan pelajaran WOP ke penyedia jasa lainnya
yang tertarik. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bagaimana WOP
menambah nilai dalam memperkuat kapasitas operator untuk
menghasilkan peningkatan efisiensi operasional dan/atau perluasan akses
ke layanan.

5.7. WaterLinks dan/atau Fasilitator juga akan mendokumentasikan kegiatan,
prestasi dan pelajaran WOP dan menyebarluaskan sesuai dengan tampilan
dampak yang dihasilkan dari WOP dalam rangka untuk mempromosikan
replikasi. Dengan memperhatikan hasil WOP akan memicu peluang untuk
memperluas dampak dari peningkatan penyedia layanan melalui lebih
banyak WOP, misalnya dengan dukungan dari asosiasi nasional atau sub-
regional atau jaringan.

5.8. Fasilitator atau Sekretariat WaterLinks akan mendorong mitra penerima
untuk mengasumsikan peran mentor bagi rekan-rekan dalam negeri
mereka, dan akan mencari peluang untuk melibatkan mitra pembangunan
tingkat nasional untuk mendukung atau mengembangkan WOP domestik.

5.9. Dalam menyusun suatu WOP domestik, Fasilitator dapat mengikuti
Langkah 1 - 4 yang sesuai.

Identifikasi Pengenalan
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Lampiran
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Pembangunan Kapasitas Membutuhkan Survei

Saat ini didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), International Water
Association (IWA) dan United States Agency for International Development
(USAID), WaterLinks adalah jaringan regional yang mempromosikan Kemitraan
Operator Air (WOP) antara operator air minum dan operator air limbah di Asia
Pasifik. Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu perbaikan dan
perluasan akses terhadap air yang aman dikonsumsi dan pelayanan sanitasi
yang berkelanjutan bagi penduduk di kawasan Asia Pasifik.

WaterLinks mendukung tiga kegiatan utama: (1) Membangun dan memfasilitasi
kemitraan operator air; (2) Membangun kapasitas melalui pelatihan regional
dan pengembangan peralatan, dan; (3) Berbagi pengetahuan dan
pengembangan jaringan. Inisiatif pembangunan kapasitas saat ini difokuskan
pada peningkatan efisiensi operasional (misalnya pengurangan NRW, konversi
ke pasokan air yang berkesinambungan; peningkatan hubungan pelanggan;
manajemen kualitas air; ekspansi layanan air ke penduduk miskin perkotaan,
dan sanitasi / perbaikan manajemen pelayanan sanitasi /air limbah) dan
cakupan inisiatif ini dapat diperluas tergantung kebutuhan.

Modalitas pembangunan kapasitas di bawah WaterLinks meliputi:

 Kemitraan: Memasangkan operator air yang lebih maju (mentor) dengan
operator yang baru muncul (penerima) untuk membantu meningkatkan
kinerjanya di bidang tertentu (misalnya, pengurangan kehilangan air,
peningkatan kualitas air). Kegiatan WOP biasanya makan waktu 9-18 bulan yang
melibatkan bantuan teknis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan
peningkatan dan praktek, khususnya pada pelatihan kerja, demonstrasi
teknologi dan pertukaran informasi.

 Pelatihan: Program pelatihan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

 Pengetahuan Produk: Penyediaan peralatan daerah, manual, dan studi yang
menyoroti praktek-praktek terbaik dalam pemberian layanan (misalnya,
manajemen NRW, peningkatan kesadaran dan promosi, manajemen air limbah).
Sementara pengetahuan produk ini mungkin berguna, Anda dapat memilih
produk dalam bahasa Anda sendiri dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

 Masyarakat Praktek (COP): Kelompok kecil praktisi yang tertarik untuk berbagi
pengetahuan mereka dan belajar dari orang lain mengenai suatu topik tertentu
(misalnya, kualitas air, manajemen air limbah). Dengan bergabung dengan COP,
Anda juga akan mendapatkan penerangan mengenai praktek terbaik dari
rekan-rekan di negara lain.

Untuk mendukung dan mempromosikan WOP di Indonesia, ADB melakukan
survei menggunakan kuesionar terlampir. Tujuan survei tersebut untuk
memetakan modalitas pembangunan kapasitas yang paling cocok. Informasi
tentang kebutuhan dan kepentingan prioritas operator akan memungkinkan
ADB untuk mengidentifikasi keterkaitan yang sesuai dengan operator mentor
yang potensial.

Lampiran 1.1 Contoh Kuesionar Untuk Penyusunan Profil
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Formulir

1. Informasi Kontak

Nama Organisasi

Lokasi (Kota, Negara)

Jenis Publik (mis. kota, propinsi) Swasta (mis. Pemegang ijin)

Kontak Person

Gelar

Telepon

Fax

E-mail

2. Profil Singkat
Penduduk Terlayani (% dari total Penduduk Kota / Kabupaten / Provinsi)

Jumlah sambungan layanan ___ Rumah Tangga ___ Komersial / Industri

Sumber Air Permukaan Air Tanah Mata Air

Kapasitas Produksi Air (m3/hari)

Volume air yang sebenarnya dihasilkan (m3/hari)

Volume air yang sebenarnya dikonsumsi (m3/hari)

Ketersediaan air (jam/hari) 24 jam/hari < 24 jam/hari

Jumlah pegawai

Biaya operasional per tahun (Rp/m3)

Pendapatan per tahun (Rp/m3)

Tarif air rata-rata (Rp/m3)

Kapasitas pengolahan air limbah (m3/hari)

Volume air limbah yang diolah (m3/hari)

Biaya operasional pengelolaan air limbah per tahun (Rp/m3)

Pendapatan pengelolaan air limbah per tahun (Rp/m3)

Tarif layanan air limbah per Tahun (Rp/m3)

Lampiran 1.1 ( Lanjutan )
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3. Bidang Fokus Prioritas untuk Pengembangan Kapasitas

Silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam matriks di bawah ini:

3.1. Silakan beri tanda "x" pada bidang fokus organisasi Anda yang direncanakan untuk ditingkatkan dalam lima tahun ke depan

3.2. Dari semua bidang yang ditandai pada 3.1, silahkan beri peringkat 1 sampai 4 berdasarkan prioritas / pentingnya dengan 1 yang
paling penting

3.3. Harap sebutkan jika Anda memiliki rencana dan sumber daya yang dialokasikan untuk mengatasi bidang-bidang prioritas yang
diberi peringkat di tahun berikutnya (Ya, Tidak, atau mungkin)

3.4. Harap sebutkan dan beri peringkat 1 sampai 3 inisiatif pengembangan kapasitas yang diterapkan terbaik untuk menangani
bidang-bidang prioritas Anda dengan 1 yang paling penting

Bidang Fokus 3.1
Minat

3.2
Prioritas

3.3
Rencana
Segera

3.4
Jenis Inisiatif Pengembangan Kapasitas

Kemitraan
(twinning)

Pelatihan
di

lapangan

Pelatihan
Lokakarya

Manual,
SOP,

Checklist

Partisipasi
di COP

Manajemen Aset

Perencanaan Bisnis /
Manajemen Keuangan

Hubungan Pelanggan /
Penjangkauan

Efisiensi Energi dan
Penghematan

MIS / Sistem Kontrol
Proses (SCADA)

Manajemen Air Non-
Pendapatan

Manajemen Proyek

Promosi dan kesadaran
publik

Ekspansi layanan pro
masyarakat miskin

Pengumpulan dan
Pengolahan air limbah

Manajemen Kualitas Air

Lain-lain:

Jika organisasi Anda telah unggul dalam bidang fokus yang dipilih di atas, silakan sebutkan tiga teratas bidang fokus yang akan
Anda beri praktek terbaik Anda:

Bidang Fokus 1:

Bidang Fokus 2:

Bidang Fokus 3:

Lampiran 1.1 ( Lanjutan )
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4. Kolaborasi Kemitraan

Jika memungkinkan, silahkan mengidentifikasi organisasi dengan siapa Anda ingin berkolaborasi melalui
pengaturan kemitraan pada kebutuhan pengembangan kapasitas tertentu.

Nama Organisasi Usulan topik WOP

1.

2.

3.

Harap sebutkan bantuan teknis yang mana dari berikut ini, yang ingin Anda terima dari pasangan mentor (pilih
semua yang dapat diterapkan):

Pelatihan oleh mentor di ruang kelas di organisasi Anda
Pelatihan kerja oleh mentor di organisasi Anda
Magang sebentar di organisasi mentor
Pertukaran studi / kunjungan ke organisasi mentor
Manual, SOP, pedoman pengembangan oleh mentor
Pembinaan yang sebenarnya oleh mentor melalui email
Mengkaji ulang bahan yang ada oleh mentor
Lain-lain _________________________

Dari jenis bantuan teknis yang ditandai di atas, silakan mengidentifikasi dua teratas:

Prioritas 1:

Prioritas 2:

Lampiran 1.1 ( Lanjutan )
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5. Kesiapan untuk berpartisipasi dalam suatu WOP

Kontribusi mitra mencerminkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam suatu WOP. Dalam WOP, kedua mitra berkontribusi untuk
mencapai target yang mereka sepakati untuk meningkatkan pemberian layanan. Organisasi mentor berbagi pengetahuan
mereka kepada rekan-rekan mereka biasanya dengan memberikan keahlian dalam bentuk, seperti misalnya waktu staf mereka.
Organisasi penerima menerima pengetahuan dan informasi baru dan biasanya menyumbangkan waktu staf, tempat pelatihan,
dan pendanaan untuk melaksanakan tindakan yang direkomendasikan dari mitra mentor (seperti misalnya investasi modal
untuk sistem saat ini yang baru atau yang modifikasi). Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan mengidentifikasi kesediaan
dan kesiapan organisasi Anda untuk berpartisipasi dalam suatu WOP.

