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Disclaimer:

Produk informasi ini dibuat atas dukungan rakyat Amerika melalui United States Agency 
for  International Development (USAID) dengan dukungan dan kerja sama Pemerintah 
Indonesia.  Isi dari produk informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DAI Global 
LLC dan tidak  selalu mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika.



Pada tahun 2001, ketika kurang dari separuh rumah tangga di Indonesia memiliki akses ke layanan air minum dan sanitasi layak, Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan PBB (SDG) #6—untuk akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada tahun 2030—tampak seperti angan-angan semata. Namun, saat saya menulis 
kata pengantar ini pada hari ini, Indonesia berada diambang pencapaian target tersebut. Kemajuan luar biasa ini sebagian berkat kemitraan yang telah terjalin 
selama 17 tahun antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID), serta berbagai pemangku 
kepentingan lainnya yang bekerja di sektor ini.  Pada tahun 2016, USAID meluncurkan program Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH PLUS) 
untuk meningkatkan kualitas layanan air minum bagi 1,1 juta penduduk perkotaan dan menyediakan akses sanitasi aman bagi 500.000 penduduk yang tinggal di 35 
kabupaten/kota di delapan provinsi di Indonesia.  Program ini terbilang unik karena fokusnya pada segmen populasi termiskin—khususnya penduduk dengan 40 % 
tingkat kesejahteraan terendah dari total populasi—kelompok penduduk yang sulit dijangkau.

Kami menyadari bahwa untuk memenuhi target-target tersebut dan mencapai hasil yang bertahan lama tidak akan mungkin terwujud jika program tersebut 
hanya mengandalkan sumber daya dan keahliannya sendiri.  Investasi modal yang mencolok dan konstruksi langsung mungkin bisa menjadi berita utama, tapi 
pendekatan sistem yang memperkuat pemerintah, perusahaan daerah air minum, lembaga keuangan mikro, dan pemangku kepentingan sektor swasta adalah 
kunci untuk memberikan layanan publik secara berkelanjutan.

Selama lima tahun terakhir, pendampingan yang diberikan USAID telah membantu mitra kami meraih capaian yang mengesankan, dan kami berada di jalur yang 
tepat untuk mencapai target ambisius kami.  Hingga saat ini, lebih dari 900.000 penduduk mendapatkan kualitas layanan air minum layak dan lebih dari 600.000 
penduduk memiliki akses ke sanitasi aman.  Disamping itu, program ini telah menggunakan lebih dari $230 juta pembiayaan eksternal untuk kegiatan sektor air 
minum, sanitasi, dan higiene (WASH) guna lebih memperkuat upaya kami membawa perubahan sistemik.

Akan tetapi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.  Untuk memberi mitra kami pengetahuan dan instrumen yang diperlukan dalam mencapai SDG#, 
USAID telah meluncurkan seri Program Unggulan IUWASH PLUS. Seri ini menguraikan pendekatan program dan pembelajaran yang diperoleh dari upaya kami 
untuk meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat miskin perkotaan, meningkatkan konservasi air tanah, membuka aliran pembiayaan mikro untuk 
sambungan layanan air dan sanitasi, serta merancang subsidi pintar untuk mengkatalisasi penyediaan layanan sanitasi berbasis pasar.  Setiap topik dikemas 
sebagai pedoman bagi para pelaksana, disertai instrumen dan templatnya.  

Kami bangga dengan apa yang telah dicapai USAID dan mitra kami untuk memperkuat sistem air minum dan sanitasi di perkotaan di Indonesia di bawah program 
IUWASH PLUS, dan kami mengharapkan kerja sama di masa depan dalam program-program yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional dan 
target-target SDG untuk akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada dekade berikutnya.
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Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024, Pemerintah Indonesia menetapkan target untuk mencapai 100% akses air 
minum layak, termasuk 15% air minum aman, dan 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman, pada tahun 2024. Kebijakan ini selaras dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6, yakni “Akses Air Minum dan Sanitasi Aman untuk Semua pada Tahun 2030”. 

Untuk mencapai target tersebut diperlukan strategi dan program WASH (water, sanitation, dan hygiene) yang tepat dan memiliki tingkat keberhasilan yang 
tinggi. USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) telah menerapkan program-program 
strategis yang berhasil mendorong 35 mitra Pemerintah Kota/Kabupaten dalam memperbaiki kinerja sektor dan membantu pencapaian target WASH. 
Program-program strategis tersebut didokumentasikan oleh USAID IUWASH PLUS di dalam ‘Program Unggulan’ yang mencakupi deskripsi program, berbagai 
dokumen pendukung dan referensi untuk pelaksanaan, serta dokumen pembelajaran yang mengangkat cerita sukses. Dokumen ini diharapkan dapat memandu 
para pemangku kepentingan WASH, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara layanan air minum dan sanitasi, dan pihak lain terkait, 
dalam mereplikasi dan memperluas penerapan program-program strategis tersebut.

Ada enam topik program unggulan USAID IUWASH PLUS yang telah didokumentasikan, yaitu (1) Peningkatan akses air minum bagi masyarakat miskin perkotaan, 
(2) Program konservasi air tanah, (3) Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi, (4) Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja, (5) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) di wilayah perkotaan, dan (6) Sanitasi berbasi pasar dan subsidi cerdas.

