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Pendahuluan 

Tirta Online adalah aplikasi pengolahan data Billing PDAM berbasis Web, yang bisa diakses 

baik dengan perangkat komputer maupun perangkat mobile (Smartphone atau tablet 

berbasis Android, iOS atau Blackberry 10).  

Tampilan aplikasi otomatis akan menyesuaikan dengan resolusi layar device saat digunakan. 

 

Gambar 1. Tampilan aplikasi saat dibuka dengan Personal Computer (PC) 

 

Gambar 2. Tampilan aplikasi saat dibuka dengan Smartphone 

Dengan basis data yang tersimpan secara cloud, otomatis segala transaksi baik untuk 

pembayaran, laporan, melihat hasil pembacaan (photo) standmeter bisa dilakukan setiap 

saat dan dimanapun kita berada selama ada akses internet yang bisa digunakan di PC 

maupun Smartphone. Selain itu kita juga akan mendapatkan beberapa kemudahan jika 

menggunakan aplikasi berbasis web, diantaranya: 

 Kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web di manapun, kapan pun tanpa harus 

melakukan penginstalan. 
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 Terkait dengan isu lisensi (hak cipta), kita tidak memerlukan lisensi ketika 

menggunakan web-based application, sebab lisensi itu telah menjadi tanggung jawab 

dari web penyedia aplikasi.  

 Dapat dijalankan di sistem operasi mana pun. Tidak peduli apakah kita menggunakan 

Linux, Windows, Android, dll. Aplikasi berbasis web dapat dijalankan asalkan kita 

memiliki browser dan akses internet. 

 Dapat diakses lewat banyak media seperti PC, tablet, handheld dan smartphone yang 

sudah sesuai dengan standar WAP. 

 Tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menggunakan aplikasi berbasis 

web ini, karena sebagian besar proses dilakukan di Server Cloud (Web Server) 

penyedia hosting. 

 Sebagai sarana promosi serta meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan 

kompetitor. Perusahaan akan terlihat unggul dari sisi teknologi dan segala macam 

promosi atau informasi dapat diletakkan di dalam website tanpa perlu biaya 

tambahan. 

 

Fitur Aplikasi 

1. Keamanan Data (High Security) 

Karena aplikasi ini diletakkan di cloud hosting, maka fitur enkripsi data SSL (Secure Socket 

Layer) sudah menjadi standar bagi aplikasi ini. SSL adalah protokol keamanan yang 

digunakan pada hampir semua transaksi aman pada internet. SSL mengubah suatu protokol 

transport seperti TCP menjadi sebuah saluran komunikasi aman yang cocok untuk transaksi 

yang sensitif seperti Pembayaran Online, Internet Banking, dan lain-lain. Keamanan dijamin 

dengan menggunakan kombinasi dari kiptografi kunci publik dan kriptografi kunci simetri 

bersamaan dengan sebuah infrastruktur sertifikat. Sebuah sertifikat adalah sebuah 

kumpulan data identifikasi dalam format yang telah distandardisasi. Data tersebut 

digunakan dalam proses verifikasi identitas dari sebuah entitas. SSL menyediakan otentikasi 

(pada sisi client, dan opsional pada sisi server) terhadap pihak-pihak yang berkomunikasi. 

SSL dapat mengamankan koneksi antara dua titik, dan tidak ada pihak yang dapat 

melakukan hal-hal yang bersifat destruktif atau mengakses informasi yang bersifat sensitif.  
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2. Kemudahan Pakai (User Friendly) 

Aplikasi ini sangat mudah digunakan, pembayaran di loket hanya dengan satu klik, kita bisa 

melihat histori pembayaran pelanggan bahkan photo standmeter bisa ditampilkan. 

 
Gambar 3. Tampilan Form Pembayaran 

 
Gambar 4. Tampilan photo standmeter saat meng-klik icon ‘gambar’ 

 
Gambar 4. Tampilan histori pembayaran pelanggan saat meng-klik icon ‘histori’ 

 

Fitur ini sangat membantu petugas pembayaran di loket saat ada pelanggan yang complain atau 

sekedar konfirmasi mengenai jumlah tagihan yang harus dibayarkan atau mengecek tagihan-tagihan 

terdahulu dengan melihat besaran pemakaian normal pelanggan. 
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3. Baca Cepat Standmeter (Quick Reading) 

Aplikasi ini dilengkapi dengan tool pembacaan standmeter yang berbasis android untuk petugas 

bacameter di lapangan. Angka standmeter dan photo standmeter akan tersimpan dalam device yang 

setiap saat bisa diupload ke dalam sistem untuk disimpan dalam cloud. Mempersingkat waktu dan 

mengurangi kesalahan input akibat salah ketik. 

                       

Gambar 5. Tampilan Form Upload Gambar Standmeter 

 

4. Dashboard Yang Informatif (Quick Info) 

Pada saat masuk ke aplikasi kita dapat langsung melihat informasi LPP (Laporan Pembayaran & 

Penerimaan), Grafik LPP per wilayah, Grafik LPP per bulan, Informasi Pelanggan Aktif/Non-Aktif, 

Besaran Tunggakan dan lain-lain. Semua informasi tersebut ditampilkan dalam halaman utama 

aplikasi sehingga memudahkan direksi atau pejabat yang berkepentingan untuk memantau kinerja 

karyawannya. 

 

Gambar 6. Tampilan Form Dashboard ‘LPP Harian’ 
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Gambar 7. Tampilan Form Dashboard ‘Grafik LPP’ 

 

 

Gambar 8. Tampilan Form Dashboard ‘Pelanggan’ 
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5. Laporan Instan (Quick Report) 

Untuk melihat laporan pendukung dan laporan rutin bulanan bisa dilakukan setiap saat. Semua 

laporan bisa di konversi ke dalam file Excel, untuk memudahkan kita mengolah laporan tersebut 

lebih lanjut. 

 

Gambar 9. Tampilan Form Laporan DRD Komparatif 

  

6. Terintegrasi Dengan Website (Web Integrated) 

Aplikasi ini dirancang untuk berkolaborasi dengan website komersil PDAM yang bersangkutan, untuk 

mempermudah pelanggan melakukan registrasi atau sekedar mengecek jumlah tagihan pelanggan 

bisa dilakukan di website. 

 

Gambar 10. Tampilan Website Pada Halaman ‘Cek Tagihan Rekening’ 
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Penutup 

Demikian sekilas tinjauan dari aplikasi Tirta Online yang bisa kami sajikan, semoga bisa 

memberikan wawasan baru dalam optimalisasi penggunaan perangkat teknologi yang 

berkembang sangat cepat di era mobile dan internet sekarang ini. kami bangga bisa 

berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di 

lingkungan PDAM dan Indonesia secara umum sehingga kita bisa sejajar dengan negara 

maju di asia dan dunia. 

 

****** 
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