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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 kepentin-
gan 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-pro-
gram 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 kedalam ‘Program Unggulan’ yang mencakup 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 mengopti-
malkan 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 kemente-
rian/lembaga, 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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1. PENINGKATAN AKSES SANITASI SELAMA INI MASIH MENGANDALKAN PENDANAAN PEMERINTAH, 
PADAHAL PENDANAAN MASYARAKAT MEMPUNYAI POTENSI BESAR

Di wilayah perkotaan

2,4% 7,6%
Rumah tangga yang 
mempraktikan BABS 

di tempat terbuka.

Rumah tangga yang memiliki toilet 
tapi tidak memiliki tangki septik 

(pembuangan langsung ke kolam/ 
sawah/ sungai/ danau/ laut dan/ atau 

pantai/ tanah lapang/ kebun).

Penyediaan akses sanitasi/air limbah domestik di Indonesia masih belum optimal

79.5%

7,6%

6,2%

Rumah tangga dengan akses 
sanitasi yang layak. 

Rumah tangga dengan akses 
sanitasi yang aman. 

Rumah tangga yang praktik Buang 
Air Besar Sembarangan (BABS), 
dan masih ditemukannya rumah 
tangga yang memiliki toilet tetapi 
belum dilengkapi dengan tangki 
septik kedap. 

Sumber: Diolah dari Data SUSENAS BPS 2020, BAPPENAS
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Penyebab utama masih rendahnya akses sanitasi adalah ketimpangan antara kebutuhan dan 
alokasi anggaran untuk pemenuhan akses sanitasi.

Kebutuhan pendanaan 
sektor untuk pemenuhan 
target akses sanitasi layak 

dan Aman

Rp 140,43 T Rp 80,8 T

Bappenas memperkirakan, kebutuhan pendanaan 
untuk pemenuhan target akses sanitasi layak 
dan aman di Indonesia sampai dengan tahun 
2024 mencapai 140,43 triliun rupiah. Kapasitas 
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pen- 
danaan masih terbatas yaitu hanya mencapai 
80,8 triliun rupiah atau 53% dari kebutuhan.

Sebagian besar masyarakat cenderung memilih menunggu kesempatan 
mendapatkan hibah pemerintah dalam pemenuhan akses sanitasinya. 
Namun faktanya, penerima hibah masih belum menyasar target utamanya, 
yaitu masyarakat miskin. Selain itu, distribusi sarana sanitasi oleh pemerintah 
lebih banyak difokuskan pada sasaran yang sudah memiliki sarana sanitasi 
meskipun belum kedap, sementara masyarakat yang sama sekali belum 
memiliki sarana sanitasi seringkali luput dari sasaran penerima hibah.

Kapasitas 
Pemerintah Indonesia 
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Sanitasi berbasis pasar terbilang hal baru di Indonesia, banyak pelaku pasar sanitasi masih berjalan 
sendiri-sendiri, termasuk belum memahami potensi besar pasar tersebut. Selain itu, masih belum banyak 
pemerintah daerah yang mendorong segmentasi pasar, untuk memisahkan kelompok sasaran bagi 
penerima hibah, sehingga target penerima manfaat non-hibah bisa diintervensi melalui sanitasi berbasis 
pasar. Dampaknya, pasar sanitasi relatif belum berkembang dibandingkan sektor lainnya. 

Upaya Pemerintah mendorong sanitasi berbasis pasar sebagai upaya untuk memaksimalkan pembiayaan 
masyarakat untuk peningkatan akses sanitasi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.
Dari sisi permintaan (demand), rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses sanitasi 
aman termasuk untuk berinvestasi pada sektor sanitasi masih menjadi tantangan mendasar untuk 
pengembangan sanitasi berbasis pasar

Beberapa tantangan lainnya juga dihadapi dari aspek pemetaan potensi dan segmentasi pasar yang 
menyasar kepada konsumen dan penerima manfaat. Pemberian hibah oleh pemerintah daerah belum 
mempertimbangkan hasil dari pemetaan segmentasi pasar. Segmentasi tersebut menunjukkan lokasi 
prioritas hibah (angka BABS tinggi, akses tidak layak tinggi dan keluarga miskin juga tinggi) dan juga lokasi 
yang tepat bagi bisnis sanitasi (akses BABS tinggi namun rumah tangga atau keluarga yang berada di 
lokasi tersebut termasuk dalam golongan menengah-mampu). Selain itu, pendekatan sanitasi berbasis 
pasar belum dipandang memiliki kontribusi signifikan bagi percepatan peningkatan akses sanitasi. 
Belum semua daerah mendorong pendekatan tersebut sebagai opsi pembiayaan untuk meningkatkan 
akses WASH di tingkat rumah tangga. 
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Berdasarkan data Bappenas di tahun 2021, dari 436 kabupaten/kota yang mengisi data benchmarking STBM 

188 54 34Kabupaten/kota
(43%)

Kabupaten/kota
(12%)

Kabupaten/kota
(8%)

Sudah memiliki wirausaha sanitasi 
yang dilatih.

Telah memiliki wirausaha sanitasi 
yang sudah dilatih serta menjalankan 

usahanya dan berkembang.

Memiliki wirausaha sanitasi yang sudah 
dilatih, berkembang, dan memiliki jejaring 

ke lembaga keuangan mikro.

Sumber: BAPPENAS, 2021
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Tahapan Implementasi Sanitasi Berbasis Pasar

Penentuan lokasi prioritas untuk pendekatan berbasis pasar 
berdasarkan hasil kesepakatan pemetaan pasar

Pengumpulan data jaringan usaha sanitasi pada lokasi prioritas

Penentuan target pasar dan jenis pengusaha yang tepat untuk 
lokasi spesifik melalui simulasi kondisi pasar sanitasi

Membuat rencana peningkatan kapasitas bagi jenis pengusaha terpilih 

Pelibatan pemberi layanan bisnis (BDS) dalam peningkatan kapasitas

Memantau dan evaluasi 
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Penentuan lokasi prioritas 
untuk mobilisasi pembiayaan 
non pemerintah (di luar hibah sanitasi)

Tahap pengumpulan data jaringan 
kontributor untuk pembiayaan non 
pemerintah (pengusaha)

Tantangan dalam Penerapan Tahapan Implementasi Sanitasi Berbasis Pasar

Di beberapa daerah ditemukan tumpang tindih antara program hibah pemerintah dan sanitasi berbasis pasar di tingkat 
masyarakat yang menyulitkan upaya percepatan pencapaian target akses sanitasi layak dan aman.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi 
diantaranya: 

Data belum terintegrasi dan terkoordinasi antar OPD, 
yaitu antara data akses sanitasi, data penduduk, dan 
data kesejahteraan rumah tangga.

Pemerintah daerah masih belum mandiri dalam 
menyusun pemetaan pasar. 

Tantangan yang dihadapi meliputi: 

Adanya perbedaan perspektif terkait siapa saja yang 
termasuk pengusaha sanitasi.

Variasi penerapan standar teknis (instalasi) yaitu banyak 
pelaku usaha sanitasi tidak menggunakan standar 
tangki septik kedap serta terbatasnya pengawasan atas 
kepatuhan terhadap standar teknis.