Topik Pertama menjelaskan berbagai opsi, jenis layanan, dan pendekatan yang bisa untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat miskin perkotaan 
yang pada umumnya sulit mendapatkan akses. Topik kedua memaparkan pendekatan perencanaan berbasis kajian dan teknologi sederhana untuk upaya 
konservasi air tanah yang merupakan salah satu sumber air baku penyediaan air minum. Topik ketiga menyajikan opsi pembiayaan alternatif untuk peningkatan 
akses air minum dan sanitasi rumah tangga dengan melibatkan lembaga keuangan mikro. Topik keempat menjelaskan bagaimana pengelolaan layanan lumpur 
tinja diterapkan untuk mencapai sanitasi aman. Topik kelima mengangkat pendekatan STBM di perkotaan yang mencakup aspek-aspek lain selain pemicuan 
seperti pemantauan partisipatif dan akses pada pembiayaan. Topik keenam menjelaskan strategi dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang 
tersedia melalui subsidi cerdas yang dapat membantu penguatan sanitasi berbasis pasar.

Kami berharap berbagai inisiatif kunci yang dikemas melalui program unggulan ini dapat berkelanjutan dan diperluas penerapannya oleh kementerian/lembaga 
terkait, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya agar berdampak pada peningkatan kinerja sektor WASH. Selain dalam rangka mencapai target RPJMN 
2020-2024, berbagai upaya ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
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Tingkat Akses Air minum dan Sanitasi Layak dan Aman 
di Indonesia Masih Jauh dari Target Akses Universal

Air Minum Sanitasi

Pendahuluan

Target akses air minum dan sanitasi layak pada tahun 2024

Termasuk target akses air minum aman sebesar 15% 
dan target cakupan akses air minum perpipaan

 sebesar 30% (10 juta Sambungan Rumah)

100%

90,2%

11,9%

20,7%

Namun, realitanya:

Termasuk target sanitasi aman sebesar 15%

90%

79,5%

7,6%

Jumlah rumah tangga yang
memiliki akses air minum layak:

Jumlah rumah tangga yang
memiliki akses sanitasi layak:

Rumah tangga dengan akses 
sanitasi aman:

Dan rumah tangga yang masih 
buang air besar sembarangan (BABS):

Sedangkan rumah tangga
dengan akses air minum aman:

Akses air minum jaringan perpipaan:

6,2%

Studi formatif USAID IUWASH PLUS di 
tahun2017 menunjukkan bahwa sebanyak 
62% masyarakat yang tinggal di wilayah 
perkotaanmasih mengakses air sumur 
sebagai sumber air utama, meskipun 
beberapa sudah menyambung ke jaringan 
perpipaan.

Sedangkan untuk sanitasi, sebanyak 87% 
masyarakat di perkotaan belum mengakses 
sarana sanitasi yang aman.

Sumber: Data BPS Susenas 2020 (diolah 
Bappenas) dan SKAM RT 2020



Keterbatasan Dana Tunai

Pendahuluan

adalah salah satu penghalang utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 di perkotaan dalam memiliki sarana air minum dan sanitasi aman.

Kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang aman
tidak bisa terpenuhi bagi MBR karena biaya yang cukup tinggi.

Biaya penyambungan jaringan PDAM: Biaya pembuatan sumur: 

2,5 juta rupiah

5 juta rupiah

5 juta rupiah

Biaya pembangunan jamban dan tangki septik:

Sumber: Hasil Studi Formatif USAID IUWASH PLUS 2017 
Peningkatan Akses WASH oleh USAID IUWASH PLUS di 15 
kabupaten dan kota.

Masalah inilah yang dapat diatasi oleh keberadaan
 pembiayaan mikro air dan sanitasi.

Tantangan ini merupakan potensi besar 
dalam pasar pembiayaan mikro yang digeluti 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kredit mikro yang pengembaliannya bisa 
dicicil diharapkan dapat membiayai 
penyediaan akses air minum dan sanitasi 
rumah tangga. 

Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan 
sektor air minum untuk 5 tahun ke depan:

123 triliun rupiah

dan sektor sanitasi sebesar:

140,4 triliun rupiah

guna memenuhi target akses air minum dan 
sanitasi layak dan aman di Indonesia dalam 5 
tahun ke depan. 

Kapasitas Pemerintah Indonesia untuk 
memenuhi kebutuhan pendanaan 
masih terbatas. Pemenuhan kebutuhan 
air minum memerlukan:

95,5 triliun rupiah

sedangkan sektor sanitasi memerlukan:

80.8 triliun rupiah

2

Dana 
terbatas

61%

Lainnya
Dekat
Sungai

Lahan
terbatas

17%

Rumah
Sewa

Alasan Ketiadaan Akses WASH 
Rumah Tangga di Indonesia
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Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi adalah 
ujung tombak sumber pendanaan alternatif

 untuk rumah tangga MBR

Pendahuluan

I. Potensi Pembiayaan Mikro untuk Air Minum:

b. Pembiayaan Sambungan Rumah Tangga untuk 
     Akses Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi

a. Pembiayaan Sambungan Rumah Tangga untuk Akses Jaringan Perpipaan (JP)

Alokasi Pendanaan Pembangunan Sambungan Rumah,
termasuk mendukung target 10 juta SR

77,9 T
APBN

APBD

KPBU

22,9 T

15,6 T

Penyelenggara SPAM
(PDAM / KPSPAMS)

* Saat ini telah disalurkan
   kepada 250 KPSPAM dengan 
   total Rp8 milyar

Akses BJP
(Sumur Bor, Sumur Pompa
Bak Penampung Mata Air,
Penampung Air Hujan, dll.)