Jika organisasi Anda ingin menjadi penerima dari inisiatif pengembangan kapasitas berdasarkan pada dua prioritas yang
tercantum dalam Pertanyaan 4, silakan sebutkan apakah organisasi Anda (periksa semua yang dapat diterapkan):

Mampu untuk menyisihkan/meminta anggaran untuk melaksanakan tindakan yang direkomendasikan
Bersedia dan mampu untuk mengikat sumber daya waktu dan staf untuk bekerja dengan organisasi mentor
Bersedia dan mampu untuk menjadi tuan rumah kunjungan yang dilakukan oleh organisasi mentor
Bersedia dan mampu untuk mengirim staf ke organisasi mentor untuk kunjungan belajar/magang

Jika organisasi Anda ingin menjadi seorang mentor yang menyediakan keahlian untuk rekan-rekan Anda, silakan sebutkan
apakah organisasi Anda (periksa semua yang dapat diterapkan):

Bersedia untuk berbagi praktek yang terbaik untuk rekan operator air melalui program kemitraan nasional atau domestik
Mampu mengikat sumber daya waktu dan staf untuk bekerja dengan dan melatih operator penerima di wilayah mereka
Mampu mengakomodasi kunjungan staf penerima / study tour di wilayah Anda
Mampu untuk menyisihkan anggaran untuk membayar beberapa perjalanan staf Anda dan biaya pelatihan yang berkaitan

5. Dukungan Mitra Pembangunan

Apakah organisasi Anda saat ini menerima bantuan teknis dan / atau bantuan keuangan dari lembaga bantuan/ dukungan
eksternal yang dapat berintegrasi dengan WOP atau jenis lain dari keterlibatan koperasi? Ya Tidak

Jika ya, silakan periksa bidang fokus yang saat ini Anda menerima dukungan:
Manajemen Aset
Manajemen Proyek
Perencanaan Bisnis/Manajemen Keuangan
Promosi dan kesadaran publik
Hubungan pelanggan/penjangkauan
Ekspansi layanan pro masyarakat miskin
Efisiensi energi dan penghematan
Pengumpulan dan pengolahan air limbah
MIS/ Sistem Kontrol Proses (SCADA)
Manajemen kualitas air
Manajemen Air Non-Pendapatan
Lain-lain:

Harap memberikan rincian bantuan yang saat ini diterima oleh organisasi Anda:

Nama / Deskripsi Proyek Mitra Pembangunan Jangka Waktu
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34

Draft Catatan Konsep

Kemitraan pada Praktek Manajemen
Replikasi Kualitas Air (dan Energy) di Vietnam

Perusahaan Air Minum dan Pembuangan Limbah Khanh Hoa (Vietnam) dan Perusahaan Air Minum
Macao (RRC) dalam koordinasi dengan Asosiasi Air Minum dan Pembuangan Limbah Vietnam

LATAR BELAKANG
Berbasis di Nha Trang, ibukota Provinsi Khanh Hoa di Pantai Tengah Selatan Vietnam, Perusahaan Air Minum
dan Pembuangan Limbah Khanh Hoa (KHWSSC) melayani lebih dari 80.000 pelanggan (sekitar 450.000
orang atau 90% dari penduduk kota) dengan dasar 24/7 layanan. Menjadi kota Kelas 1, Nha Trang
mengharapkan lebih dari 50% pertumbuhan urbanisasi dalam 10 tahun mendatang dan dengan demikian
akan bergantung pada KHWSSC untuk terus memberikan layanan air. Pada Agustus 2010, KHWSSC akan
sepenuhnya menjadi sebuah perusahaan dan dengan
demikian akan semakin terdorong untuk meningkatkan
pemberian layanannya ke pelanggan.

Meningkatkan pengelolaan kualitas air adalah suatu
prioritas untuk KHWSSC dalam rencana perusahaannya.
Pada awal 2010, KHWSSC telah menyelesaikan Rencana
Penyelamatan Air yang membantunya menilai
kinerjanya saat ini dan mengidentifikasi bahaya dan
risiko kesehatan masyarakat di sepanjang ekstraksi air,
produksi dan sistem distribusi. KHWSSC saat ini
mengambil air baku dari sungai terdekat dan
mengelolanya melalui dua fasilitas. Melalui Rencana,
KHWSSC mengkonfirmasi kebutuhan mereka untuk
meningkatkan pemantauan kualitas air (termasuk
prosedur pengambilan sampel yang tepat dan
pengelolaan / penggunaan hasil pengambilan sampel)
dan manajemen kualitas air dalam jaringan distribusi
serta dalam proses produksi air. Sebagai contoh di
daerah layanan terpilih, residu klorin dalam jaringan
distribusi tetap di bawah standar WHO/ standar
Vietnam, membiarkan pelanggan tanpa perlindungan
yang memadai dari patogen. KHWSSC juga telah
menerima keluhan pelanggan mengenai air keruh di
kran terutama selama penggantian meter atau
pekerjaan instalasi. KHWSSC berusaha mencari bantuan
untuk mengatasi masalah kualitas air ini.

Penghematan energi adalah prioritas lain. Pemerintah
Vietnam telah meminta semua industri untuk
mengoptimalkan penggunaan energi. Dihadapkan pada penggunaan energi yang tinggi, KHWSSC mencari
untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah penghematan energi, termasuk pendekatan
audit energi.

Lampiran 2.1 Contoh Catatan Konsep



35

Melayani 550.000 penduduk di Semenanjung Macao, Macao Water Supply Company Ltd (Perusahaan Air
Minum Macao) menyediakan 24/7 layanan dan mengoperasikan salah satu fasilitas pengolahan, termasuk
laboratorium kualitas air bersertifikat ISO. Perusahaan Air Minum Macao mengambil air baku dari sungai di
daratan Cina. Secara rutin mengumpulkan dan menganalisis sampel air di seluruh semenanjung dan
menerbitkan hasil untuk pelanggan mereka secara on-line juga dalam bentuk hard copy. Sisa klorinnya
berkisar antara 0,5-0,7 mg/L, secara efektif sesuai dengan standar WHO dan standar Eropa. Perusahaan Air
Minum Macao memakai sistem pemantauan kualitas air yang canggih, dan telah mengoptimalkan operasi
pengolahan untuk memastikan kualitas air minum. Di samping itu, juga telah melakukan inisiatif untuk
mengurangi pemakaian listrik dan penggunaan energi, melalui adopsi teknologi energi yang efisien.
Perusahaan Air Minum Macao telah sepakat untuk berbagi inovasi dan praktek mereka untuk membantu
membangun kapasitas operator air lainnya di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya tanggung jawab
perusahaan sosial.

Kerjasama Lingkungan - Asia (ECO-Asia), sebuah program dari USAID, melalui platform WaterLinks yang
memfasilitasi kemitraan operator air (WOP) antara Perusahaan Air Minum Macao dan KHWSSC berfokus
terutama pada peningkatan manajemen kualitas air dengan sub kegiatan yang memungkinkan
penghematan energi. Dengan dukungan ECO-Asia, kedua mitra akan mengembangkan dan menerapkan
rencana kerja kemitraan selama 18 bulan kerja yang membingkai WOP. Selama kegiatan WOP, ECO-Asia
akan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan skala dan dukungan untuk KHWSSC untuk memastikan
bahwa perbaikan manajemen kualitas air berkelanjutan dan berlaku untuk seluruh wilayah layanan.

MEMPROMOSIKAN REPLIKASI INOVASI
Sementara dukungan ECO-Asia akan fokus pada WOP Perusahaan Air Minum Macao–KHWSSC,, ECO-Asia
juga akan bekerja dengan Asosiasi Air Minum dan Pembuangan Limbah Vietnam (VWSA) untuk
mempromosikan replikasi inovasi dan praktek-praktek yang baik yang diperkenalkan dalam WOP tersebut.
Dua kegiatan inti VWSA untuk anggotanya (yaitu semua perusahaan air minum di Vietnam) pada tahun
berikutnya adalah mendukung pengembangan dan pelaksanaan Rencana Penyelamatan Air untuk
menjamin peningkatan kualitas air dan mempromosikan efisiensi energi. Setelah menyelenggarakan
berbagai acara pengembangan kapasitas dan kepentingan dalam mempromosikannya di negara WOP,
VWSA merupakan platform yang sangat baik untuk menyebarkan inovasi. ECO-Asia dan VWSA akan
berkolaborasi untuk (1) mengidentifikasi perusahaan-perusahaan air minum (tidak lebih dari tiga) di sekitar
provinsi Khanh Hoa yang memiliki prioritas pengelolaan kualitas air; (2) melibatkan perusahaan yang tertarik
untuk berpartisipasi dalam kegiatan WOP Perusahaan Air Minum Macao -KHWSSC terpilih, dan (3)
mengelola administrasi kegiatan WOP terpilih tersebut di Nha Trang. Peserta yang potensial di sekitar
provinsi Khanh Hoa adalah Phu Yen WSSC, Binh Dinh WSSC, Dak Lak WS dan Construction Investment Co.,
Lam Dong WSSC, Ninh Thuan WS Joint Stock Co., dan Binh Thuan WS Co.
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ECO-Asia dan VWSA juga akan mengeksplorasi kemungkinan KHWSSC untuk mengambil peran
pendampingan bagi perusahaan lain setelah menyelesaikan WOP tersebut.