8

1. PENINGKATAN AKSES SANITASI SELAMA INI MASIH MENGANDALKAN PENDANAAN PEMERINTAH, 
PADAHAL PENDANAAN MASYARAKAT MEMPUNYAI POTENSI BESAR

Daerah target untuk pembiayaan 
pemerintah dan non pemerintah, 

Pada tahap pelibatan kontributor 
untuk pembiayaan non pemerintah

Tantangan yang dihadapi meliputi: 

Belum ada pemilahan target untuk setiap jenis sumber 
pembiayaan yang tersedia di kabupaten/kota.

Terbatasnya data/informasi tentang preferensi 
masyarakat atas opsi-opsi lembaga keuangan. 

Belum ada kejelasan terkait OPD yang bertanggung 
jawab mengelola para pelaku usaha pada rantai 

pasok sanitasi. Implikasinya pelaku usaha sanitasi 
tidak mendapatkan informasi terkini tentang pangsa 
pasar (market size) sanitasi, khususnya untuk setiap 
bagian rantai pasok dan pelaku usaha sanitasi yang 

tidak mendapatkan pembinaan yang memadai, dalam 
aspek teknis maupun dalam aspek pengembangan 

skala usaha.
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Tahap pelaksanaan atau implementasi 
pendekatan sanitasi berbasis pasar Tahap monitoring dan evaluasi

(termasuk pelibatan Business Development Services 
(BDS) dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas), 
tantangan yang dihadapi meliputi: 

BDS belum cukup memahami sektor sanitasi.

Pemda belum familiar dengan peran BDS untuk 
menghidupkan pasar sanitasi, sehingga Pemda belum 
memanfaatkan BDS untuk membina para pelaku usaha 
sanitasi.

Belum ada kejelasan OPD yang bertanggung jawab 
memantau dan mengevaluasi hasil dari pendekatan 

sanitasi berbasis pasar untuk mendukung peningkatan 
akses sanitasi kabupaten/kota.



10

1. PENINGKATAN AKSES SANITASI SELAMA INI MASIH MENGANDALKAN PENDANAAN PEMERINTAH, 
PADAHAL PENDANAAN MASYARAKAT MEMPUNYAI POTENSI BESAR

LKM sudah mulai tertarik dengan sektor sanitasi, tetapi 
belum memahami rantai pasar sektor sanitasi.

Belum adanya dukungan lingkungan pendukung (enabling 
environment) yang memadai bagi pelaku usaha sanitasi.

Selain itu, dari sisi upaya penguatan rantai nilai pasok sanitasi, 
beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: 

Peluang pasar sanitasi di Indonesia cukup besar, tetapi 
belum berkembang disebabkan oleh belum ada referensi 
untuk mengenali kondisi dan identifikasi pelaku pasar 
sanitasi.

BDS belum ada yang mendampingi secara spesifik di 
sektor sanitasi terutama dalam mendorong penguatan 
rantai nilai sanitasi berbasis pasar. 

Kurangnya perhatian bagi pengusaha sanitasi untuk 
mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan teknis, 
manajemen, dan promosi.



II.

PEMBELAJARAN DARI DUKUNGAN PENGEMBANGAN SANITASI 
BERBASIS PASAR BERSAMA MITRA 11 PEMERINTAH DAERAH
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 PASAR BERSAMA MITRA 11 PEMERINTAH DAERAH

Sanitasi berbasis pasar merupakan upaya mendorong pemerintah dan pelaku bisnis sanitasi untuk berkolaborasi 
bersama melakukan pengkajian kondisi untuk menguatkan pasar produk dan layanan sanitasi.

Penyusunan pemetaan pasar sanitasi 
(market map) dan konfirmasi hasil pemetaan 

Kolaborasi pemerintah dan pihak pengusaha 
untuk menguatkan pasar sanitasi

Advokasi untuk penentuan lokasi hibah 
berdasarkan data pemetaan pasar

Peningkatan keterampilan pengusaha melalui 
berbagai pelatihan bagi pengusaha yang 
membutuhkan. 

1.

3.

2.

4.

Adapun bentuk kegiatan kolaborasi yang bisa dilakukan meliputi: 
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Segmentasi Pembiayaan Sanitasi sebagai Bagian dari Strategi Pencapaian Target Pembangunan 
WASH di Indonesia

0201 03 04 05 06
Peningkatan 
kualitas dan 
sinkronisasi 
dokumen 

perencanaan

Penyediaan 
dukungan 

regulasi

Optimalisasi 
pembiayaan

Optimalisasi 
dan penguatan 

peran serta 
masyarakat

Kolaborasi 
yang efektif 

antar 
stakeholder 
di bidang air 
minum dan 

sanitasi

Sumber: 6 Strategi Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, disampaikan dalam paparan Sinergitas Pusat dan 
Daerah untuk Pencapaian Target Pembangunan Air Minum dan Sanitasi 

Fasilitasi BUMD 
pemberi 

layanan bidang 
air minum dan 
sanitasi untuk 
bekerja sama 

dengan swasta

Data BNBA

Berbagai
Pendekatan

Pendekatan
Lain

Pendekatan
Lain

Segmentasi 
pembiayaan produk 

dan jasa sanitasi 
rumah tangga

Rumah Tangga tidak mampu Pembiayaan Pemerintah

Rumah Tangga mampu Pembiayaan Swadaya

Rumah Tangga kurang mampu Pembiayaan Mikro
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Studi Kasus #1 
Di Kabupaten Lumajang

Pembelajaran Utama

Pada awalnya hibah pemerintah masih menjadi satu-satunya sumber bagi 
masyarakat baik yang mampu dan tidak mampu untuk pemenuhan akses 
sanitasinya. Dengan kondisi tersebut, dana hibah dari pemerintah daerah 
terbatas sedangkan jumlah warga yang BABS masih banyak. Selain itu 
pemberian hibah belum mempertimbangkan hasil dari pemetaan pasar. 
Pemetaan tersebut menunjukkan lokasi prioritas hibah (BABS tinggi 
dan keluarga miskin juga tinggi) dan data terkait kondisi akses sanitasi, 
termasuk data tingkat kesejahteraan belum terkoordinasi baik antar OPD. 

Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lumajang melakukan sensus kepemilikan akses sanitasi dan tingkat 
kesejahteraan warga. Hasil dari sensus tersebut kemudian ditindaklanjuti 
oleh Bappeda Kabupaten Lumajang yang mengoordinasikan OPD lainnya 
untuk menyepakati tindak lanjut hasil sensus terutama terkait penentuan 

Peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan pelaku bisnis sanitasi dalam memastikan integrasi pemanfaatan hasil peta segmentasi 
pasar ke dalam penentuan lokasi prioritas hibah dan pasar sanitasi merupakan fase awal yang menentuan keberhasilan pendekatan 
sanitasi berbasis pasar. Dengan adanya pemahaman bersama disertai dengan pendataan yang akurat, maka penerapan smart subsidy dan 
pemasaran sanitasi bisa dilakukan secara baik tanpa adanya konflik. Selain itu komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan  smart 
subsidy secara konsisten sangat penting dilakukan agar tidak mengganggu mekanisme sanitasi berbasis pasar yang telah disepakati 
bersama dengan pelaku usaha sanitasi

lokasi penerima hibah dan sanitasi berbasis pasar. Melalui pendampingan 
teknis dari USAID IUWASH PLUS, Bappeda kemudian mendorong pelaku 
usaha sanitasi di lokasi sanitasi berbasis pasar untuk membuat rencana 
bisnis. Pendampingan USAID IUWASH PLUS tersebut memberikan hasil 
bahwa hibah dan usaha sanitasi sudah menjadi solusi untuk memenuhi 
akses sanitasi. Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan memanfaatkan hasil 
pemetaan pasar untuk menentukan lokasi hibah sanitasi. Pelaku bisnis 
sanitasi pun memanfaatkannya untuk menentukan target pemasaran 
dan promosi di lokasi non hibah.
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BDS