Rumah Tangga

Rumah Tangga

Rumah Tangga SR

SR

Lembaga 
Keuangan

Lembaga 
Keuangan

Potensi SR

Potensi Mikro
Kredit

*Asumsi biaya pemasangan

 1 SR: Rp 1 juta - 2,5 juta

Rp2,5 triliun-3 triliun

Pemanfaatan
Idle Capacity

Pembangunan/ 
Peningkatan

3,8 5,8
Juta SR Juta SR

Target Akses BJP 2024

70%
Pembangunan 3,4 juta
unit akses BJP

Potensi Mikro
Kredit

Rp32 triliun 
*Asumsi biaya pemasangan
1 unit: Rp5 juta-Rp11,5 juta
(rata - rata Rp8.5 juta) 



Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi 
adalah ujung tombak sumber pendanaan 

alternatif untuk rumah tangga MBR

II. Potensi Pembiayaan Mikro Sanitasi:

Pendahuluan

Bentuk Sumber Pendanaan

Untuk memperkuat lingkungan pembiayaan air minum dan sanitasi, USAID IUWASH PLUS  bekerja dengan 35 pemerintah daerah mitra
, para penyelenggaran layanan air minum dan sanitasi dan para pemangku kepentingan pada tingkat pusat. Untuk mendorong sektor 

pembiayaan di tingkat rumah tangga, USAID IUWASH PLUS membangun kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan untuk 
memperkenalkan produk pembiayaan air minum dan sanitasi termasuk pendampingannya. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan 

akses sarana air minum dan sanitasi kepada nasabah, anggota, dan masyarakat pada umumnya.

Pembiayaan mikro untuk sanitasi menunjukkan 41% dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp140,43 triliun diharapkan datang dari 
swadaya masyarakat. Namun, demikian kemampuan masyarakat untuk memiliki sanitasi yang aman dengan dana sendiri terbatas.  

Sehingga peran serta lembaga keuangan sangat strategis di sektor sanitasi. 

Air Limbah Domestik (140,43 T)
Termasuk Nonfisik ( Pendampingan Implementasi SSK,

Pendampingan LLTT, Penyusunan SPALD di Daerah dan Pengawasan Effluent*)

99,44%
(139,6 T)

0,56%
(0,82 T)

41%
(57,7 T) 1%

(1,9 T)

36%
(50,11 T)

17%
(23,45 T)

5%
(7,24 T)

Fisik

Nonfisik
K/L

DAK

APBD

Masyarakat

CSR
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Paket Signature Program
USAID IUWASH PLUS

Deskripsi Signature
Program

Dukungan untuk
Implementasi*

Produk Pengetahuan dari
Pelaksanaan di Lapangan*

Deskripsi Topik
Signature Program

Tujuan dan Manfaat
Signature Program

Konsep atau Tahapan
Signature Program

Kerangka Kerja
(framework)

Pedoman atau Manual

Toolkit

Buku Saku

Modul Pelatihan

Panduan Penilaian (indeks)

Pembelajaran

Cerita Sukses

Video

Rekomendasi dan hasil studi 
(mis. Studi Dampak)

"Knowledge events" untuk menyeberluaskan hasil, pengetahuan, dan 
pembelajaran dari Signature Program

*bervariasi tergantung topik dan kebutuhan

Pendahuluan
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Definisi: Pinjaman dalam jumlah kecil yang pada awalnya dipelopori oleh Grameen Bank di Bangladesh yang telah berhasil 
membuat masyarakat miskin memberdayakan diri dan memperoleh penghasilan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Dikatakan ‘pembiayaan mikro’ karena besaran pinjamannya maksimal Rp10 juta. Buku ini menggunakan istilah 'pembiayaan 
mikro air minum dan sanitasi' karena karena pembiayaan ini hanya dapat digunakan untuk pengadaan sarana air minum dan 
sarana sanitasi pada tingkat rumah tangga.

Karakter spesifik lainnya adalah adanya kemitraan dengan 
kontraktor, pengusaha sanitasi atau tukang untuk menentukan nilai 
pembiayaan berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) dan 
membangun fasilitas air minum dan sanitasi sesuai SNI.

Sulit mengakses pinjaman atau kredit dari bank 
konvensional

Belum memiliki akses layanan air minum dan 
sanitasi layak dan aman

Punya penghasilan rutin

Punya hak milik dan/atau hak guna bangunan 
untuk tanah dan bangunan bertempat tinggal

Target: Rumah Tangga MBR dengan karakteristik

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi adalah pendekatan 
inovatif yang menggabungkan dua sektor berbeda, yaitu:

Skema pembiayaan ini merupakan salah satu alternatif yang 
dikembangkan USAID IUWASH PLUS dan Water.Org agar 
orang-orang dengan keterbatasan biaya tetap bisa memiliki akses 
air minum dan sanitasi. 

sektor keuangan sektor air minum 
dan sanitasi. 
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Pembiayaan Mikro

Tujuan: Mengatasi masalah ketersediaan dana tunai bagi rumah tangga yang ingin memiliki akses air 
minum dan sanitasi aman di rumahnya. Dengan sarana air minum dan sanitasi aman, maka:

Anggota rumah tangga 
akan hidup lebih sehat, 
nyaman dan bermartabat. 