TUJUAN
Tujuan utama dari WOP 18 bulan adalah:
 Membangun kapasitas KHWSSC untuk memastikan kualitas air yang aman dipelihara untuk

pelanggannya melalui perbaikan manajemen kualitas air dan operasi pemantauan;
 Memiliki minimal 25.000 orang dengan kualitas air yang layak sebagai daerah percontohan awal diikuti

dengan peningkatan skala untuk semua bidang layanan;
 Membantu KHWSSC dalam mengurangi penggunaan energi setidaknya sebesar 5% per tahun;
 Mempromosikan replikasi inovasi yang diperkenalkan melalui WOP untuk setidaknya dua perusahaan

air minum lainnya yang tertarik untuk berkoordinasi dengan VWSA; dan
 Perkenalkan VWSA pada proses pengembangan dan pelaksanaan WOP.

WILAYAH KERJASAMA DAN PERAN MITRA
Kegiatan WOP akan menggabungkan bantuan teknis dan berbagi inovasi dan pengetahuan dari
Perusahaan Air Minum Macao untuk KHWSSC melalui konsultasi jarak jauh, ruang kelas dan pelatihan kerja,
kunjungan studi, dan kaji ulang dari operasi yang ada dalam hal memproduksi dan memberikan pasokan
air bersih. Kegiatan ini akan dimasukkan dalam rencana kerja bersama. Tanggung jawab mitra yang
diharapkan adalah:

Lembaga Tanggung Jawab Utama

Perusahaan Air
Minum Macao

 Mengembangkan rencana kerja WOP dengan KHWSSC
 Menyediakan staf dan bahan (prosedur, pedoman, dll) untuk kegiatan WOP
 Berbagi inovasi dan pengetahuan
 Kunjungan oleh KHWSSC
 Kontribusi sumber daya (waktu staf, transportasi lokal, travel)
 Membantu dalam mempersiapkan rencana peningkatan skala (termasuk persyaratan

investasi) yang diperlukan

KHWSSC  Mengembangkan rencana kerja WOP dengan Perusahaan Air Minum Macao
 Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan (termasuk motivasi staf)
 Mengadopsi dan mengadaptasi inovasi sesuai dengan kondisi setempat
 Kunjungan oleh Perusahaan Air Minum Macao
 Kontribusi sumber daya (investasi infrastruktur, transportasi lokal, tempat untuk

kegiatan terpilih)

VWSA  Membantu mengidentifikasi perusahaan air tambahan yang tertarik untuk
berpartisipasi dalam kegiatan WOP terpilih

 Mengatur kegiatan WOP terpilih yang melibatkan perusahaan tambahan
 Mempromosikan replikasi proses WOP
 Mendukung penyebaran bahan/inovasi yang dikembangkan di WOP
 Kontribusi sumber daya (waktu staf) untuk mengelola acara WOP terpilih

Perusahaan Air
Tambahan

 Berpartisipasi dalam kegiatan WOP terpilih
 Mengadopsi dan mengadaptasi inovasi sesuai dengan kondisi setempat

ECO-Asia  Memfasilitasi pengembangan rencana kerja
 Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan WOP per rencana kerja
 Memantau kemajuan
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HASIL YANG DIHARAPKAN
Outcome:
 Peningkatan akses untuk memasok air bersih minimal 25.000 orang di Nha Trang.
 Peningkatan kapasitas untuk KHWSSC dalam mengelola dan memberi pasokan air bersih kepada para

pelanggannya.
 Adopsi prosedur dan solusi lain yang dapat diterapkan oleh KHWSSC dan perusahaan air minum

tambahan untuk memberikan layanan air bersih yang aman dan mengurangi pemakaian energi.
 Pengurangan penggunaan energi sebesar 5% per tahun.

Output:
 Pengembangan prosedur/pedoman untuk pemantauan dan manajemen kualitas air dan pengurangan

energi oleh KHWSSC.
 Setidaknya 3 perusahaan air minum tambahan berpartisipasi dalam kegiatan WOP terpilih.
 Keterlibatan VWSA dalam mendukung kegiatan WOP dan dalam mempromosikannya di dalam negeri

WOP (untuk mendukung replikasi).

Kegiatan Utama
Milestones yang

Diharapkan

Peran Mitra
Perusahaan
Air Minum

Macao
KHWSSC VWSA ECO-Asia

Mengunjungi Macao, rancangan
rencana kerja awal dan
menandatangani Letter of Intent
(LOI) untuk bermitra

LOI (Agust 2010) XX XX XX

Mengidentifikasi dan
melibatkan perusahaan air
tambahan

Daftar perusahaan
yang tertarik
(Agust 2010)

XX X

Melakukan penilaian awal
terhadap tingkat layanan air /
operasi di Nha Trang oleh
Perusahaan Air Minum Macao

Laporan penilaian
(Sept 2010)

XX XX X

Menyiapkan dan menyelesaikan
rencana kerja bersama yang
menjelaskan kegiatan-kegiatan
rinci dan kebutuhan sumber
daya

Rencana kerja
bersama (Sept
2010)

XX XX X XX

Menandatangani Memorandum
of Understanding (MoU) untuk
bermitra dan melaksanakan
kegiatan rencana kerja bersama

MoU (Okt 2010) XX XX XX X

Melaksanakan kegiatan rencana
kerja di Nha Trang dan jika
diperlukan melibatkan
perusahaan tambahan

Peningkatan jasa
pengiriman ( TBD
per rencana kerja)

XX XX X X

Note: XX = tanggung jawab utama; X = dukungan (bantuan teknis, fasilitasi)
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Surat Peminatan

Untuk Membentuk suatu Kemitraan Operator Air antara
Universitas Chia Nan (Taiwan), Calamba Water District (Flipina),

dan Laguna Lake Development Authority (Filipina),
dengan dukungan dari Environmental Cooperation-Asia (ECO-Asia)

Surat Peminatan ini antara dan di antara Fakultas Farmasi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Chia Nan
(CNU), Calamba Water District (CWD), Laguna Lake Development Authority (LLDA), dan Environmental
Cooperation-Asia (ECO-Asia), sebuah program regional dari United States Agency for International
Development (USAID), menegaskan maksud dari empat pihak untuk membentuk kemitraan operator air
(WOP) untuk mendukung CWD dan LLDA dalam merancang dan menerapkan fasilitas pengolahan air
limbah yang baru yang mengandalkan teknologi pengolahan alami.

Calamba Water District (CWD) berusaha untuk membangun fasilitas pengolahan air limbah yang baru yang
akan menggunakan lahan basah yang dibangun untuk mengolah lumpur dan air limbah. Melalui kemitraan
ini, CWD berusaha untuk mengembangkan kapasitas untuk 1) memilih teknologi dan rancangan desain
yang konseptual; 2) rancangan desain rinci untuk fasilitas; 3) mengelola pembangunan fasilitas; dan 4)
mengoperasikan fasilitas.

Laguna Lake Development Authority (LLDA) membantu pemerintah daerah di DAS Danau Laguna dalam
mengurangi polusi air limbah, antara lain dampak lingkungan, melalui bantuan teknis, pembiayaan melalui
Proyek LISCOP yang sedang berjalan, dan penyebaran pengetahuan. Melalui kemitraan ini, LLDA berusaha
untuk membangun kapasitasnya sendiri dan menyebarkan pengetahuan kepada pemerintah daerah (secara
tentative, Angono dan Lucban) yang tertarik dalam menggunakan teknologi pengolahan alami untuk
mengolah air limbah mereka.

Pusat R&D dari Teknik Ekologi dan Teknologi di CNU telah membantu banyak kota dalam merancang dan
mengoperasikan pengolahan air limbah dan fasilitas lahan basah yang dibangun. Hal ini telah
mengembangkan pengalaman yang signifikan dalam bidang ini, dan bersemangat untuk berbagi praktek
terbaik dengan rekan-rekan di wilayah ini.

ECO-Asia memfasilitasi kemitraan Operator air antar penyedia layanan air untuk memungkinkan transfer
praktek terbaik, keahlian dan teknologi melalui pertukaran rekan-ke-rekan. ECO-Asia berusaha untuk
meningkatkan pelayanan manajemen air limbah di Filipina, dan untuk menyebarkan praktek-praktek terbaik
dari kemitraan ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, empat mitra akan mengembangkan dan menerapkan rencana kerja
bersama dari kegiatan yang mencakup bantuan teknis, kunjungan studi, dan pelatihan kerja pada desain
dan operasi sistem pengolahan air limbah yang alami. ECO-Asia akan memberikan dukungan fasilitasi untuk
mendapatkan dana dan menyelesaikan kegiatan rencana kerja. ECO-Asia tidak akan menanggung biaya
yang berkaitan dengan proyek konstruksi, peralatan, atau bahan kimia. Sementara, kemitraan ini dapat
mengarah ke kerjasama yang lebih lanjut antara CWD, LLDA dan CNU, ECO-Asia hanya akan mendukung
kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja bersama.

Surat Peminatan ini yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2010, menandakan bahwa CWD, LLDA,
CNU dan ECO-Asia akan menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) pada kuartal terakhir
tahun 2010, atau pada waktu dimana semua pihak menyetujuinya secara tertulis, untuk berkomitmen untuk
melaksanakan kegiatan dalam rencana kerja bersama yang akan mereka kembangkan. Semua pihak setuju
bahwa LOI ini dimaksudkan untuk tidak mengikat secara hukum dan semua pihak tidak akan terikat oleh
syarat dan ketentuan di sini sampai mereka telah menandatangani perjanjian formal.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Direktur, Pusat Penelitian
& Pengemb Teknik
Ekologi dan Teknologi,
Universitas Chia Nan

General Manager, Calamba
Water District

General Manager, Laguna
Lake Development
Authority

Team Leader
Enviromental
Cooperation-Asia
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Laporan Kunjungan Lapangan
PDAM Kabupaten Tasikmalaya

USULAN PROGRAM KEMITRAAN

PDAM Palembang,
Perusahaan Air Minum Kabupaten Tasikmalaya

dan ADB Indonesia

Juli 2011

Diserahkan oleh:

PDAM Palembang
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1. Pendahuluan

Laporan diagnosa ini dibuat oleh PDAM Palembang setelah mengunjungi PDAM Tirta Sukapura
(Tasikmalaya-Indonesia), dengan proyek twinning yang dikembangkan oleh Asian Development
Bank (ADB) untuk mengurangi NRW.