Pengusaha Sanitasi

Kader

Pengusaha Sanitasi

Pengusaha Sanitasi

Rumah Tangga

Rumah Tangga

Rumah Tangga

Kader

Bank Sampah

Tukang

Rumah Tangga

Pengusaha Sanitasi

Pengusaha sanitasi langsung menjual 

dan melayani rumah tangga

Kader melakukan promosi, pegusaha sanitasi 

membangun sarana di rumah tangga

Pegusaha sanitasi memasarkan melalui kader, 

mengunakan tukang untuk membangun sarana 

Rumah tangga menabung di bank sampah dan hasilnya digunakan 

untuk membangun sarana oleh pengusaha sanitasi

1

3

2

4

USAID IUWASH PLUS memberikan dukungan penguatan rantai nilai 
pasok sanitasi melalui: 

Pembentukan lembaga-lembaga pelatihan pengembangan bisnis 
UMKM (Business Development Services) dalam bidang sanitasi

Peningkatan kapasitas kepada BDS dengan memperkenalkan isu 
sanitasi dan membantu memahami pasar sanitasi

Pendampingan teknis kepada BDS untuk melakukan assessment 
lokasi potensial dan pelaku pasar sanitasi (pengusaha dan mitra/
supplier tangki septik, LKM) dan inisiasi uji kompetensi

Penguatan kapasitas bagi pelaku bisnis untuk memperkuat pasar 
sanitasi 

Peningkatan kapasitas kepada LKM untuk memahami rantai pasar 
sanitasi dan mendorong pembiayaan mikro sanitasi di tingkat 
rumah tangga, termasuk memfasilitasi LKM untuk membangun 
kemitraan dengan pemerintah daerah dan pelaku pasar sanitasi 
lainnya seperti tenaga penggerak sanitasi (kader, sanitarian, WASH 
Promotor), tukang, dan pengusaha sanitasi 

Mendorong adanya sertifikasi kepada BDS dan pengusaha sanitasi 
untuk mendukung pengembangan sanitasi berbasis pasar.

Pembelajaran Utama

Penguatan rantai nilai pasok sanitasi merupakan elemen 
kunci yang berperan penting dalam mengintegrasikan 
seluruh proses dan peran para pihak dalam pemasaran 
sanitasi. 
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Studi Kasus #2 
Pendampingan USAID IUWASH PLUS kepada CEMSED (Center for Micro 
and Small Entreprise Dynamics, Universitas Kristen Satya Wacana) sebagai 
salah satu penyedia BDS yang digandeng sejak Juli 2020. 

Pembelajaran Utama

Pada awalnya, CEMSED perlu diperkuat kapasitasnya untuk memahami 
isu sanitasi dan pasarnya. Pada pendampingan pertama, CEMSED diajak 
untuk mengidentifikasi para pelakunya. Dari identifikasi itu diketahui ada 
beragam aktor dalam pasar sanitasi dan di tiap wilayah aktornya berbeda-
beda. CEMSED kemudian melakukan penilaian cepat (rapid assessment) 
selama tiga bulan terkait potensi pasar sanitasi di 4 kabupaten dan kota di 
Jawa Tengah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, 
dan Kabupaten Magelang. Dalam proses penilaian itu, pemerintah daerah 
berandil memberi data wilayah potensial untuk pemasaran produk 
sanitasi. CEMSED pun mengidentifikasi pelaku pasar sanitasi yang akan 
didampingi. Langkah-langkah serupa diterapkan pula oleh CEMSED di 
DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dengan semakin pesatnya bisnis sanitasi di daerah, maka dibutuhkan perhatian khusus dalam pelatihan dan pendampingan pengusaha 
sanitasi dan LKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu tersedianya referensi terkait kondisi dan identifikasi pelaku pasar sanitasi 
akan menjadi basis informasi rantai pasar sanitasi dalam mendorong pengembangan pasar sanitasi di Indonesia.

Kemudian, CEMSED menyusun modul serta rencana pelatihan pengusaha 
sanitasi, menerapkannya, dan mendampingi para peserta di sejumlah lokasi 
kerja USAID IUWASH PLUS. Pelatihan ini diikuti 25 orang di Jawa Tengah, 
serta 40 orang di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten 
Tangerang. CEMSED meningkatkan kapasitas peserta dengan enam modul 
pelatihan berisi hal teknis fasilitas sanitasi, yaitu perhitungan biaya produksi 
membangun jamban dan tangki septik, teknik menjual produk sanitasi, 
pembiayaan usaha, pemasaran digital, serta cara membangun jejaring 
pasar. Pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas para peserta, 
sehingga mereka layak disebut pengusaha sanitasi. Para pengusaha 
sanitasi dapat membangun rencana promosi dan penjualan tangki septik 
beserta produk pendukungnya. Berkat pembekalan dari USAID IUWASH 
PLUS, CEMSED dapat menyusun strategi layanan pengembangan bisnis 
sanitasi untuk periode 2020-2025. 
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Studi Kasus #3 
Pendampingan USAID IUWASH PLUS kepada Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Syirkah Fastabiqul Khoirot di Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur 

Pembelajaran Utama

Kolaborasi antar pihak akan memperkuat rantai pasok pasar sanitasi. Pada 
2016-2018, Koperasi Syirkah sempat menyediakan pembiayaan sanitasi 
bagi anggotanya. Namun pada saat ini Koperasi Syirkah belum bermitra 
dengan pihak selain produsen produk sanitasi. Kondisi ini terjadi karena 
Koperasi Syirkah belum paham peta pelaku pasar sanitasi dan pentingnya 
bekerja sama dengan para pihak. Lembaga keuangan itu pun belum kenal 
dengan tukang bangunan spesialis sanitasi yang bisa membantu meng- 
garap potensi pasar sanitasi tersebut. Sementara itu masih banyak penduduk 
di Kabupaten Lumajang belum memiliki jamban serta tangki septik yang 
sehat, kedap, dan ramah lingkungan. Sebagian masyarakat enggan 
membangun jamban sehat sendiri dan memilih buang air besar 
sembarangan (BABS) di sungai yang berakibat air tanah jadi tercemar.

