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KATA PENGANTAR
USAID INDONESIA
Pada tahun 2001, ketika kurang dari separuh rumah tangga 
di Indonesia mempunyai akses air minum dan sanitasi 
layak, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 
(SDG)#6—akses air dan sanitasi untuk semua adalah hal yang 
sulit. Sekarang, Indonesia telah berada di ambang pencapaian 
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 dan dua daerah khusus di Indonesia.  
Program ini terbilang unik karena fokusnya pada segmen 
populasi termiskin—khususnya penduduk dengan tingkat 
kesejahteraan 40% terendah.

Kami menyadari bahwa target tersebut hanya dapat dicapai 
dan berlanjut melalui dukungan dari seluruh pihak. Selain 
investasi modal dan pembangunan sarana secara langsung, 
pendekatan sistem untuk memperkuat pemerintah dan 
penyedia layanan air minum dan sanitasi, lembaga keuangan 
mikro, serta kerja sama dengan sektor swasta juga merupakan 
kunci penyediaan layanan publik yang berkelanjutan.

Selama lima tahun terakhir, pendampingan yang diberikan 
USAID telah membantu lebih dari 1,6 juta jiwa mendapatkan 
kualitas layanan air minum layak dan lebih dari 900 ribu 
orang memiliki akses  terhadap sanitasi aman. Di samping itu, 
program ini telah menggunakan sekitar $240 juta pembiayaan 
eksternal untuk kegiatan sektor air minum, sanitasi, dan 
higiene guna lebih memperkuat upaya kami untuk mendorong 
perubahan sistemik.

Sebagai salah satu wujud penghargaan kepada mitra kami di 
sektor air minum dan sanitasi, kami meluncurkan buku dan 
video bertajuk “Melangkah Bersama Menuju Kemandirian Air 
Minum, Sanitasi, dan Perilaku Higiene”, yang juga merupakan  
publikasi akhir program USAID IUWASH PLUS.  Buku dan 
video ini mendokumentasikan perubahan dan pembelajaran      
penting di setiap elemen ekosistem WASH perkotaan selama 
lima tahun pelaksanaan program USAID IUWASH PLUS, serta 

dukungan dan kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait 
untuk keberlanjutan dan perluasan inisiatif tersebut. 

Kami bangga dengan apa yang telah dicapai melalui kerja sama 
USAID dan mitra kami untuk memperkuat sistem air minum 
dan sanitasi di perkotaan di Indonesia di bawah program USAID 
IUWASH PLUS. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut di 
masa depan dalam program-program yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional dan target-target 
SDG untuk Akses Air Bersih dan Sanitasi bagi Semua pada 
dekade berikutnya.

 

Jakarta, Januari 2022

Jeffery P. Cohen     
Mission Director
USAID Indonesia
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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 2024. Kebijakan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6, yaitu 
Akses Air Minum dan Sanitasi Aman untuk Semua di Tahun 2030. Untuk mencapai target ini 
tentunya memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 
para pemangku pihak lainnya, termasuk lembaga donor, sektor swasta, dan masyarakat. 

USAID IUWASH PLUS merupakan program bersama hasil kolaborasi berbagai pihak baik 
di level pusat maupun daerah. Kami bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian 
Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengamati bahwa kerja sama multi pihak yang 
telah dilakukan lebih dari lima tahun ini telah menunjukkan hasil yang positif. Lebih banyak 
warga mempunyai sarana sanitasi dan air minum yang layak dan aman, dan mengadopsi 
perilaku higiene, serta ikut mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui 
mekanisme pelibatan masyarakat. 

Di sisi lain, penguatan kelembagaan penyedia layanan air minum dan sanitasi yang 
didorong oleh USAID IUWASH PLUS meningkatkan tata kelola pelayanan di sektor ini, 
termasuk tersedianya kebijakan WASH yang inklusif. Di beberapa daerah, program 
konservasi air tanah juga dilakukan untuk melindungi sumber air baku untuk air minum 
dengan memanfaatkan teknologi dan peran serta masyarakat. 

Dalam hal pembiayaan, lembaga keuangan mikro dan sektor swasta melalui program CSR-
nya juga turut membantu menyediakan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi 
masyarakat. Pokja AMPL/PPAS baik di nasional dan daerah sebagai mitra strategis juga 
terlibat dalam proses advokasi dan koordinasi untuk meningkatkan prioritas WASH dalam 
perencanaan dan pengganggaran daerah. 