Tingkat kehilangan air yang masih tinggi yang dialami oleh sebagian besar PDAM dengan rata-rata
40%-60%, baik bersifat kehilangan air fisik ataupun kehilangan air komersial mengakibatkan
PDAM-PDAM mengalami pemboroskan sekitar Rp. 3 Trilliun per tahun, sungguh pemborosan yang
luar biasa. Penurunan tingkat kehilangan air merupakan program yang sangat strategis dalam
rangka meningkatkan potensi penerimaan PDAM dan menambah jumlah pelayanan tanpa harus
menambah kapasitas sistem. Hal ini memang ini bukan merupakan pekerjaan mudah yang
tentunya juga banyak mengeluarkan biaya, tetapi buahnya (hasilnya) sangat bermanfaat bagi
PDAM yakni antara lain dapat. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan
pendapatan perusahaan dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi karyawan.

Untuk itu sesuai dengan program Water Operator Twinning Partnership antara PDAM Tirta Musi
Palembang sebagai Mentor dan PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya sebagai penerima
yang difasilitasi oleh Asian Development Bank (ADB), telah dilakukan Diagnostik terhadap PDAM
penerima dalam rangka menurunkan tingkat kehilangan air di PDAM tersebut.

Kunjungan dilaksanakan ke kantor PDAM Tirta Sukapura di Tasikmalaya dari tanggal 29
sampai 30 Juli 2011. PDAM Tirta Sukapura diwakili oleh staf manajemen dan teknis,
sedangan dari PDAM Palembang diwakili oleh Bapak Stephanus sebagai Direktur Teknik
dan Bapak Muhammad Nuridho, tim ahli dalam bidang IT dan kontrol kehilangan air.

Kunjungan tersebut berlangsung selama 2 hari kerja, termasuk perjalanan ke daerah-
daerah yang disuplai serta pertemuan-pertemuan teknis. Selama kunjungan tersebut
PDAM Kabupaten Tasikmalaya menyediakan tim kerja untuk memberikan semua informasi
yang diminta, dengan atmosfir kerja yang sangat baik serta komunikasi dua arah yang
berjalan lancar.

Tujuan dari program kemitraaan operator air di PDAM Tirta Sukapura Kabupaten
Tasikmalaya adalah untuk menurunkan kehilangan air di daerah percontohan Cabang
Singaparna dengan membentuk DMA dengan target penurunan kehilangan air di DMA
terpilih sebesar 20%.

2. Uraian Singkat mengenai Wilayah Proyek.

PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya menyediakan air bersih di 23 Kecamatan dari
47 Kecamatan yang ada di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sambungan
sampai saat ini sebanyak 33.500 ( Tahun 2011). PDAM Tirta Sukapura memiliki 8 Wilayah
Pelayanan ( Cabang ) dengan kapasitas produksi air 325 liter per detik, dengan cakupan
pelayanan terhadap wilayah perkotaan sebesar 26% dan terhadap wilayah pedesaan
sebesar 23%.
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Gambar dibawah ini menjelaskan peta wilayah pelayanan PDAM Tirta Sukapura Kabupaten
Tasikmalaya Jawa Barat.

Sumber Air Baku.

Sumber air baku untuk melayani penyediaan air bersih di Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar
berasal dari mata Air dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan sungai sebagai sumber air
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baku. Tabel dibawah ini menjelaskan lokasi sumber air baku, daerah pelayanan dan debit dari
masing masing sumber air baku.

Tingkat Kehilangan Air ( NRW )

Tingkat kehilangan air di PDAM Tasikmalaya hanya diukur berdasarkan jumlah air yang terjual dan
air yang didistribusikan dan sebagian besar dari air yang didistribuksikan belum memiliki meter
induk sehingga tingkat kehilangan air belum dapat dihitung secara akurat. Berdasarkan data dari
Profil perusahaan PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya rata rata tingkat kehilangan air sebesar 60%.

Grafik dibawah ini menjelaskan produksi air, penjualan air dan kehilangan air.

Lampiran 3.1 Contoh Laporan Diagnostik



44

Secara ringkas profil PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

Profil Perusahaan

Luas wilayah : 2,563.35 km persegi

Wilayah pelayanan : 8 (delapan) cabang/unit

IPA : 1 (satu) Instalasi Gunung Tajur

Sumber air baku : Mata Air Turap Cipondok dan Cikawali

Kapasitas Terpasang : 325 Liter/det

Jumlah Pelanggan : 33.373 SR

Cakupan Pelayanan : 26.11% (terhadap wilayah kota)

Cakupan pelayanan : 23.5 % (terhadap wilayah Kabupaten)

Pemakaian rata-rata : 12-14 m3/pelanggan/bulan

Penerimaan : Rp. 1,7 milyar/bulan

Jumlah Karyawan : 300 Personil.

Tingkat Kehilangan air : ± 60 %

Potensi Pelanggan : 3000 SR (Wilayah Singaparna)

3. Temuan dan Analisis.

Dari hasil analisa paparan dan kunjungan lapangan terhadap PDAM Tirta Sukapura Kabupaten

Tasikmalaya baik di sumber air (intake), pengolahan (IPA), dan lokasi pilot project DMA dilihat dari

beberapa aspek dalam rangka penurunan tingkat kehilangan air didapat sebagai berikut :

3.1 Aspek Manajemen

 Cakupan pelayanan : 23,5% terhadap wilayah kabupaten, menunjukkan bahwa masih banyak

diperlukan penambahan kapasipas produksi dan disisi lain tingkat kehilangan air masih tinggi

sehingga program penurunan kehilangan air sangat diperlukan di PDAM.

 Perbandingan antara jumlah pelanggan dengan jumlah pegawai lebih besar dari 7 orang per

1000 pelanggan menunjukkan sumber daya manusia belum optimal pemanfaatannya.

 Pendapatan sangat terbatas untuk investasi

Lampiran 3.1 Contoh Laporan Diagnostik
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 Komitmen manajemen terhadap program penurunan tingkat kehilangan air sangat baik

(antusias)

 Pernah ada program khusus yang menangani masalah kehilangan air, tetapi tidak

berkelanjutan karena perubahan struktur organisasi pelaksana program penurunan air (

reorganisasi pegawai)

 Struktur Tarif Air sudah tidak sesuai dengan kondisi pelanggan saat ini sehingga diperlukan

penyesuaian struktur tarif yang ada.

 Efesiensi penagihan masih dibawah 90%

3.2. Aspek Teknik

 Belum sepenuhnya mempunyai peta dan informasi perpipaan dan data pelanggan yang

lengkap dan akurat berbasis SIG (Sistem Informasi Geografi)

 Sumber air yang terbatas (masih sangat bergantung kepada sumber air yang berasal dari

Gunung Galunggung)

 Kondisi meter air pelanggan yang masih baik dan dapat dibaca dengan jelas sebanyak : 85%

dari jumlah pelanggan, dimana 50% usianya diatas 5 th, dan terdapat 3000 pelanggan hasil

baca meter yang volume hasil bacaannya sebesar “0” m3.

 Data hasil baca meter pelanggan yang ada belum pernah dilakukan verifikasi dengan kondisi

lapangan

 Alat ukur dalam rangka menekan kehilangan air belum dimiliki.

 Pipa jaringan sudah berusia tua, dan masih banyak pipa menggunakan material berbahan

Asbestos Cement yang biasanya mudah bocor dan assesoris pipa sudah jarang bisa didapat di

pasaran sehingga menyebabkan tingkat kehilangan air tinggi.

3.3. Pembentukan DMA ( Distrik Meter Area )

Sesuai dengan program Water Operator Twinning Partnership ini maka PDAM Tirta Musi

Palembang bersama-sama PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya merencanakan

untuk membuat satu area percontohan (pilot project) pembuatan DMA, sebagai salah satu

upaya yang terbukti efesien dan efektif berdasarkan pengalaman PDAM Tirta Musi Palembang

untuk menekan angka kebocoran.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

- Menetapkan area DMA yang akan dijadikan percontohan (pilot project) yaitu di Cabang

Wilayah Pelayanan Singaparna, dengan pertimbangan sebagai berikut

Lampiran 3.1 Contoh Laporan Diagnostik
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- Data jaringan cukup lengkap dan sudah berbasis SIG

- Data pelanggan cukup lengkap

- Potensi pelanggan cukup besar

- Potensi peningkatan pendapatan besar

- Membuat schedule dalam proses pelaksanaan DMA seperti :

- Rencana pembelian material pendukung

- Rencana pemasangan/penggantian meter induk sebagai indikator supply air dalam

lokasi DMA

- Rencana pembuatan box chamber sebagai pelindung bagi meter induk

- Analisa data, dan penentuan starting point NRW di lokasi DMA

- Monitoring data, pelaksanaan step test, pencarian kebocoran aktif

- Memberikan lembar progress pelaksanaan kemajuan DMA kepada Personil PDAM Tirta

Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, sebagai indikator keberhasilan penurunan kebocoran

di lokasi DMA Sindang Kasih.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi.

a. Dukungan Manajemen.