1. 

1. 

2. 

2. Warga sekitar bisa ikut hidup lebih 
sehat karena sarana sanitasi aman 
bisa mencegah pencemaran 
lingkungan.

Nasabah atau anggota koperasi 
menjadi penerima manfaat, 
lembaga keuangan mikro (LKM), 
dan pihak lainnya. 

3. 

Manfaat pembiayaan mikro air minum dan sanitasi:

Pembiayaan mikro menyediakan pembiayaan alternatif bagi segmen masyarakat yang sudah sadar 
pentingnya akses air minum dan sanitasi, tetapi mempunyai kemampuan pembiayaan daya beli terbatas.

Pembiayaan mikro membuka peluang usaha baru bagi lembaga keuangan mikro, didukung dengan 
masih tingginya potensi  pasar segmen masyarakat yang membutuhkan.

Potensi penyaluran kredit mikro air s.d. 2024 diperkirakan dapat berkontribusi  
terhadap kebutuhan pendanaan sebesar Rp2,5–3,7 triliun untuk menjangkau 
target akses Jaringan Perpipaan (JP), yaitu 10 juta sambungan rumah (SR), dan 
Rp32 triliun untuk menjangkau target akses Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) 
sebesar 3,4 juta rumah tangga (RT).

Bappenas memperkirakan s.d. tahun 2024 kebutuhan pendanaan untuk 
mewujudkan akses sanitasi layak mencapai Rp140,43 triliun. Kredit sanitasi 
berpotensi untuk mengisi sebesar 41% dari total kebutuhan pendanaan tersebut.

7
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Pembiayaan Mikro

Untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi, masyarakat berpenghasilan sangat rendah 
atau  rumah tangga B20 perlu mendapatkan subsidi (hibah) pendanaan dari pemerintah karena mereka 
tidak sanggup menggunakan dana milik sendiri dan tidak bisa memakai skema kredit karena terbatasnya 
sumber pendapatan.

Masyarakat berpenghasilan cukup rendah dan rendah atau rumah tangga B40 dapat menggunakan 
skema intervensi pembiayaan kombinasi, yakni sebagian ditanggung hibah dan sisanya ditanggung sendiri 
menggunakan skema kredit. Hal ini meringkan beban finansial mereka dan memungkinkan mereka untuk 
memprioritaskan keperluan lainnya yang mungkin lebih mendesak.
 
Masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah didorong memakai mekanisme skema kredit dan dana 
sendiri, sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi tidak perlu memakai skema kredit karena mampu 
dengan dana sendiri.

Segmentasi Pembiayaan Akses Air Minum dan 
Sanitasi Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Penghasilan Tinggi

Kelas Menengah

Berpenghasilan Cukup
Rendah dan Rendah

Berpenghasilan Sangat
Rendah

Sanggup tanpa bantuan
tetapi membutuhkan dorongan

Sanggup, tetapi membutuhkan
keuangan mikro

Membutuhkan Subsidi
(misalnya bahan baku)
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Pola Pembiayaan dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro Air Minum dan Sanitasi

A. Pola Pembiayaan Kredit Mikro Secara Umum

I. Langsung ke Pemanfaat

LKM langsung berurusan dengan rumah tangga calon pemanfaat 
paket pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dengan tahapan:

Rumah tangga mengirimkan formulir pendaftaran pembiayaan mikro air dan sanitasi 
ke LKM. Setelah aplikan dinilai layak dan kesepakatan pembiayaan mikro air dan 
sanitasi ditandatangani, LKM mengirimkan uang pinjaman kepada rumah tangga.

Rumah tangga membeli produk atau membayar kontraktor untuk membangun 
sarana air minum dan sanitasi aman.
 
Pengembalian pinjaman ke LKM dilakukan langsung oleh rumah tangga.

1. 

2. 

3. 

LKM Nasabah Kontraktor/
Penjual

1 22

3

Rp

Rp
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Kontraktor/
Penjual

Deskripsi Program

Pola Pembiayaan dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro Air Minum dan Sanitasi

A. Pola Pembiayaan Kredit Mikro Secara Umum

II. Melalui Penyedia Layanan

LKM berurusan dengan rumah tangga melalui mitranya yang merupakan 
lembaga penyedia layanan air minum atau air limbah dengan tahapan: 

PDAM meminta calon pelanggannya untuk mengisi formulir pendaftaran pembiayaan mikro air dan sanitasi 
untuk kemudian disampaikan kepada LKM. 

Kesepakatan Pembiayaan mikro air dan sanitasi ditandatangani oleh LKM dengan calon pelanggan PDAM

LKM mengirimkan uangnya kepada PDAM sebelum kontraktor memasang sambungan air minum di rumah 
pelanggan.
 
Pengembalian pinjaman dilakukan oleh rumah tanga. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LKM

Penyedia
Layanan

Nasabah

Pola ini cocok dimanfaatkan PDAM, UPT air limbah atau kelompok masyarakat pengelola layanan 
komunal yang hendak menambah pelanggannya.

4 Rp

1 3

Rp
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Deskripsi Program

Pola Pembiayaan dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro Air Minum dan Sanitasi

A. Pola Pembiayaan Kredit Mikro Secara Umum

III. Melalui Penjual atau Kontraktor

LKM berurusan dengan rumah tangga melalui mitra yang merupakan penjual 
atau kontraktor sarana air minum dan sanitasi aman dengan tahapan: 

Mitra penjual membantu pemilik rumah untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan mikro air minum dan 
sanitasi untuk kemudian diteruskan kepada LKM. 