Mengatasi hal tersebut, USAID IUWASH PLUS memfasilitasi pelatihan 
penerapan Microfinance Toolkits bagi lembaga keuangan mikro (LKM) 
agar dapat menyediakan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dengan 
skema angsuran. Selain Koperasi Syirkah yang bergerak di sektor 

Kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pengusaha 
sanitasi, BDS, dan LKM menjadi faktor utama memperkuat 
rantai pasok pasar sanitasi.

pembiayaan, para kader kesehatan juga ikut dalam pelatihan pada  
November 2019. USAID IUWASH PLUS pun memfasilitasi Koperasi Syirkah 
untuk berjejaring dengan para pelaku pasar sanitasi, serta mendampingi 
lembaga keuangan mengembangkan produk pembiayaan sanitasi. Setelah 
mengikuti pelatihan, Koperasi Syirkah kembali terjun di sektor sanitasi 
dengan model bisnis lebih baik. Produk pembiayaan sanitasi Al Nazifah 
diluncurkan pada Februari 2020. Untuk mempromosikannya, Koperasi 
Syirkah menjalin kolaborasi dengan para kader kesehatan, sanitarian, dan 
pengusaha sanitasi. Para kader dan sanitarian dapat memberikan informasi 
lebih baik tentang sanitasi ke publik serta menerangkan soal produk 
sanitasi yang diperlukan. Para kader masyarakat dan sanitarian Puskesmas 
sampai menjelajah masuk ke perkumpulan pengajian (majelis taklim) dan 
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memasarkan 
Al Nazifah. Hasil akhir yang dirasakan adalah pendekatan berbasis pasar 
bisa diterapkan dengan baik di Kabupaten Lumajang dalam mendukung 
peningkatan akses sanitasi di tingkat rumah tangga.
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  MEMPERLUAS PENDEKATAN SANITASI BERBASIS PASAR DI INDONESIA

Aspek Pendukung Perluasan Implementasi Sanitasi Berbasis Pasar di Indonesia

Berikut ini beberapa hal penting yang perlu dikembangkan di tiap aspek pendukung perluasan sanitasi berbasis pasar untuk mendukung arah kebijakan 
pembangunan jangka menengah (RPJMN 2020-2024) terkait sistem layanan sanitasi berkelanjutan melalui strategi penguatan wirausaha sanitasi: 

Aspek 1: Pemetaan Potensi dan Segmentasi Pasar

Pada aspek ini diperlukan pemetaan pasar sanitasi yang jelas untuk 
mengidentifikasi lokasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai target 
pemasaran. Oleh karenanya diperlukan upaya mendorong adanya 
pengembangan basis data terintegrasi untuk melakukan penyelarasan 
program subsidi dan keuangan mikro guna memastikan produk/layanan 
WASH dapat terjangkau sesuai karakteristik rumah tangga yang dilayani. 

Dalam meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi, masyarakat 
berpenghasilan sangat rendah atau kelompok rumah tangga B20 perlu 
mendapatkan subsidi (hibah) pendanaan dari pemerintah karena tidak 
sanggup dengan dana sendiri. Masyarakat berpenghasilan cukup rendah 
dan rendah atau rumah tangga B40 dapat menggunakan skema intervensi 
pembiayaan kombinasi sebagian dengan hibah dan sebagian lagi dengan 
pembiayaan dari pasar sanitasi. Masyarakat dengan tingkat pendapatan 
menengah hingga tinggi didorong memakai mekanisme skema pembiaya- 
an dan dana sendiri melalui pasar sanitasi.



20

3.  JALAN KE DEPAN: UPAYA MEMPERKUAT DAN 
  MEMPERLUAS PENDEKATAN SANITASI BERBASIS PASAR DI INDONESIA

Segmentasi Pasar Sanitasi Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Dengan sedikit upaya lebih yaitu melakukan pemetaan dan identifikasi 
rumah tangga B20 dan B40, diharapkan penentuan prioritas penerima 
manfaat program dapat dilakukan dengan baik dan menyasar kelompok 
masyarakat terbawah yang pada umumnya tidak punya pilihan dan 
keterjangkauannya rendah. USAID IUWASH PLUS telah mengembangkan 
metode tracking B40 yang dapat diadopsi dalam proses tahapan 
pengumpulan baseline data untuk menentukan karakteristik tingkat 
kesejahteraan rumah tangga.

Selain dari itu, USAID IUWASH PLUS mendukung Direktorat Siknronisasi 
Urusan Pemerintah Daerah 2 (SUPD 2), Ditjen Bina Pembangunan 
Daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam mengembangkan Pedoman 
Segmentasi untuk Optimalisasi Pembiayaan bagi Pencapaian SPM Air 
Limbah Domestik Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat diselesaikan 
di Januari 2022 untuk mulai disosialisasikan ke Pemerintah Kota/
Kabupaten di tahun 2022. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk 
melengkapi tahapan penerapan SPM dengan tahapan optimalisasi 
pembiayaan dengan pendekatan segmentasi pembiayaan produk dan 
jasa sanitasi rumah tangga.

Makmur 
Utara

Makmur 
Tengah

Makmur 
Selatan

Kelurahan B
17 KK Tanpa Jamban
13 KK Jamban Bersama
42 KK JSSP

Kelurahan C
67 KK Tanpa Jamban
433 KK Jamban Bersama
412 KK JSSP

Kelurahan D
47 KK Tanpa Jamban
365 KK Jamban Bersama
23 KK JSSP

Kelurahan E
90 KK Tanpa Jamban
14 KK Jamban Bersama
22 KK JSSP

Kelurahan G
87 KK Tanpa Jamban
66 KK Jamban Bersama
23 KK JSSP

Kelurahan H
67 KK Tanpa Jamban
433 KK Jamban Bersama
412 KK JSSP

Kelurahan F
41 KK Jamban Bersama
5 KK JSSP

Kelurahan A
65 KK Tanpa Jamban
742 KK Jamban Bersama
12 KK JSSP
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Aspek 2: Penguatan Rantai Pasok Pasar Sanitasi

Pada aspek ini Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan 
pembinaan atau penguatan kapasitas kepada pelaku usaha sanitasi baik 
dari sisi teknis maupun dari sisi ekonomi atau bisnis. 

Rantai pasok adalah para pelaku bisnis sanitasi yang terlibat dalam 
penyediaan akses sanitasi dari mulai penyedia bahan baku atau material 
sampai dengan produk jadi/sarana di rumah tangga. Pelaku yang terlibat 

dalam suatu rantai pasok bisa berbeda-beda tergantung dari produk 
sanitasi yang dipasarkan dan lokasi. Toko material, produsen tangki septik 
fabrikasi, distributor, tukang, pemborong merupakan contoh beberapa 
pelaku dalam rantai pasok pasar sanitasi. 

Berbagai pelaku tersebut memerlukan penguatan dan dukungan, misalnya
dalam hal:

Peningkatan kapasitas untuk menjamin produk sanitasi yang
dihasilkan sesuai dengan kriteria teknis dan standar yang berlaku.

Peningkatan kapasitas terkait penyusunan strategi pemasaran
produk sanitasi dan membangun kolaborasi dengan pihak lain
seperti sanitarian dan lembaga keuangan mikro. 

Untuk penguatan pelaku dalam rantai pasok sanitasi dapat didukung oleh 
lembaga penyedia jasa (Business Development Services) yang berperan 
sebagai payung bagi peningkatan kapasitas pengusaha sanitas. Namun, 
jasa yang diberikan oleh BDS memerlukan biaya yang harus ditanggung 
oleh pengusaha sanitasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat 
menjadi bagian dalam upaya penguatan ini, misalnya dengan bekerja 
sama dengan BDS sehingga biaya layanan menjadi lebih terjangkau oleh 
pengusaha sanitasi yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM).



IV.