Untuk PDAM Sukapura Tasikmalaya sangat positif menyambut dan mendukung program

kerjasama ini, khususnya yang berkaitan dengan kehilangan air.

b. Sumber air baku :

Secara umum sumber air baku yang ada masih dapat mencukupi untuk kebutuhan air

jangka pendek terhadap permintaan pelanggan baru, dan upaya untuk menjamin

penyediaan untuk jangka menengah sedang dilakukan pelaksanaan fisik pengembangan

air bersih dari sumber air lainnya.

c. Kehilangan air :

PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya memiliki tingkat kehilangan air yang cukup besar, hal

tersebut kemungkinan besar disebabkan karena belum mempunyai alat ukur air input (

meter induk produksi), kondisi meter dalam kondisi baik dipelanggan masih rendah dan

tidak dilakukan verifikasi hasil baca meter dilapangan, pemakaian rata-rata pelanggan

rendah.

Lampiran 3.1 Contoh Laporan Diagnostik
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d. Sumber daya Manusia.

Dari hasil dialog dan diskusi bersama , pada umumnya respon personil menyadari

dan berkeinginan untuk mewujudkan untuk menjadi lebih baik, hanya saja

diperlukan komitmen dari masing masing pimpinan, disamping perlu tambahan

pengetahuan mengenai persepsi pengelolaan kehilangan air yang baik.

e. Data dan gambar

Data dan gambar yang dipunyai hanya manual dan terbatas, hal ini tidak

bersesuai lagi dengan keinginan untuk maju dan menyikapi perkembangan yang

akan datang, oleh karena itu sudah saatnya kedua PDAM mempunyai data,

gambar dan informasi mengenai jaringan pipa dan pelanggan secara digital.

f. Pendapatan.

Potensi pendapatan air sangat mungkin dapat ditingkatkan, tanpa perlu inventasi

yang besar, bila kita lihat masalah penyebab kehilangan air pada point b. Secara

macro potensi pendapatan air dapat ditingkatkan 8 – 10 % dari pendapatan yang

ada sekarang.

Penutup.

Program Distrik Meter Area (DMA) dalam rangka menurunkan tingkat kehilangan air, bukan

saja mempunyai tujuan untuk menekan kehilangan air pada suatu lokasi, tetapi juga dapat

memberikan kontribusi peningkatan pendapatan air, menekan biaya Operasional.

Disamping hal tersebut diatas dengan pembentukan DMA bisa di dapatkan data dan

Informasi aktual kondisi lapangan serta dapat dipantau dengan mudah untuk

kesinambungannya serta dapat memberikan pengetahuan yang cukup luas dan tepat guna

untuk pengelolaan yang terus berkembang.

PDAM Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, memiliki potensi yang cukup memadai untuk

dilakukan kerjasama dengan PDAM Tirta Musi Palembang.

Lampiran 3.1 Contoh Laporan Diagnostik
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Pada akhir kunjungan PDAM Palembang ke PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya, disusun rencana
kerja bersama yang berisi tentang kesepakatan aktivitas pelaksanaan program penurunan NRW di
daerah percontohan di Wilayah pelayanan Singaparna.

Tabel dibawah ini contoh rencana kerja bersama program penurunan kehilangan air ( NRW )
selama satu tahun di daerah percontohan Singaparna.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Persiapan

1 Tentukan lokasi DMA dan mempersiapkan data awal xx

2 Penandatangan MoU xx xx xx Tentative

3 Finalisasi Rencana Kerja xx xx xx

Pemahaman tentang Penurunan NRW melalui Metode DMA

4 Pelatihan dan on the job training untuk mempersiapkan/operasi DMA xx xx xx

5 Penjadwalan ulang rencana kerja xx xx xx

Membangun Pilot Project DMA

6 Pengadaan & pemasangan meter air induk baru beserta asesoris xx

7 Melakukan Uji Tekanan xx

8 Survey Meter air Pelanggan & menentukan pengaliran minimum malam xx

9 Melakukan pencarian kebocoran secara aktif xx

10 Melakukan perbaikan-perbaikan xx

11 Pengadaan dan Pemasangan data logger (Manometer) xx

12 Memonitor dan mengatur tekanan pada jaringan perpipaan xx

13 Membuat laporan bulanan xx

14 Mengevaluasi kemajuan xx

Evaluasi dan Pemantauan

15 Kunjungan Teknis Kunjungan mentor ke Tasikmalaya xx xx xx

Water Balance DMA xx xx

Perhitungan ILI xx xx
Rekomendasi Design Pemasangan Meter Induk DMA xx

Temuan xx

Kesimpulan Sementara xx

Rekomendasi Awal xx

Penyusunan Draft SOP xx xx xx

Review dan Penyusunan SOP xx xx xx

Final Report xx xx xx

Workshop xx xx xx

Catatan :

* Satu DMA

- DMA di Cabang Singaparna = ± 700 SR (waktu pengaliran 24 jam)

Target di Akhir Twinning

- NRW DMA di Cabang Singaparna menjadi 20 %

Mar-12

Penyusunan SOP

No Kegiatan Kegiatan Utama Apr-12 Jun-12 Jul-12 Agust-12

Final Report

Implementasi dan
Perbaikan

Sukap

ura

Tirta

Musi
ADB

Pelatihan dan Kunjungan

Teknis di Palembang

Survey Diagnostik

18

16 Interim Report

17

Mei-12

MoU & Renc. Kerja
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NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma
Kota Pekalongan

(PDAM TIRTA DHARMA)

Dan

PBA Holdings Berhad
(PBAHB)

Dan

Asian Development Bank (ADB)

Bahwa, PDAM TIRTA DHARMA adalah sebuah perusahaan yang didirikan di bawah undang
undang Pemerintah Indonesia, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota
Pekalongan, selanjutnya dikenal dengan PDAM TIRTA DHARMA dan diamanatkan untuk
memberikan layanan penyediaan air kepada Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Bahwa, PBAHB merupakan sebuah induk perusahaan investasi diamanatkan untuk memberikan
layanan penyediaan air melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya Perbadanan Bekalan
Air Pulau Pinang Sdn Bhd ("PBAPP") kepada masyarakat di Kota Penang, Malaysia;

Bahwa, ADB selaku badan koordinasi yang bertanggungjawab untuk penyediaan pendanaan
dan memberikan persetujuan terhadap aggaran yang diajukan untuk membiayai kebutuhan
dana kegiatan tersebut;

Bahwa, PBAHB melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya PBAPP telah mencapai
efisiensi kinerja di dalam aspek operasionalnya yang berdampak pada kemajuan yang signifikan
di berbagai indikator kinerja;

Bahwa, PDAM TIRTA DHARMA bermaksud untuk belajar dari pengalaman PBAHB dan meminta
bantuan mereka untuk mencapai kemajuan terukur di dalam aspek kinerja operasionalnya;

Bahwa, PBAHB akan membagi pengalaman operational mereka dan mau membantu PDAM
TIRTA DHARMA;

Bahwa, Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat
Jendral Cipta Karya, selanjutnya dikenal dengan CIPTA KARYA, sebagai pelaksana
Kesepakatan Twinning antara PDAM yang terpilih dan ADB.

Bahwa, para pihak terkait mengerti bahwa kesepakatan twinning, yang akan

Memfasilitasi pertukaran pengetahuan gagasan, dan pengaman, merupakan perangkat
pembelajaran yang berharga yang akan membawa kepada hasil positif bagi kedua organisasi
tersebut; dan

Lampiran 3.3 Contoh Perjanjian Kemitraan Formal
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Bahwa, kesepakatan twinning akan diimplementasi di bawah Water Operators' Partnership
(WOPs) Program di Indonesia yang dilaksanakan oleh ADB.

Sekarang, oleh karena itu, para pihak dengan ini menyetujui hal-hal berikut:

Pasal 1

Tujuan Para Pihak

Para pihak PDAM TIRTA DHARMA dan PBAHB bermaksud untuk bekerjasama satu sama lain
untuk mencapai hasil-hasil berikut ini:

 Mengidentifikasi area prioritas untuk perbaikan pada aspek operasi PDAM TIRTA
DHARMA, khususnya penurunan Air Tanpa Rekening (ATR);

 Melatih personil PDAM TIRTA DHARMA pada area penurunan air tak berekening pada
operasi penyediaan air;

 Menetapkan sistem benchmarking dan monitoring proses; dan
 Mencapai Kemajuan yang terukur di dalam dua atau lebih area operasi di akhir periode

twinning.
Pasal 2

Cara Kerjasama

Dalam rangka mencapai tujuan dalam pasal 1, evaluasi kinerja terhadap operasional PDAM
TIRTA DHARMA telah dilaksanakan. Tinjauan ini didasarkan pada (a) penilaian sendiri (self
assessment) oleh PDAM TIRTA DHARMA, (b) kunjungan oleh fasilitator ADB, dan (c) kunjungan
oleh tiga (3) orang karyawan dari Grup Perusahaan PBAHB ke PDAM TIRTA DHARMA selama satu
(1) minggu. Tinjauan kinerja ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan area-
area untuk perbaikan, dan menstrukturkan bantuan yang diperlukan.