Setelah kesepakatan dengan pemilik rumah ditandatangani, LKM mengirimkan uang pinjaman kepada 
penjual. Pihak penjual menyerahkan produknya kepada pemilik rumah. 

Pengembalian pinjaman dilakukan oleh rumah tangga.

1. 

2. 

3. 

LKM Nasabah

Kontraktor/
Penjual

3 Rp

1

Rp

2
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Deskripsi Program

Pola Pembiayaan dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro Air Minum dan Sanitasi

B. Pola Pembiayaan Kredit Mikro Berdasarkan Bentuk Lembaga Keuangan

Bentuk Layanan

Sasaran &
Pembiayaan

Bentuk Pola 
Pembiayaan

Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR), dan BPR Syariah (BPRS). 

Koperasi, Modal Ventura, BUMDes, dan 
Lembaga Keuangan Kelurahan.

Sasaran dalam penyaluran pembiayaan 
mikro air minum dan sanitasi ditujukan 
sebagian besar kepada nasabah/anggota 
yang sudah ada (bukan baru). Layanan 
lembaga keuangan ini pada umumnya 
menerapkan ketentuan untuk tidak 
mensyaratkan agunan pada pembiayaan 
mikro air minum dan sanitasi disebabkan 
nilai pembiayaannya pada umumnya 
kurang dari lima juta rupiah

Langsung ke pemanfaat (individual loan 
dan group lending atau Grameen model) 
dan kerja sama dengan kontraktor. 

Pembiayaan melalui tipe lembaga 
keuangan ini menerapkan syarat dan 
ketentuan kepada debitur atau anggota 
masyarakat yang mengajukan pembiayaan 
dengan memperhatikan risiko kredit, 
termasuk ketersediaan agunan yang cukup, 
suku bunga pinjaman, jangka waktu, biaya 
administrasi dan biaya provisi. 

Langsung kepada pemanfaat atau melalui 
penyedia layanan. Penyaluran kredit mikro 
air minum dan sanitasi dapat dilakukan 
melalui individu calon debitur ataupun 
menggunakan skema Grameen Bank 
(kelompok) tergantung pada analisis risiko 
dan potensi pasar yang dilakukan oleh 
lembaga keuangan perbankan.

Layanan lembaga 
keuangan perbankan

Layanan lembaga 
keuangan 
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Pola Pembiayaan dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Fitur Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Deskripsi Program

B. Pola Pembiayaan Kredit Mikro Berdasarkan Bentuk Lembaga Keuangan

Ilustrasi fitur pembiayaan berdasarkan tipe lembaga keuangan untuk 
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Jangka Waktu 6–24 bulan 12 bulan 6–24 bulan

Jenis Penyaluran Tunai kepada anggota

1.000.000 s.d. 10.000.000 1.000.000 s.d. 5.000.000 2.500.000 s.d. 15.000.000

Tunai kepada mitra Dalam bentuk barang terpasang

Plafond

Bentuk pembiayaan

Bunga / Bagi Hasil per bulan

Sasaran
Plafon
Bentuk
Bunga / Margin
Agunan
Tenor
Cicilan
Penagihan

Umum
Rp3 juta
Tunai
1,8% per bulan
Tidak perlu
2 tahun
Mingguan
Mendatangi Nasabah

Anggota
Rp8 juta
Tunai / Produk
2% per bulan
Tidak perlu
2 tahun
Mingguan
Pertemuan mingguan

Anggota
Rp20 juta
Produk
1,25% per bulan
Tidak perlu
5 tahun
Mingguan
Pertemuan mingguan

Sistem kelompok (grameen) Sistem kelompok (grameen) Sistem individu

1% s.d. 2% 1%  0,5% s.d. 2,5%

Contoh Ilustrasi Paket Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi �dari Beberapa LKM

Keterangan Koperasi Simpan Pinjam Modal Ventura Bank Perkreditan Rakyat

Fitur BPR Syariah Insan Cinta Koperasi Baytul Ikhtiar ( BAIK ) Kopsyah Benteng Mikro Indonesia
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Kontraktor/
Penjual

LKM

Penyedia
Layanan

Nasabah

4 Rp

1 3

Rp

Skema pembiayaan mikro air minum dan sanitasi sebagian besar tidak memberikan dana pembiayaan 
kepada rekening debitur (anggota) melainkan diganti dengan pengerjaan pembangunan fasilitas air 

minum dan atau sanitasi di rumah debitur (anggota). Hal ini juga untuk menghindari adanya 
penyalahgunaan dana pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi pembelian barang-barang 

konsumtif. 

Deskripsi Program

Skema Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Pembiayaan Mikro Sanitasi

Pembiayaan Mikro Air 

LKM Nasabah Kontraktor
3

Rp

Rp

221

BPR atau Koperasi menunjuk kontraktor, pengusaha sanitasi, 
tukang untuk melakukan survei rumah debitur, peminjam, 
memberikan RAB. BPR, Koperasi memberikan plafon 
pembiayaan dan debitur atau peminjam menyetujui (loan 
agreement)

Kontraktor, Pengusaha sanitasi, tukang menerima dana 
pembiayaan (secara termin atau langsung). Kontraktor, 
pengusaha sanitasi, tukang menerima mengerjakan 
pembangunan

Debitur atau  peminjam mengangsur ke BPR atau Koperasi 
sesuai dengan perjanjian

1. 