CERITA SUKSES
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Subsidi Pintar untuk Akselerasi Sanitasi
Cerita Sukses Subsidi Pintar

Upaya pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meningkatkan 
kesehatan publik lewat bantuan pembangunan fasilitas sanitasi tak selalu 
berjalan mulus. Sebab, dulu jumlah warga yang buang air besar sembarangan 
(BABS) masih cukup banyak namun hibah pemerintah terbatas. Banyak 
warga Lumajang tergantung pada hibah tersebut untuk meningkatkan 
kondisi sanitasinya, meski kondisi finansialnya sebetulnya cukup memadai. 

Subsidi pemerintah untuk membuat fasilitas sanitasi sejatinya hanya 
ditargetkan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi, 
ada kalanya pemberian bantuan tidak selalu di lokasi prioritas yang memiliki 
angka BABS dan jumlah penduduk miskin tinggi.

Sementara itu, penduduk di lokasi non-prioritas hibah sulit mencari para 
tukang bangunan yang memahami metode membangun jamban dan 
tangki septik yang benar. Sebab, pelatihan bagi tukang bangunan atau 
penyedia jasa pembangunan jamban dan tangki septik seringkali hanya 
diberikan ke pengusaha yang akan menjalankan pembangunan hibah 
sanitasi. Produk sanitasi  seperti jamban sehat dan tangki septik pun saat 
itu masih sulit ditemui. 

Bantuan Sanitasi Berbeda Sasaran 
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“Ini membuat orang, di kota dan di desa, 
enggan membuat fasilitas sanitasi,” 
kata Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten 
Lumajang, Endah Mardiana. “Banyak 
masyarakat yang tergolong mampu juga 
tidak punya akses ke sanitasi yang sehat.”

Target program pembangunan fasilitas sanitasi di 
Kabupaten Lumajang kian berkembang setelah 
pemerintah daerah bekerja sama dengan USAID 
IUWASH PLUS pada 2019 untuk memulai skema subsidi 
pintar. Dengan skema ini, Pemerintah Kabupaten 
Lumajang mengambil langkah ganda: menyalurkan 
subsidi hanya di lokasi paling membutuhkan, sekaligus 
mendorong pelaku bisnis menjalankan usahanya di 
luar lokasi prioritas.

Endah mengatakan pemerintah daerah fokus pada 
penataan regulasi dalam tahun pertama kerja sama. 
Targetnya, agar dinas-dinas dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang lebih memahami 
program yang diajukan. 

Agar memiliki data akurat untuk langkah kebijakan yang 
tepat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang 
berinisiatif melakukan sensus kepemilikan akses sanitasi 
pada 2019. Hasil sensus itu lalu digabungkan dengan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K).  USAID IUWASH PLUS membantu pengolahan 
data tersebut, sehingga terlihat mana saja lokasi 
yang perlu jadi prioritas penerima hibah. Selanjutnya, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Lumajang mengkoordinir DPKP dan Dinkes  
untuk menyepakati data dan menggunakannya dalam 
perencanaan hibah sanitasi. 

Langkah Ganda Membangun Sanitasi 

Sebagai upaya mengembangkan pasar sanitasi, 
Bappeda Lumajang dan USAID IUWASH PLUS 
mendorong lembaga keuangan mikro, koperasi, 
dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk 
terlibat menyediakan fasilitas pembiayaan. Dengan 
demikian, masyarakat lebih mudah membangun 
fasilitas sanitasi yang sesuai standar. 

BUMDes Wiraraja yang berpusat di Desa Wonorejo 
adalah salah satu lembaga penyedia fasilitas 
pembiayaan tersebut.  Sumita Martiana dan 
rekan-rekannya di tim pemasaran BUMDes 
Wiraraja jadi ujung tombak promosi pembiayaan 
pembangunan sanitasi. 

Sebelum turun ke lapangan, mereka dibekali 
dulu dalam pelatihan yang diselenggarakan 
USAID IUWASH PLUS. “Setelah pelatihan, saya 
sosialisasi kepada masyarakat lewat pertemuan 
kader kesehatan desa, pertemuan PKK, juga 
WhatsApp,” kata Sumita.

Menurut Sumita, BUMDes Wiraraja menyediakan 
tiga tipe jamban dengan nilai pembangunan Rp 
1,5-2,5 juta. Masyarakat bisa mengajukan skema 
pembiayaan pembangunan tunai atau kredit 
pembangunan sesuai kemampuan masing-masing. 
“Sempat ada yang tanya, ini bisa dicicil ya? Saya 
jawab iya, bisa 10 bulan jadi ringan,” tuturnya.
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Endah menilai program pendampingan tim USAID 
IUWASH PLUS berhasil membantu pemerintah 
mengembangkan pembangunan fasilitas sanitasi 
di daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten 
Lumajang. Pemetaan pasar jadi panduan kunci bagi 
DPKP dan Dinkes untuk menentukan lokasi hibah. 
Pelaku bisnis sanitasi pun menggunakan pemetaan 
tersebut untuk menentukan target pemasaran usahanya. 

Sumita misalnya, bisa meraih 7 tetangganya untuk 
membangun jamban sehat dan tangki septik kedap 
dengan pembiayaan BUMDes Wiraraja. Secara 
keseluruhan, dalam 2 tahun BUMDes Wiraraja berhasil 
menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan 32 
jamban sehat.

Sejak 2020, hibah sanitasi di Lumajang dapat tersalurkan 
ke warga yang lebih tepat. Sementara, penduduk yang 
kondisi finansialnya berkecukupan bisa menggunakan 
jasa pengusaha sanitasi untuk membangun sarana 
sanitasi di rumahnya. “Program bersama ini berjalan 
baik, dan banyak yang ingin meniru,” ujar Endah. 

Usaha Mandiri Membangun Fasilitas Sanitasi 

Menurut Endah, skema subsidi pintar untuk membangun 
fasilitas sanitasi akan terus diterapkan selepas kerja 
sama dengan USAID IUWASH PLUS berakhir. Bappeda 
dan DPKP Kabupaten Lumajang berencana terus 
memberikan pelatihan teknis bagi pengusaha sanitasi 
serta berbagi pemetaan pasar kepada mereka. 

Pengusaha sanitasi yang didampingi pun telah berhasil 
menjual produknya dan punya rencana bisnis untuk 
masa mendatang. Harapannya, pengusaha lainnya 
bisa mengikuti jejak keberhasilan mereka.

Dengan demikian, kondisi sanitasi di Lumajang pun 
terus  berkembang. “Setiap rumah harus punya 
akses air dan fasilitas sanitasi yang baik,” kata Endah. 
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Perbaikan akses sanitasi di Indonesia memerlukan peran banyak pihak, 
termasuk pelaku pasarnya. Namun, pasar sanitasi terbilang hal baru di 
Indonesia. Banyak pelaku pasar sanitasi masih berjalan sendiri-sendiri dan 
belum paham potensi besar pasar tersebut. Selain itu, tak banyak pebisnis 
paham perihal potensi besar pasar sanitasi. Dampaknya, pasar sanitasi 
relatif belum berkembang dibanding sektor lain. 

“Di Jawa Tengah misalnya, data BPS pada 2020 menunjukkan kontribusi 
bisnis sanitasi untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto sangat rendah. 
Porsinya di bawah satu persen,” ucap Manajer Business Development 
Services (BDS) di Centre for Micro and Small Entreprise Dynamics (CEMSED) 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Bayu Wijayanto.