Tinjauan ini akan mengukur proses bisnis yang terkait tetapi tidak terbatas kepada:

 Penurunan Air Tak Berekening
 Pengendalian kebocoran
 Ketidakakuratan dalam pengukuran pemakaian
 Hal ini juga dapat mencakup proses yang terkait dengan

- Pengendalian mutu dan kepastian dalam distribusi air;
- Hubungan Pelanggan, penagihan dan pembayaran tagihan; dan
- manajemen strategis dan perencanaan

Dua tenaga ahli dari Grup Perusahaan PBAHB adalah 1) Staf senior yang berkualitas tinggi
sebagai Kepala Intervensi, dan 2) Staf senior yang berkualitas tinggi sebagai kepala bidang teknik

Berdasarkan tinjauan kinerja tersebut, sebuah rencana kerja dengan sumber daya yang
diperlukan dan kesepakatan lanjutan, akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan disepakati.
Rencana kerja ini mencakup berbagai cara dan metode, tetapi tidak terbatas kepada hal-hal
sebagai berikut:
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Tenaga ahli dari Grup Perusahaan PBAHB yang diperbantukan ke PDAM TIRTA DHARMA atau
sebaliknya; dengan maksimal empat (4) kali kunjungan selama masingmasing satu (1) minggu tiap
kunjungannya selama pelaksanaan perjanjian kerjasama ini

Demonstrasi di lapangan;

- Kunjungan pertukaran personil PDAM TIRTA DHARMA ke PBAHB;
- Pelatihan personil pada area operasi yang memerlukan perbaikan segera;
- Pertukaran saran terhadap subjek terkait melalui email dan telepon; dan
- Penyusunan laporan akhir dengan rekomendasi dan indikator-indikator kinerja

Pasal 3

Tanggung Jawab Para Pihak

Kesepakatan twinning ini adalah komitmen bersama antara dua pihak, utilitas air, yang bekerja
bersama dalam kemitraan sukarela. Masing-masing pihak berkomitmen untuk berkontribusi
sumberdaya sesuai yang ditetapkan dalam dokumen ini dan rencana kerja dari kesepakataan
twinning ini agar berhasil.

Masing-masing pihak akan menanggung biaya waktu personil yang terlibat dalam kesepakatan
twinning ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, PBAHB dan PDAM TIRTA DHARMA tidak akan
menanggung biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya perawatan, biaya terjemahan atau biaya
lain sehubungan dengan penempatan personil, yang akan ditanggung oleh ADB dengan
batasan USD$50.000. Dalam hal PBAHB dan PDAM TIRTA DHARMA menanggung sendiri biaya
atau beban seperti tersebut, ADB setuju untuk mengganti PBAHB dan PDAM TIRTA DHARMA
semua biaya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya kuitansi yang dapat dipertanggungjawabkan
untuk biaya yang telah dikeluarkan.

ADB setuju untuk mengganti biaya perjalanan pulang pergi para tenaga ahli dari Grup Perusahaan
PBAHB dari Penang, Malaysia ke Indonesia dan juga personil PDAM TIRTA DHARMA dari Indonesia
ke Penang, Malaysia dengan catatan bahwa transport yang akan diganti berupa penerbangan
langsung dengan kelas Ekonomi

Tanpa membatasi hal di atas, PBAHB diperbolehkan, atas kebijakannya sendiri, menyediakan
sarana alternatif transportasi, dengan rute perjalanan yang tidak langsung atau kategori bagi
personil PBAHB dan/atau personil PDAM TIRTA DHARMA yang diperbantukan. Dengan catatan,
PBAHB dan PDAM TIRTA DHARMA setuju untuk menanggung biaya dan/atau pengeluaran yang
terkait dengan alternatif perjalanan tersebut dan menanggung kelebihan biaya atas semua
pengeluaran diluar biaya yang akan diganti oleh ADB.

ADB akan menyediakan dukungan keuangan dan teknis untuk ke sepakatan twinning ini yang
akan diterapkan sebagai aktivitas Jaringan Utilitas Air Asia Tenggara (SEAWUN) sebagai bagian dari
program WOP. Rincian dukungan tersebut akan dijabarkan di dalam rencana kerja dan rencana
keuangan yang akan dikembangkan setelah dilakukannya tinjauan kinerja. Komitmen anggaran
tertulis di lampiran C dan diakui dengan tanda tangan oleh perwakilan ADB untuk kesepakatan ini
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Pasal 4

Tinjauan dan Amandemen

Para pihak, utilitas air, akan melaporkan progres kesepakatan twinning ini sesuai dengan jadwal
pelaporan yang disepakati bersama sebagai bagian dari rencana kerja. Para pihak juga akan
meninjau progresnya bersama dengan coordinator twinning dari ADB.

Amandemen untuk kesepakatan ini dapat dilakukan dengan kesepakatan tertulis bersama
antara para pihak.

Pasal 5

Periode Kesepakatan Twinning

Nota kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan akan berlaku selama periode
delapan belas bulan. Period ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama oleh para pihak.

Salah satu pihak dapat menghentikan kesepakatan ini dengan menginformasikan pihak lain
secara tertulis satu bulan sebelumnya tentang niatnya untuk menghentikan kerjasama.

Kesepakatan ini tidak akan berpengaruh kepada hak dari para pihak untuk melakukan

kesepakatan lain dengan operator penyediaan air lain dan/atau badan donor dalam rangka
perbaikan kinerja operasi.

Pasal 6

Otonomi para pihak

Para pihak dalam Kesepakatan Kerjasama ini bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan yang
independen, oleh karena itu, tak satu pun dari mereka, atau staf mereka akan dianggap bertindak
sebagai perwakilan, agen, atau kuasa dari pihak lain (dari yang bersepakat), dan tindakan atau
kelalaian mereka tidak dapat menghasilkan komitmen apapun yang mengikat pihak lain dengan
pihak ketiga ( selain yang bersepakat).

Dokumen ini adalah kesepakatan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, ide dan
pengalaman. Oleh karena itu, tidak ada hubungan apapun atau hubungan kerja antara para
pihak, atau antara PDAM Tirta DHARMA dan personil PBAHB atau PBAHB dan personil PDAM
TIRTA DHARMA

Pasal 7

Kerahasiaan

Para pihak yang melakukan perjanjian ini tidak diperkenankan memberikan kepada pihak
ketiga informasi apapun yang berkaitan dengan kegiatan yang ditetapkan dalam Nota
Kesepakatan ini dimana mereka tahu bahwa hal tersebut rahasia atau berstatus rahasia karena
nilai strategisnya atau informasi mengenai segala sesuatu dari pihak lain atau informasi yang
penyebarannya dapat menyebabkan kerugian para pihak.
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1. PENDAHULUAN.

Asian Development Bank (ADB) mengembangkan program kemitraan twinning
(Twinning Partnership Program) antara Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
(PBAPP) sebagai Mentor (Konsultan) dan PDAM Kota Pekalongan sebagai penerima
untuk berbagi praktek-praktek kerja terbaik, ketrampilan pokok dan kompetensi untuk
perbaikan dan peningkatan operasional dan pemberian layanan dengan kualitas
terjamin, kuantitas serta kontinuitas suplai air dengan tujuan mengurangi Non-
Revenue Water (NRW).

Untuk mencapai tujuan pengurangan NRW ini, PDAM Kota Pekalongan berencana
untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan mengadopsi strategi dan
metodologi NRW yang benar melalui program twinning.

Pada tahun 2009, di PDAM Pekalongan tercatat kehilangan air sebesar 45% di
jaringan distribusinya. Tingkat kehilangan air ini termasuk cukup tinggi dengan
hampir separuh suplai air terbuang tanpa jejak yang jelas karena sebagian besar
daerah tersebut dikelilingi oleh lingkungan yang basah sehingga kehilangan air fisik
sulit diidentifikasi.

PDAM Pekalongan menghadapi kesulitan di dalam mengatasi NRW regional karena
faktor-faktor berikut ini:

 Kurangnya konsep yang jelas tentang program penurunan NRW.
 Kurangnya petunjuk dan standard operating procedure (SOP) yang tepat.
 Tidak adanya sarana dan perlengkapan yang lengkap dan tepat.
 Tidak adanya tim spesialis di dalam menangani dan menyelesaikan masalah-

masalah NRW
 Kurangnya pengetahuan tentang NRW di lingkungan staf.
 Kurangnya komitmen di antara para staf
 Sistem jaringan distribusi yang sangat tua (sejak jaman Belanda).

Terkait dengan hal ini, cakupan kerjasama telah ditentukan guna melengkapi personel PDAM
Kota Pekalongan dengan pengetahuan dan best practices dalam usaha menurunkan tingkat
NRW sehingga dapat memungkinkan melakukan operasional yang excellence, meliputi:

 Membantu mengembangkan 2 pilot DMA( Distrik Meter area) di Slamaran dan
Binagriya.

 Membantu dalam meningkatkan suplai air 24/7 terus-menerus ke konsumen.
 Membantu membangun kompetensi staf PDAM untuk mengelola kehilangan

air dan menjamin suplai air secara terus di daerah pilot melalui on-
job/classroom training, berbagi pengetahuan dan konsultasi tentang

 Penggunaan Standard IWA Water Balance.
 Disain dan pelaksanaan pembentukan DMA (District Metering Area)
 Pengelolan tekanan air.
 Deteksi kebocoran dan penuruna kebocoran air
 Kecepatan dan perbaikan pipa bocor.
 Akurasi meter dan pengelolaan Meter Konsumen.
 Pengelolaan Aset
 Geographical Information System (GIS) dan Model Hidroulik
 Mengatasi sambungan liar.

 Membantu di dalam membuat sebuah laporan komprehensif saling terkait yang
memungkinkan NRW diatasi dalam waktu yang segera dan dengan system,
factor kontribusi utama, dan dampak berbagai usaha perbaikan.