2. 

3. 

BPR atau Koperasi  mengajukan permintaan penyambungan 
saluran pipa ke PDAM melalui pembiayaan. PDAM melakukan 
survey cakupan perpipaan di wilayah debitur. Jika ada 
cakupan, kegiatan berlanjut. Jika belum ada, kegiatan 
pembiayaan ditunda 

Jika kegiatan berlanjut, BPR atau Koperasi dan PDAM 
menunjuk kontraktor dan menerima dana pembiayaan 
(secara termin atau langsung)

Kontraktor melakukan pekerjaan penyambungan saluran 
pipa air minum ke saluran PDAM

Debitur atau peminjam mengangsur ke BPR atau Koperasi 
sesuai dengan perjanjian

1. 

2. 

3. 

4. 



Selain USAID IUWASH PLUS, inisiatif untuk mendukung pengembangan 
produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di Indonesia juga telah 

dilakukan oleh Water.Org.

Deskripsi Program

Water Credit

(M/FIs)

WaterConnect - PDAM

(PDAMs)

WaterConnect - CBA

( KPSPAMS-PAMSIMAS )

Inisiatif Detail Aktivitas Saat Ini Dampak

Mendukung Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) dalam
menyediakan pinjaman air dan
sanitasi untuk rumah tangga
berpenghasilan rendah

Kemitraan langsung
dengan 12 LKM

Kemitraan langsung
dengan 4 PDAM secara
langsung dan 18 PDAM
melaluo PERPAMSI

Menjalin kerja sama
dengan Pamsimas dan
16 Lembaga Keuangan

> 300 K Pinjaman
> Rp 872 M Modal Pencairan
> 1.1 Juta penerima manfaat

> 140K Sambungan Rumah (SR)
> Rp 196,5 M Modal pencairan
> 663K penerima manfaat

355 KPSPAMS
> Rp11,5 M Modal Pencairan
> 399K penerima manfaat

Mendukung PDAM dalam
menyediakan layanan cicilan 
untuk rumah tangga 
berpenghasilan rendah

Mendukung KPSPAMS dalam
penguatan administrasi keuangan
dan penyediaan akses ke lembaga
keuangan

(*) WaterPortal, Juli 2020
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USAID IUWASH PLUS mengembangkan tahapan proses pembiayaan mikro air minum dan sanitasi 
bagi LKM dalam melayani MBR. Tahapan tersebut telah dituangkan dalam dokumen toolkit 
Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi.  Pelatihan untuk pemanfaatan toolkit diberikan kepada 
lembaga keuangan terkait: 

Tahapan Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Deskripsi Program

Pemahaman mengenai 
sektor air minum dan sanitasi

a. Peran strategis lembaga keuangan 
dalam mendukung Pemerintah  
Indonesia untuk memberikan 
alternatif  kepemilikan air minum dan 
sanitasi  aman melalui pembiayaan 
mikro air  minum dan sanitasi

Mengenal dan bermitra dengan 
stakeholder lainnya agar mencapai 
keberhasilan di dalam memasarkan 
pembiayaan mikro air minum dan 
sanitasi 

b. c.
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LKM dapat melibatkan mitra-mitranya, seperti produsen barang, lembaga penyedia layanan (air 
minum atau air limbah), organisasi masyarakat, untuk menyalurkan paket pembiayaan mikro air dan 
sanitasi yang dimilikinya. Pola pembiayaan untuk penyaluran kredit mikro air minum dan sanitasi 
terdiri dari 3 model, yaitu: 

Pilihan pola pembiayaan tersebut sangat bergantung kepada jenis lembaga keuangan mikro air minum 
dan sanitasi yang bersangkutan. serta masyarakat (nasabah) yang dilayaninya.

Panduan lengkap untuk penjelasan teknis mengenali bentuk penyaluran pembiayaan mikro air 
minum dan sanitasi dapat dilihat dalam Buku 1 Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi.

Deskripsi Program

Tahapan Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Tahap 1: Mengenali Bentuk Penyaluran Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

1. Langsung ke pemanfaat 2. Melalui penyedia layanan 3. Melalui penjual atau kontraktor. 
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Tahapan Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Tahap 2: Penyiapan Paket Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Deskripsi Program

Tahapan Penyiapan Paket Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi Bagi LKM

Pada tahap ini, LKM perlu mengidentifikasi jenis paket-paket pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi kelompok 
sasaran rumah tangga MBR yang menjadi potensi pasarnya. LKM yang bersangkutan perlu mengestimasi kebutuhan 
dan minat pasar target terhadap sarana air minum dan sanitasi dan paket pembiayaan mikronya. Fitur pembiayaan dan 
identitas paketnya ditentukan sesuai karakter kolektif rumah tangga dan rencana bisnis LKM tersebut. 

Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat (Syariah) dan Modal Ventura, formula paket pembiayaan mikronya 
membutuhkan persetujuan badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat diluncurkan.