Menurut Bayu, CEMSED yang memiliki rekam jejak panjang dalam 
mendampingi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
itu sejatinya telah lama melirik sektor air minum dan sanitasi. Sebab, 
sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs), akses air minum dan sanitasi untuk semua 
adalah hal penting, termasuk bagi masyarakat Indonesia.

Tetapi, seperti umumnya lembaga pendamping UMKM, fokus pendampingan 
CEMSED awalnya ada pada bidang pertanian, industri, dan perdagangan. 
Meski ingin masuk ke pendampingan UMKM sektor sanitasi, lembaga 
yang berdiri pada 1993 itu belum memiliki bekal pengetahuan memadai. 

Gotong Royong Memperkuat Bisnis Sanitasi
Cerita Sukses CEMSED UKSW

Babat Alas Menggarap Pasar Sanitasi 
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Untuk mengembangkan pasar sanitasi secara cepat dan strategis, USAID 
IUWASH PLUS telah bermitra dengan 10 penyedia BDS di wilayah-wilayah 
yang jadi fokus pengembangan pasar sanitasi. Salah satunya ialah CEMSED, 
yang digandeng sejak Juli 2020. 

Awalnya, USAID IUWASH PLUS memperkuat kapasitas CEMSED terlebih 
dulu untuk memahami isu sanitasi dan pasarnya. Antara lain, dengan 
pendampingan bahwa untuk meningkatkan kualitas pasar sanitasi, CEMSED 
perlu terlebih dulu mengidentifikasi para pelakunya. Dari identifikasi itu 
diketahui ada beragam aktor dalam pasar sanitasi. Antara lain, pemilik toko 
bangunan, lembaga keuangan mikro, tukang bangunan, dan masyarakat 
pengguna alias konsumen. Di tiap wilayah, aktornya dapat berbeda-beda. 

CEMSED lantas melakukan penilaian cepat (rapid assessment) selama 
tiga bulan terkait potensi pasar sanitasi di 4 kabupaten dan kota di Jawa 
Tengah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, dan 
Kabupaten Magelang. Dalam proses penilaian itu, pemerintah daerah 
berandil memberi data wilayah potensial untuk pemasaran produk 
sanitasi. CEMSED pun mengidentifikasi pelaku pasar sanitasi yang akan 
didampingi. Langkah-langkah serupa diterapkan pula oleh CEMSED di 
DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Berbagi Pengalaman, Menambah Pemahaman 

Dengan dukungan USAID IUWASH PLUS, CEMSED lalu menyusun 
modul serta rencana pelatihan pengusaha sanitasi, menerapkannya, dan 
mendampingi para peserta di sejumlah lokasi. Pelatihan ini diikuti 25 orang 
di Jawa Tengah, serta 40 orang di DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten 
Bekasi, dan Kabupaten Tangerang.

CEMSED meningkatkan kapasitas peserta dengan enam modul pelatihan 
berisi hal teknis fasilitas sanitasi. Yakni, perhitungan biaya produksi 
membangun jamban dan tangki septik yang aman serta memenuhi 
standar, teknik menjual produk sanitasi, pembiayaan usaha, pemasaran 
digital, dan cara membangun jejaring pasar.

Pelatihan yang diselenggarakan CEMSED dan difasilitasi USAID IUWASH 
PLUS tersebut dinilai mampu meningkatkan kapasitas para peserta, 
sehingga mereka layak disebut  pengusaha sanitasi. Mereka pun dapat 
membangun rencana promosi dan penjualan tangki septik beserta produk 
pendukungnya. Selain itu, peserta pelatihan dapat berjejaring sehingga 
bisa berbagi pengalaman maupun saling membantu di masa depan.

Peran penyedia BDS tak berhenti di ruang pelatihan. USAID IUWASH PLUS 
juga memfasilitasi pertemuan rutin peserta pelatihan dengan tim BDS 
untuk membahas perkembangan dan kendala yang dihadapi. 
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Berkat pembekalan dari USAID IUWASH PLUS, kata Bayu, CEMSED dapat 
menyusun strategi layanan pengembangan bisnis sanitasi untuk periode 
2020-2025. Selaras dengan peluang pasar sanitasi yang cerah, potensi 
layanan pengembangan bisnis sanitasi pun tak kalah menjanjikan.

“Kami akan terus fokus menguatkan kapasitas UMKM pengusaha sanitasi. 
Kami juga berencana memfasilitasi forum berbagi pengalaman bagi para 
aktor tersebut, sehingga terbentuk skenario rantai nilai pasar sanitasi di tiap 
wilayah dampingan. Dari pengalaman di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan 
Jawa Barat ini, kami akan coba mereplikasinya di tempat lain,” tuturnya. 
Jejaring pendamping UMKM CEMSED di Jawa Barat pun disebutnya 
tertarik untuk ikut menyediakan layanan serupa.

Sementara itu, penilaian cepat yang digarap para BDS membuat pelaku 
pasar sanitasi jadi terpetakan. Sehingga, pengusaha sanitasi bisa mengenali 
mitra-mitra seperti sanitarian Puskesmas, kader kesehatan, dan pemilik 
toko bangunan yang perlu diajak gotong royong meningkatkan akses 
masyarakat ke fasilitas sanitasi sehat dan berkualitas. Pengusaha sanitasi, 
misalnya, jadi terhubung dengan sanitarian Puskesmas yang bisa membantu 
memasarkan jasanya.

Dampingan CEMSED juga jadi lebih paham tentang pasar sanitasi maupun 
sisi teknis dan pemasaran yang lebih strategis. Dengan ilmu dan jejaring 
barunya, peluang bisnis pada masa mendatang akan makin manis. Semua 
pihak pun untung: masyarakat makin sehat, sementara bisnis sanitasi juga 
berkembang pesat.

Jalan Cerah Pasar Sanitasi 
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Dalam pemetaan akses sanitasi dan kesejahteraan masyarakat yang 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan dukungan USAID 
IUWASH PLUS, Desa Wonorejo adalah salah satu lokasi tepat untuk 
pengembangan pasar sanitasi. Sebab, cukup banyak penduduknya yang 
mampu secara ekonomi tapi belum memiliki jamban sehat.

Pemerintah Desa Wonorejo memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Wiraraja yang sejatinya dapat terjun ke pasar sanitasi. Dibentuk pada 2017, 
BUMDes Wiraraja pada tahun pertama fokus pada usaha simpan pinjam 
di Desa Wonorejo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Walaupun rekam jejak bisnisnya cukup bagus, BUMDes Wiraraja hingga 
awal 2019 tidak melirik sektor sanitasi. Pasalnya, unit usaha itu belum 
menyadari potensi besar bisnis tersebut. “Kami tidak ada pikiran ke sana, 
dan belum punya kemampuan untuk menggarap sektor sanitasi,” ujar 
Direktur BUMDes Wiraraja, Disse Aria Dewi.

Menurutnya, tim BUMDes pun belum paham tentang sanitasi aman, cara 
konstruksinya, maupun mengetahui aktor-aktor kunci dalam pengembangan 
pasar tersebut.

Ganjalan Membangun Hidup Sehat

Buah Manis Bisnis Sanitasi
Cerita Sukses BUMDes Wiraraja
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Situasi berubah saat pengurus BUMDes Wiraraja mengikuti pelatihan 
konstruksi jamban sehat dengan tangki septik yang digelar USAID IUWASH 
PLUS pada April 2019. Mereka jadi tahu tentang pentingnya akses ke 
sanitasi aman, serta tersadar soal peluang manis bisnis sanitasi. “Kami 
diperkenalkan dengan bisnis sanitasi. Ternyata daerah kami termasuk 
yang peluang pasar sanitasinya menarik,” kata Disse. 