 Membantu memfasilitasi peningkatan efisiensi operasional, Customer Service and
Human Capital Development.
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2. URAIAN SINGKAT

2.1 Wilayah Proyek

Pekalongan adalah kota kecil yang terletak di Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas
wilayah 45.25 km2 dengan jumlah penduduk 282.100 jiwa (2010). Sampai tahun 1941,
penyediaan air minum di Pekalongan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Belanda,
kemudian diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selama periode Pemerintah Belanda
sumber air baku diambil dari desa Rogoselo di wilayah Kabupaten Pekalongan. PDAM
Pekalongan menyediakan air minum kepada sekitar 132,932 penduduk dengan pelanggan
terdaftar sebanyak 17,780 dengan cakupan pelayanan 46,41% ( data th.2012).

Terdapat tiga sumber air baku di PDAM Kota Pekalongan yaitu:

Jenis Sumber Jumlah.
Kapasitas

(liter/det)
Lokasi

Air Permukaan 1 37 Rogoselo Kab Pekalongan

Pengolahan Air 1 45 Cepagan Kab Batang

Air tanah dalam 29 281 Wil Kab Batang, Kab & Kota Pekalongan

Total 31 363

Secara umum ,PDAM Pekalongan mengklasifikasikan sistem penyediaan air minum menjadi
dua katagori sebagai berikut:

 Air Bersih
 Air Minum

Sekitar 97% dari penyediaan air bersih yang disediakan ke Pekalongan merupakan air bersih
yang didistribusikan tanpa melalui pengolahan air yang tepat. Artinya cakupan pelayanan air
terhadap kota Pekalonangan termasuk katagori air bersih tanpa pengolahan air baku. Pada
saat ini pendistribusian air melalui sistem perpompaan yang melayani sekitar 88% dari
cakupan pelayanan dan sisanya sekitar 12% merupakan sistem grafitasi dari air permukaan
dari Rogoselo, Kabupaten Pekalongan

Hampir seluruh kota Pekalongan mendapat pelayanan air yang intermitten ( tidak kontinyu)
didaerah pelayannnya, kecuali sedikit sekali yang mendapatkan air selama 24 jam yang
didapat dari air permukaan Rogoselo. Jumlah jam pelayanan berdasarkan sumber air baku
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Sumber air baku Jumlah Jam pelayanan

Air Permukaan – Rogoselo 24 jam / hari

Pengolahan Air - Cepagan 16 jam / hari

Air Tanah dalam 18 jam / hari

Secara umum, kehilangan air di jaringan distribusi termasuk tinggi antara 47% ditahun 2007
dan 37,75 % di tahun 2010. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi tersebut diatas;

Tingkat NRW di Jaringan Distribusi Kota Pekalongan

Tahun Produksi (m3) Konsumsi (m3) NRW (%)

2007 6,965,000 3,698,000 46.90

2008 6,701,000 3,761,000 43.87

2009 6,818,000 3,756,000 44.92

2010 6,480,000 3,949,000 37.75

Program manajemen penurunan NRW dilakukan dengan membentuk dua daerah
percontohan di tahun 2008 yaitu di Slamaran dan Binagriya Indah . Pengelolaan NRW fokus
di dua cara yaitu; penyebab teknis dan non teknis.

Teknis

 Perbaikan kebocoran fisik
 Pengggantian meter
 Rehabilitasi pipa.

Non-Teknis

 Pembacaan meter dengan menggunakan kamera sebagai bukti pembacaan
 Mencari sambungan liar
 Komputerisasi sistem penagihan
 Pembentukan DMA

Meskipun telah dapat diturunkan tingkat kehilangan air khususnya di daerah percontohan
namun secara keseluruhan kelihatannya tingkat NRW masih sangat tinggi oleh sebab itu
sangat krusial untuk melaksanakan studi detail tentang manajemen NRW. Berdasarkan dari
hasil studi di dua DMA yaitu di Slamaran dan Binagriya Indah, secara umum fluktuasi
kehilangan air dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan;
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 Sangat dipengaruhi oleh konsumsi pemakaian air.
 Sulit ditemukan kehilangan air fisik di jaringan perpipaan.
 Penggantian Meter Konsumen yang belum selesai.
 Sambungan liar.

Untuk dapat lebih mengetahui akar penyebab tingginya NRW, PBAPP telah melaksanakan
kerjasama dengan PDAM Pekalongan untuk turut serta didalam program WOP yang di
organisir oleh ADB dengan saling tukar pengalaman tentang sistem operasi sistem
penyediaan air minum terutama tentang pengelolaan NRW.

2.2. Statistik penyediaan air minum PDAM Pekalongan

Cakupan Pelayanan 45.25 km2

Penduduk 282,100

Kapasitas Produksi 363 litre/detik

Panjang pipa transmisi dan distribusi 334 km

Jumlah Pelanggan 17,780

Tingkat NRW 37.75%

Tingkat pelayanan 46.41%

Jumlah pegawai 86

Peta dibawah ini menjelaskan cakupan daerah pelayanan PDAM di Kota Pekalongan.



61

3. DAERAH PERCONTOHAN

PDAM Kota Pekalongan menetapkan dua daerah percontohan yang akan dijadikan model
didalam program penurunan NRW yaitu:
 DMA Slamaran dan
 DMA Binagriya Indah.

Peta jaringan perpipaan kedua DMA tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Peta jaringan perpipaan DMA 01- Slamaran
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Gambar Peta jaringan perpipaan DMA 01- Binagriya Indah.

Sejak 2008, program manajemen NRW melalui pengembangan DMA telah diterapkan
oleh PDAM Kota Pekalongan di kedua daerah yang dijadikan pilot, akan tetapi, NRW
yang ada tidak menunjukkan scenario secara keseluruhan dan berfluktuasi karena
beberapa factor seperti yang digariskan di bawah ini.

 Suplai air tidak terus-menerus
 Sangat dipengaruhi oleh konsumsi air dari konsumen.
 Tekanan system distribusi yang sangat rendah, lebih kecil dari 2 meter.
 Sulitnya menemukan kehilangan fisik yang tampak pada jaringan di dalam pipa
 Penggatian meter konsumen yang belum selesai
 Sambungan liar.
 Pengetahuan staf PDAM yang kurang tentang pendekatan NRW secara
keseluruhan

Berdasarkan kunjungan diagnostik yang dilakukan di kedua daerah yang dijadikan pilot,
observasi dilakukan sesuai dengan aspek kualitas dan aspek NRW, yaitu

Slamaran

 Suplai air tidak terus-menerus (18 jam).
 Suplai ganda antara PDAM dan suplai air bawah tanah pribadi
 Tekanan yang sangat rendah pada system distribusi
 Keakuratan meter zona.
 Keakuratan meter konsumen.
 Keakuratan pembacaan meter.
 Program penggantian meter konsumen,
 Kebocoran meter dan pipa dinas.
 Kualitas material.
 Standar instalasi
 Pengetahuan yang kurang tentang penanganan kehilangan air fisik

misalnya deteksi kebocoran air di jaringan perpipaan.
 Daerah yang banyak basah sehingga sulit untuk mendeteksi kebocoran

fisik di pipa.
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Binagriya

 Suplai air yang Intermitten ( tidak terus-menerus 18 jam - 6 jam).
 Dua sumber suplai air (Simbang Kulon dan BG Asri)
 Meter Zona yang tidak akurat.
 Keakuratan meter konsumen.
 Keakuratan pembacaan meter
 Program penggantian meter konsumen
 Kualitas material yang tidak memenuhi standard yang ada.
 Standar pemasangan instalasi perpipaan.
 Pengetahuan yang kurang di dalam penanganan kehilangan misalnya

deteksi kebocoran

4. TUGAS DAN RENCANA KERJA

Karena tujuan utama kemitraan adalah berbagi praktek-praktek yang terbaik dan
memberikan bantuan teknis. Untuk meminimalkan tingkat NRW dengan mengatasi
berbagai aspek yang mungkin memberi kontribusi terhadap tingkat NRW yang tinggi
yang ada agar menjamin pendekatan yang holistic di dalam menangani NRW di
kedua daerah zonasisasi. Strategi-strategi berikut ditekankan untuk
dilaksanakanuntuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya dan akurat.

Pembentukan DMA sebagai daerah percontohan ( pilot area)

 Menyediakan dan mempertahankan suplai air 24 jam dari pada daerah yang
suplai airnya intermitten ( tidak terus-menerus).

 Menjamin titik inlet tunggal ke DMA
 Dilakukan test simulasi untuk menjamin tekanan di dalam DMA setidaknya 10 meter

head pada titik tertinggi/terjauh.
 Menaikkan kapasitas pompa dari sumber untuk menjamin tekanan stabil setidaknya

10 meter head.
 Menentukan ukuran, jenis dan jarak pipa di dalam sistem retikulasi.
 Kebocoran yang tampak diperbaiki dan dicatat
 Pengujian meter yang ada untuk menegaskan tentang kualitas dan

reabilitasnya
 Penggantian meter konsumen dengan jadwal tertentu
 Mencatat pembacaan meter yang benar.
 Monitoring dan pencatatan aliran malam hari pada waktu

maksimum/minimum
 Step Test (uji langkah) untuk menentukan daerah mana yang memiliki aliran

malam yang tinggi.
 Aktivitas kontrol kebocoran yang aktif dengan menggunakan:

o Noise logger
o Leak noise correlator
o Ground Microphone

Management asset

 Pemetaan sistem penyediaan air bersih yang akurat misalnya digunakan
Geographical Information System (GIS) and Hydraulic Modelling.

 Identifikasi dan menempatkan posisi asset yaitu pipa, katub, hidran, meter,
reservoir dll.