Panduan lengkap untuk penjelasan teknis mengenali tahapan penyiapan paket pembiayaan mikro air 
minum dan sanitasi dapat dilihat dalam Buku 2 Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi.
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Konfirmasi Minat

Seleksi Pasar

Checklist Penilaian Pasar

Ulang

Berhenti

Lanjut

Lanjut, Ulang 
atau Berhenti

Estimasi
Kebutuhan

Formulasi Paket
Pembiayaan

Orientasi 
Organisasi Pilot

Launching

Uji Pasar

Kuesioner
Respon Uji Pasar

Penyiapan staf
Pengembangan jaringan kerja
Penyesuaian perangkat kerja
Penyiapan promosi

Obyek pembiayaan
Fitur pembiayaan
Pola pembiayaan

Kuesioner Minat
Rumah Tangga
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Tahapan Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Tahap 3: Peran LKM dalam Proses Konstruksi Sarana Air Minum dan Sanitasi 

Deskripsi Program

Paket pembiayaan mikro air dan sanitasi disediakan sebagai 
alternatif pembiayan untuk membeli atau membangun 
sarana air minum dan sanitasi aman rumah tangga. Sarana 
air minum dan sanitasi yang aman memberikan jaminan 
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi 
penghuni rumah tangga. 

LKM perlu bekerja sama dengan pihak penyedia jasa dan 
produk untuk menyediakan atau membangun sarana air 
minum dan sanitasi aman yang dibiayai paket pembiayaan 
mikro air minum dan sanitasi. LKM tidak perlu memiliki 
tukang dan peralatan konstruksi sendiri. Di wilayah 
perkotaan, banyak terdapat kontraktor, tukang bangunan, 
pemasok barang dan toko bangunan yang siap membantu 
mereka untuk membangun kamar mandi, jamban, tangki 
septik, filter air dan sebagainya. PDAM dan penyedia layanan 
air limbah memiliki kontraktor sendiri untuk membangun 
instalasi sambungan rumah.

Panduan lengkap untuk penjelasan teknis pengenalan 
LKM terhadap jenis dan proses konstruksi sarana air 
minum dan sanitasi aman dapat dilihat dalam Buku 3 
Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi.
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Konstruksi tangki septik membutuhkan individu
kompeten dan peralatan lengkap. LKM tidak perlu
memiliki kemampuan konstruksi tersebut. 

Lebih baik LKM bekerja sama dengan pihak-pihak 
kontraktor yang ada di sekitarnya
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Tahapan Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Tahap 4: Promosi Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Deskripsi Program

Promosi dilakukan agar rumah tangga memahami serta menginginkan sarana air minum dan sanitasi 
yang dibutuhkannya, lalu memutuskan untuk memanfaatkan paket pembiayaan mikro air sanitasi 
untuk pembangunannya. Ada 3 kelompok pesan promosi, yaitu 

Pesan dapat disampaikan dalam wujud narasi, tabel, foto, diagram dan lainnya. Promosi kemudian dilakukan 
melalui cara-cara yang sesuai dengan karakter rumah tangga. 

Banyak cara untuk mempromosikan paket pembiayaan mikro. LKM dapat memanfaatkan kegiatan-kegiatan rutinnya 
seperti kunjungan rumah atau pertemuan-pertemuan rutin anggota. LKM dapat ikut serta dalam pameran. Mereka 
juga dapat mempromosikan paket pembiayaan mikro dengan memanfaatkan flyer, poster atau spanduk.

Manfaat 1. Pengenalan Pengenalan paket 
pembiayaan mikro

2. 3.

Panduan lengkap untuk penjelasan teknis untuk melakukan promosi pembiayaan mikro air 
minum dan sanitasi dapat dilihat dalam Buku 4 Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi.
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Peran Stakeholder dalam Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

A. Dalam Mendorong Keberadaan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi 

Deskripsi Program

Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR)

Kementerian Kesehatan

Pembangunan sarana air minum 
dan sanitasi aman yang memenuhi 
persyaratan, memperluas akses air
minum dan sanitasi aman sesuai target 
pembangunan yang dicanangkannya. 

Institusi Kepentingan Dukungan

Pertumbuhan opsi 
pembiayaan alternatif untuk 
meningkatkan akses 
masyarakat terhadap sarana air 
minum dan sanitasi aman.

Peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat melalui penyediaan 
akses air minum dan sanitasi 
aman dan penerapan pola hidup 
yang lebih sehat.

Mengembangkan kapasitas LKM dengan 
mempromosikan pola hidup yang lebih 
baik, seperti penggunaan sarana jamban 
untuk menghilangkan praktik buang air 
besar sembarangan (BABS) melalui 
pendekatan  Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM).

Memfasilitasi pengembangan pembiayaan 
mikro air minum dan sanitasi dengan 
melibatkan LKM-LKM saat membahas 
pembiayaan layanan air minum dan 
sanitasi berbasis masyarakat. 

Memfasilitasi dukungan terhadap 
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi, 
termasuk mengajak kementerian dan 
lembaga pemerintah lain untuk 
membantu LKM dalam mengembangkan 
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi 
di seluruh wilayah Indonesia. 
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B. Dalam Mengedukasi Masyarakat 

Peran Stakeholder dalam Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Deskripsi Program

22

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
(BAPPEDA)

Meningkatnya akses air minum dan
sanitasi di wilayahnya

Adanya pembiayaan alternatif untuk
akses air dan sanitasi

Mengkoordinasi institusi-institusi untuk mendukung
keberadaan pembiayaan mikro air sanitasi, melalui pokja
air minum dan penyehatan lingkungan

Mengalokasikan anggaran untuk mempromosikan
Pembiayaan mikro air dan sanitasi

Menyediakan data dan informasi sarana air minum dan sanitasi

Mengembangkan kapasitas teknis LKM dan para penyedia jasa dan produk

Meningkatkan cakupan layanan air minum dan layanan air limbah

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarana air minum

Menyediakan data dan informasi sarana air minum dan sanitasi

Mengembangkan kapasitas LKM dan kelompok masyarakat
untuk promosi hidup sehat dan bersih melalui pendekatan STBM

Mempromosikan paket pembiayaan mikro air dan sanitasi
 

Menyediakan data dan informasi sarana air minum dan sanitasi 
di wilayahnya.