Selepas pelatihan, BUMDes Wiraraja membentuk unit usaha pembuatan 
jamban sehat. Dukungan datang dari Pemerintah Desa Wonorejo, yang 
mengucurkan modal Rp 20 juta bagi BUMDes Wiraraja untuk memulai 
bisnis sanitasinya.

BUMDes Wiraraja pun mendapatkan pinjaman cetakan tangki septik dan 
pelatihan teknis konstruksi fasilitas itu. “Dari USAID IUWASH PLUS, kami 
juga mendapat satu set cetakan jamban dan tangki septik berbahan fiber 
yang awet,” kata Disse. 

Metode baru itu ikut mengubah pola konstruksi jamban sehat dengan 
tangki septik di Wonorejo. Sebelumnya, para tukang bangunan biasa 
membuat fasilitas sanitasi menggunakan jenis jamban cemplung. Tak 
ada standar teknis membangun jamban sehat yang diikuti. “Sekarang 
pakai cetakan, jadi mudah bikin tangki septik yang kedap dan sesuai SNI 
(Standar Nasional Indonesia),” ucap Disse. 

Tim BUMDes Wiraraja mengikuti pelatihan lagi pada akhir 2019 meliputi 
cara mengelola bisnis, teknik penjualan, metode promosi, dan model 
pembiayaan penjualan produk sanitasi. Dampaknya, kini BUMDes Wiraraja 
yang hampir seluruh pengurusnya adalah perempuan itu memiliki tim 
pemasaran produk sanitasi beranggotakan 17 orang kader masyarakat. 

Enam tenaga pemasaran berada di Wonorejo, sisanya tersebar di 11 desa 
di Kecamatan Kedungjajang. BUMDes Wiraraja juga bekerja sama dengan 
sanitarian puskesmas dalam pemasarannya.  

BUMDes Wiraraja memasarkan produk jamban sehat dan pembuatan 
tangki septik dengan biaya Rp1,5-2,5 juta. Paket pembangunan jamban 
senilai Rp 1,5 juta, menurut Disse, menjadi produk sanitasi BUMDes Wiraraja 
yang paling banyak dibeli. Untuk menarik pelanggan, BUMDes Wiraraja 
menyediakan skema pembiayaan yang dapat dicicil sebanyak 10 kali.

Disse Aria Dewi (kanan) menyosialisasikan tentang jamban 
kedap kepada Sarik, warga Desa Krasak. 

Hikmah Program Pelatihan Sanitasi
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BUMDes Wiraraja kini menjadi BUMDes pertama di Indonesia yang 
mengelola bisnis sanitasi. Hingga November 2021, BUMDes Wiraraja 
berhasil membangun total 32 unit jamban sehat. Pada 2020, meski bisnis 
tersendat, BUMDes Wiraraja masih bisa meraup untung sekitar Rp5 juta. 
“Kami beruntung mengenal USAID IUWASH PLUS, materi pelatihan teknis 
pertukangan dan pemasaran produk sanitasi ini sangat berguna,” kata Disse. 

Berkat bisnis sanitasi itu pula BUMDes Wiraraja mendapatkan penghargaan 
Kementerian Kesehatan sebagai salah satu penggerak percepatan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)  pada 2021. BUMDes Wiraraja 
pun menjadi tempat belajar organisasi bisnis dari desa lain, salah satunya 
BUMDes Karanganyar. 

Program penyediaan jamban sehat BUMDes Wiraraja pun sejalan dengan 
upaya Pemerintah Desa Wonorejo merawat lingkungan. Pada September 
2021, Kepala Desa Wonorejo Bahrul Rozi bahkan menetapkan Peraturan 
Desa (Perdes) tentang pelestarian lingkungan hidup, termasuk sungai, 
selokan, danau, dan hutan. Salah satu isi Perdes itu adalah larangan bagi 
setiap orang untuk membuang sampah, tinja, dan bahan pencemar air 
di wilayah desa.
Disse mengatakan Perdes larangan buang air besar sembarangan itu 

Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 membuat aktivitas dan bisnis sanitasi 
BUMDes Wiraraja terhenti sementara. Namun ketika situasi mulai kondusif, 
para pengurus dan tim pemasaran bergerak lagi. Bahkan pada Oktober 
2021 lalu, dalam tempo 10 hari mereka berhasil mendapatkan enam proyek 
pembangunan jamban. 

berdampak positif pada bisnis sanitasi BUMDes Wiraraja. Salah satu hasilnya 
adalah mulai bertambahnya permintaan pembuatan jamban sehat. “Banyak 
orang ingin ada jamban sehat di rumahnya,” ujar dia. 

Perkembangan bisnis sanitasi di Wonorejo dan sekitarnya memicu tim 
BUMDes Wiraraja membuat sejumlah perencanaan lanjutan. Mereka 
menargetkan memenuhi pemintaan berbagai tipe jamban sehat dan 
sarana pendukung lainnya. “Kalau ada yang minta misalnya dibuatkan 
jamban sehat sama kamar mandinya sekalian, kami layani,” kata Disse. 

Sekretaris Desa Wonorejo Eka Nova Prasetyo  mengatakan pemerintah 
desa berkomitmen mendukung BUMDes Wiraraja terus mempromosikan 
fasilitas jamban sehat dan gaya hidup sehat. “Selama itu untuk mendukung 
kesejahteraan masyarakat, kami dukung pengembangan pasar sanitasi 
ini,” kata Eka.  

Ia juga berharap bisnis sanitasi BUMDes Wiraraja semakin berkembang 
serta direplikasi desa-desa sekitar dan wilayah lain. Pasalnya, masyarakat 
Wonorejo dan sejumlah desa sekitar telah merasakan manfaatnya. 
“Masyarakat bisa hidup sehat, penghasilan desa juga bertambah.” 

Selain bisnis membangun jamban sehat dan tangki septik, BUMDes 
Wiraraja juga menyediakan layanan purnajual berupa perawatan dan 
penggantian suku cadang fasilitas sanitasi serta permintaan sedot tinja. 
“Itu garansi kami,” kata Disse. 

Target Besar Pasar Sanitasi
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Pembiayaan pembuatan jamban sebetulnya bukan barang baru bagi 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Syirkah Fastabiqul 
Khoirot di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Pada 2016–2018, KSPPS Syirkah FK sempat menyediakan pembiayaan 
sanitasi bagi anggotanya. Namun, Ketua Pengurus KSPPS Syirkah FK, Titin 
Umila, mengatakan saat itu lembaganya tidak bermitra dengan pihak 
selain produsen produk sanitasi. 

Sebab, KSPPS Syirkah FK belum paham peta pelaku pasar sanitasi dan 
pentingnya bekerja sama dengan mereka. Lembaga keuangan itu pun 
belum kenal dengan sanitarian puskesmas, kader kesehatan, maupun 
tukang bangunan spesialis sanitasi yang bisa membantu menggarap 
ceruk pasar tersebut.

KSPPS Syirkah FK praktis hanya menyediakan dana, lantas menyerahkan 
konstruksi jamban pada peminjamnya. Akibatnya, jamban hanya dikerjakan 
berdasarkan pengetahuan terbatas para tukang bangunan. 