 Prosedur penyimpanan misalnya, penumpukan, pelabelan, dan
penempatan barang

 Identifikasi dan pembaharuan perpindahan barang.
 Kontrol dan penanganan barang
 Pemeliharaan korektif dan pencegahan
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 Pengujian dan pengukuran bahan dan perlengkapan.
 Penyimpanan dan monitoring catatan.

Kualitas

 Campuran suplai air antara PDAM and suplai air bawah tanah pribadi yang dapat
mendorong kontaminasi dan aliran balik ke system jaringan yang dapat
menyebabkan fluktuasi NRW

 Standardisasi instalasi
 Kualitas dan standar material
 Teknik instalasi
 Kompetensi plumber
 Mengembangkan catatan dan register untuk analisis dan rekomendasi jenis-jenis

material, kerusakan, perbaikan, instalasi dan sebagainya
 keamanan asset dan tempat kerja.

Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang NRW

 Program manajemen holistic tentang Holistic Non-Revenue Water (NRW)
 Geographic Information System (GIS) and Hydraulic Modelling.
 Manajemen aset
 Manajemen resiko.
 Mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP).

5. PRESTASI/PENCAPAIAN

Selama periode kemitraan twinning (1,5 tahun), staf PDAM telah melakukan kerjasama
dan komitmen penuh dan telah menunjukkan minatnya di dalam mendapatkan
informasi dan pengetahuan untuk pelaksanaan pendekatan manajemen NRW yang
menyeluruh. Ini dapat dievaluasi melalui beberapa faktor di bawah ini;

 Kesadaran dan komitmen dari staf PDAM tentang manajemen NRW.
 Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen NRW melalui on-

the-job training dan pelatihan kelas
 Pembentukan tim NRW yang berdedikasi yang secara khusus dirancang untuk

memonitor kemajuan NRW dan bekerja erat dengan tim perbaikan dan pemeliharaan
di dalam menangani kebocoran

 Membuat suplai air 24/7 yang terus-menerus di daerah zonasisasi pilot
Slamaran dan Binagriya.

 Perbaikan tekanan yang memungkinkan uji langkah dan deteksi kebocoran
misalnya Slamaran

 Perbaikan system pompa dari konvensional ke Variable Speed Drive (VSD) yang
memungkinkan untuk mengatur tekanan berdasarkan pada setting tekanan yang
diperlukan sebagai bagian dari manajemen tekanan Slamaran.

 Identifikasi, menaikkan dan meng-update katub yang memfasilitasi isolasi katub
yang tepat untuk tujuan pemeliharaan dan perbaikan, dan uji langkah

 Perbaikan kehilangan fisik yang segera dan cepat yang disebabkan oleh
kebocoran pipa khususnya selama uji langkah

 Update dan pencatatan kegagalan untuk analisis bahan pipa yang lebih baik.
 Meningkatkan system layanan pelanggan dengan mengembangkan suplai air

yang berkualitas dan terus-menerus melalui pendidikan publik tentang
pentingnya suplai air yang perlu dilaporkan apabila ada kehilangan yang tidak
perlu misalnya kebocoran

 Meningkatkan pengembangan human capital (modal manusia) di dalam
menjamin kelangsungan personel yang kompeten.
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6. TANTANGAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Meskipun PDAM telah menunjukkan peningkatan melalui komitmennya sendiri,
kesadaran dan peningkatan sistem, namun ada tantangan-tantangan dan
keterbatasan-keterbatasan yang perlu diatasi agar kelangsungan hasil-hasil yang
dicapai dapat menuju hasil yang lebih baik terkait pengurangan NRW

 Meningkatkan komunikasi dan teamwork pada waktu menemukan kebocoran
air khususnya selama melakukan step test.

 Monitoring terus-menerus debit malam hari minimal melalui meter zona dan sering
melakukan step test yang akan memungkinkan untuk melihat titik kebocoran

 Manajemen asset – seleksi dan control kualitas bahan dan meter.
 Tenaga kerja kerja pelaksana pemasangan pipa dan asesoris yang kurang

berkualitas, merupakan tantangan tersendiri didalam program penurunan
NRW.

 Standardisasi teknik pemasangan pipa baru dan perbaikan.
 Keakuratan di dalam pembacaan meter dan integritas pembaca meter.
 Pemeliharaan meter dan program penggantian yang terjadwal
 Kontrol kebocoran yang aktif untuk menelusuri kehilangan air fisik yang

memerlukan alat deteksi kebocoran
 Daerah Slamaran yang basah merupakan tantangan tersendiri di dalam menelusuri

kehilangan fisik bahkan dengan bantuan alat deteksi kebocoran sekalipun.
 Keberadaan sumber air alternatif selain PDAM bagi pelanggan dapat dijadikan

alasan jika ditemukan pemakaian air illegal.

7. ANALISA DAN HASIL KEMAJUAN NRW

 S la ma ra n

Seri step test (uji langkah) dilakukan sejak September 2011 dalam usaha untuk
menelusuri kehilangan air yang signifikan khususnya kehilangan yang tampak
jelas di dalam jaringan pipa tertentu. Selama kunjungan teknis PBAPP technical
(kunjungan kedua) bulan october 2012, step test (uji langkah) dilakukan
dengan hadirnya personel PBAPP. Akan tetapi, hasil-hasil step test (uji langkah)
yang ditemukan menunjukkan hasil yang tidak akurat dan naik turun karena
katub isolasi yang salah dan perintah instruksi yang salah. Kebocoran fisik yang
ditemukan di dua lokasi ditandai dan diperbaiki dengan segera.

Berdasarkan analisis dan trend aliran malam hari, kebocoran melalui
kehilangan fisik telah mengecil di semua jaringan pipa, dan dengan fakta ini,
pelaksanaan step test selanjutnya dikurangi untuk memfasilitasi kemampuan
telusur agar didapatkan hasil yang lebih baik dan bisa diterima.

Penurunan drastis NRW selama bulan Februari 2012 adalah dikarenakan
pembacaan meter dengan konsumsi total 32 hari dari pada 29 hari. Setelah
November 2012, pada umumnya, NRW berfluktuasi antara 26% - 28%.
Meskipun perbaikan cepat telah terjadi di dalam menangani kehilangan fisik,
tetapi kehilangan yang nyata menjadi signifikan dan bisa memberi kontribusi
terhadap kehilangan yang lebih besar. Dengan kondisi tempat yang mencakup
daerah basah, dan tidak tersedianya alat deteksi kebocoran, menangani
kehilangan nyata menjadi sulit dan menantang

Akan tetapi dengan pengetahuan yang diperoleh, komitmen dan kesadaran
dari personel PDAM, dengan melakukan usaha terus-menerus dan investasi alat
deteksi kebocoran untuk tujuan mengontrol kebocoran secara aktif akan dapat

memberi kontribusi terhadap pengurangan NRW yang lebih baik.
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 Binagriya.
Pembentukan DMA Binagriya selesai pada akhir Juni 2012 dan DMA tersebut
dibagi menjadi 2 Sub DMA yaitu Binagriya 1 dan Binagriya 2 pada bulan Juli
2012. Sub DMA Binagriya 1 sudah siap dan step test sudah dilakukan selama 2
bulan sampai Agustus 2012. Kemajuan dari penurunan NRW belum dapat
disimpulkan karena jumlah pelanggan dibagi sesuai Sub DMA seperti jumlah
pelanggan DMA Binagriya 1 rata rata pelanggannya 664 dibandingkan dengan
jumlah awal pelanggan di seluruh DMA Binagriya dengan rata rata pelanggan
916.

8. KESIMPULAN

Secara umum tujuan untuk mencapai efisiensi operasional dapat terlihat dari
penurunan NRW, PDAM Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil perubahan
yang positif melalui komitmen mereka, kesadaran, pengetahuan yang didapat dari
hasil dicapai didalam program penurunan NRW di daerah percontohan.
Bagainapun dengan tingkat NRW yang terlihat masih tinggi , agar perbaikan dan
pembentukan sistem penyediaan air bersih dan program penurunan NRW yang
berkelanjutan, PDAM Kota Pekalongan perlu untuk memulai pendekatan yang
menyeluruh didalam program penurunan NRW dengan menerapkan metoda,
strategi penurunan NRW yang terintegrasi dengan kontinuitas penyediaan air,
tekanan dan manejemen debit air , material da kualitas dan kecepatan perbaikan
kebocoran air.
PBAPP melalui best praktis dan bantuan teknis telah berperan penting untuk
meyakinkan PDAM Kota Pekalongan untuk menerima tantangan didalam efisiensi
operasional dari kualitas, kontinuitas penyediaan air minum dengan hasil yang
memuaskan didalam program penurunan NRW yaitu:

 Peningkatan DMA yang ada sebagai model percontohan dengan menerapkan
best praktis dan pembuatan SOP yang komprehensif didalam DMA didalam
program penurunan NRW yang berkelanjutan.

 Kontinyu monitoring kehilangan air melalui tindakan aktif kontrol kebocoran
air.

 Perbaikan SOP didalam penyediaan bahan untuk menjamin kualitas kontrol dari
bahan sebagai bagian dari sistem monitoring bahan.

 Fokus didalam proses pengelolaan aset yang tepat untuk menjamin kualitas
penyediaan bahan, kualitas pemasangan pipa dan teknik perbaikannya,
pencatatan, identifikasi , monitoring, perpindahan, penanaganan dan lain
sebagainya adalah bagian dari pembentukan best praktis dan SOP.

 Fokus didalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia untuk
meningkatkan kemampuan kerja melalui pelatihan, workshop, seminar,
konsultasi dan lain sebagainya.
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