Memfasilitasi peningkatan kesadaran warganya tentang
hidup lebih bersih dan sehat melalui sanitarian Puskesmas
setempat

Mempromosikan paket pembiayaan mikro air dan sanitasi

Meningkatnya akses air minum dan
sanitasi di wilayahnya

Terbangunnya dan beroperasinya
fasilitas air dan sanitasi secara benar 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Diterapkannya pola hidup lebih sehat dan
bersih oleh seluruh lapisan masyarakat
melalui pendekatan STBM.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Diterapkannya pola hidup lebih sehat dan
bersih oleh warganya

Meningkatnya akses air minum dan
sanitasi di wilayahnya

Dinas Pekerjaan Umum
atau Dinas Perumahan
Pemukiman 
(Dinas PU/Perkim)

Dinas Kesehatan (Dinkes)

Kantor kecamatan/

Kelurahan

Institusi Kepentingan Dukungan



C. Dalam Meningkatkan Kapasitas LKM

Peran Stakeholder dalam Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Deskripsi Program

Otoritas Jasa
Keuangan

Kementrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
(UKM)

Berkembangnya LKM nonkoperasi
sesuai ketentuan pemerintah

Sehatnya penyelenggaraan pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi oleh LKM
nonkoperasi

Berkembangnya LKM koperasi sesuai
ketentuan pemerintah

Sehatnya penyelenggaraan Pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi oleh LKM 
keberlanjutan koperasi

Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas LKM nonkoperasi

Mendorong LKM nonkoperasi untuk 
mengembangkan paket Pembiayaan mikro air dan
sanitasi

Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas koperasi

Mendorong koperasi-koperasi simpan pinjam
untuk mengembangkan paket pembiayaan mikro air
dan sanitasi

Institusi Kepentingan Dukungan
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Alat Bantu Pendukung Implementasi Program

Opsi-opsi layanan
untuk fitur pembiayaan
mikro air minum dan
sanitasi minum:

Fitur Program Dokumen Pendukung
untuk Implementasi Program

Produk Pengetahuan 
dari Pelaksanaan di Lapangan

Buku Saku Toolkit Pembiayaan Mikro 
Air Minum dan Sanitasi.

Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum 
dan Sanitasi terdiri dari 4 paket:
 

Policy Paper Pembiayaan Mikro Air 
Minum dan Sanitasi 

SOP Pembiayaan Mikro Air Minum dan 
Sanitasi Bagi Lembaga Keuangan 
Mikro Perbankan dan Modal Ventura 

Layanan lembaga 
keuangan perbankan 
(Bank Umum, BPR, 
BPR Syariah)

Layanan lembagan 
keuangan 
nonperbankan 
(Koperasi, Modal 
Ventura, BUMDesa, 
dan Lembaga 
Keuangan Kelurahan)
Lembaga Keuangan 
Kelurahan)

Dokumen pembelajaran dari upaya peningkatan 
keterjangkauan akses air minum dan sanitasi bagi 
masyarakat miskin perkotaan melalui pembiayaan 
mikro air minum dan sanitasi. 

Cerita sukses BPR Syariah HIK Insan Cita Kota 
Bogor dalam pembiayaan mikro air minum

Cerita Sukses Group Perbankan NBP dalam 
mendukung pembiayaan mikro sanitasi di 
Kabupaten Karawang dan Kota Tangerang

Cerita Sukses BPRS HIK Insan Cita –mendukung 
pembiayaan mikro air minum di Kota Bogor

Cerita sukses Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) Syirkah Fastabiqul Khoirot (FK) 
Kabupaten Lumajang 

Cerita sukses Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) 
Mekar Sentosa di Kota Tebing Tinggi

Cerita sukses BPRS Bhakti Sumekar di Kabupaten 
Sumenep yang didampingi oleh Water.org

Cerita sukses Koperasi Baytul Ikhtiar (BAIK) di 
Kabupaten Bogor yang didampingi oleh Water.org

Cerita sukses Bina Artha Ventura yang didampingi 
oleh Water.org

Video Program “Mengenal Pembiayaan Mikro Air 
Minum dan Sanitasi”

1.

2.
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Buku 1: Pengenalan Pembiayaan 
Mikro Air Minum dan Sanitasi

Buku 2: Penyiapan Paket 
Pembiayaan Mikro Air Minum 
dan Sanitasi

Buku 3: Konstruksi Sarana Air 
Minum dan Sanitasi Aman

Buku 4: Promosi Pembiayaan 
Mikro Air Minum dan Sanitasi



USAID INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND HYGIENE 

PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA (IUWASH PLUS) 

Mayapada Tower I, Lantai 10 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 

Jakarta 12920 

Tel. +62-21 522 - 0540 

Fax. +62-21 522 – 0539 

Website: www.iuwashplus.or.id 

Twitter: @airsanitasi 

FB: facebook.com/airsanitasi 

Instagram: @airsanitasi 

YT: youtube.com/airsanitasi 