“Belum pakai teknik bikin jamban sehat yang aman. Pembuatannya murah, 
tapi tangki septiknya tidak kedap,” kata Titin.

Dampaknya, jamban-jamban yang awalnya dibiayai koperasi ini belum 
memenuhi standar sanitasi aman. Potensi pasar sanitasi pun kurang 
tergarap karena KSPPS Syirkah FK belum terhubung dengan beragam 
pelaku pasar tersebut. Padahal, ada lebih dari 5.000 anggota KSPPS Syirkah 
FK yang merupakan target empuk pembiayaan sanitasi.

Cerita Sukses KSPPS Syirkah FK
KSPPS Syirkah FK Ikut Bergerak Meningkatkan 
Sanitasi Masyarakat

Tersendat Membangun Jamban
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Untuk mempercepat peningkatan kualitas air minum, sanitasi, dan 
perilaku higiene (WASH) di Lumajang, USAID IUWASH PLUS menggelar 
Pelatihan Microfinance Toolkits bagi lembaga keuangan mikro (LKM) agar 
dapat menyediakan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dengan 
skema angsuran. Dengan begitu, rantai nilai pasar sanitasi di Lumajang 
akan makin kuat. 

Selain KSPPS Syirkah FK yang bergerak di sektor pembiayaan, para kader 
kesehatan juga ikut dalam pelatihan pada November 2019 tersebut. 
Dalam pelatihan, pelaku pasar sanitasi dipetakan,antara lain, kader 
kesehatan, sanitarian puskesmas, tokoh masyarakat, pengusaha sanitasi, 
dan pemerintah daerah. Menurut Titin, pelatihan dari tim USAID IUWASH 
PLUS menambah pengetahuannya tentang para pelaku pasar sanitasi 
maupun cara pembuatan produk sanitasi yang sehat dan aman. 

KSPPS Syirkah FK juga didampingi USAID IUWASH PLUS untuk mengembangkan 
produk pembiayaan sanitasi. “Kami beri nama Al Nazifah, yang artinya 
kebersihan. Karena, kebersihan adalah bagian dari iman,” tutur Titin.

USAID IUWASH PLUS pun menghubungkan KSPPS Syirkah FK dengan 
banyak pemangku kepentingan. Dari sisi Pemerintah Kabupaten Lumajang, 
ada Wakil Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 
dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang yang 
sempat bersama Titin menjadi pembicara dalam acara bincang-bincang 
di radio. 

Ada juga para kader kesehatan, yang kemudian ikut memasarkan pembiayaan 
sanitasi KSPPS Syirkah FK. “Ketika ditawari bertemu dengan para kader dan 
sanitarian, kami sangat setuju. Teman-teman sanitarian dan kader yang 
menawarkan produk sanitasi di wilayah mereka dan menyambungkan ke 
kami sebagai lembaga keuangan,” tutur Titin.
Selain itu, pada awal kegiatan, KSPPS Syirkah FK berjejaring dengan 

penyedia jasa konstruksi fasilitas sanitasi di Kabupaten Lumajang. Salah 
satunya ialah Imam Syafi’i, yang pada 2018 telah mengikuti pelatihan teknis 
pembuatan tangki septik individual dari USAID IUWASH PLUS.

Sejak pelatihan itu, Imam sudah membangun jamban di setidaknya 20 
lokasi. Pengalaman itu membuatnya diundang USAID IUWASH PLUS 
dan KSPPS Syirkah FK untuk membantu proses kegiatan pelatihan teknis 
pembuatan tangki septik individual. Ia melatih para tukang mitra KSPPS 
Syirkah FK. Dibiayai KSPPS Syirkah FK, pelatihan itu membuat ilmu Imam 
menular ke tukang bangunan lain. Dengan demikian, kemitraan dalam 
membangun fasilitas sanitasi itu bisa diperluas. “(Sekarang) Syirkah bisa 
pakai tukangnya sendiri,” ujar Imam. 

Kolaborasi Meningkatkan Kualitsa Sanitasi
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Selepas pelatihan, KSPPS Syirkah FK kembali terjun di sektor sanitasi 
dengan model bisnis lebih baik. “Tidak sekadar menjual produk, tapi lebih 
fokus pada sanitasinya,” kata Titin. 

Al Nazifah diluncurkan pada Februari 2020. Untuk mempromosikannya, 
KSPPS Syirkah FK menjalin kolaborasi dengan para kader kesehatan, 
sanitarian, dan pengusaha sanitasi. Menurut Titin, para kader dan sanitarian 
dapat memberikan informasi lebih baik tentang sanitasi ke publik serta 
menerangkan soal produk sanitasi yang diperlukan. Para kader masyarakat 
dan sanitarian Puskesmas sampai menjelajah masuk ke perkumpulan 
pengajian (majelis taklim) dan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) untuk memasarkan Al Nazifah. 

“Saya sendiri akhirnya menjadi seperti kader,” kata Titin, yang sampai 
membongkar total jamban tak kedap di rumahnya untuk memberi teladan.

Sementara itu, Imam juga bermitra dengan KSPPS Syirkah FK dalam 
melayani pembuatan jamban dan tangki septik. Imam biasanya hanya 
melayani pembayaran tunai. “Kalau ada yang mau pembiayaan, saya 
arahkan ke Syirkah,” katanya.  

Selain itu, KSPPS Syirkah FK punya keunggulan sebagai penyedia beragam 
layanan sanitasi dalam satu atap. Lembaga keuangan ini tak cuma 
menyediakan pembiayaan, tapi juga tim teknis yang bisa membantu 
konsultasi dan konstruksi fasilitas sanitasi.

Kolaborasi KSPPS Syirkah FK dan mitranya berjalan cukup baik, hingga 
pandemi Covid-19 merebak pada 2020. Lembaga keuangan itu awalnya 
menargetkan dalam waktu dua tahun bisa membangun 500 jamban atau 
10% dari jumlah anggota koperasi yang mencapai 5.000 orang tersebut. 
Gara-gara pandemi, baru 20 unit jamban yang dibangun. 

Namun, KSPPS Syirkah FK berniat terus mempromosikan sanitasi dan 
menggarap pembiayaan sanitasi. Titin yakin bisnis sanitasi lembaganya 
dapat terus dikembangkan. Sebab, masih banyak penduduk Lumajang 
belum memiliki infrastruktur sanitasi yang baik. Berkat pendampingan 
USAID IUWASH PLUS, KSPPS Syirkah FK juga telah dikenal sebagai koperasi 
penyedia jamban sehat dengan jejaring luas dalam sektor sanitasi di 
Lumajang. Sehingga, bisnis sanitasi pada masa mendatang masih sangat 
menjanjikan.

Titin berharap pemerintah bisa membuat peraturan yang tepat mengenai 
tata kelola air limbah domestik dan kepemilikan sarana jamban sehat 
oleh masyarakat. Ia juga berharap peraturan tersebut dapat diterapkan 
dengan tegas. Dengan demikian, akan semakin banyak keluarga yang 
memanfaatkan Al Nazifah untuk mendapatkan akses sanitasi aman. 
Kolaborasi apik ini akan berujung pada meningkatnya kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat Lumajang. 

Jalan Lebar Meningkatkan Sanitasi Masyarakat
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