Untuk itu, melalui produk pengetahuan ini, kami mendorong pemerintah daerah dapat 
melanjutkan program-program yang telah diinisiasi bersama USAID IUWASH PLUS ke 
seluruh wilayah, serta mempertahankan perubahan-perubahan baik yang telah terjadi. 
Kami juga berharap berbagai inisiatif kunci yang berdampak terhadap peningkatan kinerja 
sektor WASH dapat dilembagakan di Kementerian terkait di tingkat nasional agar inisiatif 
tersebut dapat diperluas dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mempercepat 
pencapaian target RPJMN 2020-2024, tapi juga memberikan kualitas hidup yang lebih baik 
bagi generasi mendatang.

Jakarta, Januari 2022

Tri Dewi Virgiyanti
Direktur Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 

7KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI
5
7

8
10

Pengantar dari USAID INDONESIA
Pengantar dari Kementerian PPN/Bappenas

Daftar Isi
Melangkah Bersama Menuju Kemandirian

14

16

18

20

23

24

26

29

32

Peningkatan Layanan Rumah Tangga dan Perilaku Higiene
LIBATKAN MASYARAKAT UNTUK PERUBAHAN

Implementasi STBM di Perkotaan

Keterlibatan Masyarakat Kunci Keberhasilan

Semua Turun Tangan untuk Sanitasi Aman

Integrasi Lewat Forum Komunikasi Wash

Kolaborasi untuk Dukung Pasar Sanitasi

Keluarkan Pedoman STBM Perkotaan

Memperluas Mekanisme Keterlibatan Masyarakat di Sektor WASH

Memperkuat Sanitasi Berbasis Pasar

38 Penguatan Institusi Lokal

BERSAMA KUATKAN PENYEDIA LAYANAN

52

19

42

44

46

48

51

54

57

58

60

62

Penyediaan Layanan Sanitasi Aman

Solusi Tepat untuk Permukiman Padat

Berproses untuk Tingkatkan Layanan

Konsisten Tingkatkan Kinerja

Panduan untuk Penyedia Layanan

Penyediaan Layanan Air Minum Layak dan Aman

Komitmen Kuat untuk Tingkatkan Kinerja

Sambungan Baru untuk MBR

Perluas Layanan dengan Suntikan Dana Pemerintah

Mempercepat Pemenuhan Akses Air Minum

8 DAFTAR ISI



76 Konservasi Air Tanah
MARI SELAMATKAN AIR TANAH

88 Pembiayaan Sektor
INVESTASI UNTUK  NEGERI

102 Pembiayaan Di Tingkat Rumah Tangga
ALTERNATIF UNTUK MERINGANKAN BIAYA

121 Advokasi, Koordinasi & Komunikasi
SEBARLUASKAN PENGETAHUAN UNTUK KEBERLANJUTAN

91

139

7978

80

Kembalikan Kuantitas Mata Air Ciburial

Adopsi KKMA-RA di Wilayah Prioritas Indonesia

90

94

96

Bergandengan Tangan Bangun SPAM BGS

Dukungan Swasta untuk Layanan Sedot Lumpur Tinja

Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Swasta

106

109

110

112

Kredit Ringan untuk Sanitasi

Kolaborasi Multipihak untuk Gresik

Gunakan Pemetaan untuk Hibah Jamban

Berbagai Kebijakan Permudah Pembiayaan

124

126

132

136

Berbekal Pengetahuan Mendorong Perluasan

Gandeng Media untuk Edukasi dan Advokasi

Berbagi Pengetahuan, Tularkan Perubahan

Mengubah Tantangan Menjadi Peluang
DAFTAR ISI



Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 6, yakni 
memastikan ketersediaan dan manajemen air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan bagi 
semua.

Komitmen ini diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 2024, 
yang menargetkan pencapaian 100% akses air minum layak, termasuk 15% air minum aman, dan 90% akses 
sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman pada lima tahun ke depan.

Program USAID Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene, Penyehatan Lingkungan Untuk Semua 
(IUWASH PLUS) merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia 
dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, serta perbaikan perilaku higiene, 
terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Dalam pelaksanaan programnya yang dimulai pada pertengahan 2016, USAID IUWASH PLUS memperkuat 
ekosistem WASH (air minum, sanitasi, dan perilaku higiene) perkotaan yang mendukung penyediaan layanan 
air minum dan sanitasi yang inklusif. Ekosistem WASH ini terdiri dari enam elemen yang saling terkait dan 
mendukung, yakni peningkatan layanan rumah tangga dan perilaku higiene, penguatan institusi lokal, 
konservasi air tanah, pembiayaan sektor, pembiayaan di tingkat rumah tangga, serta advokasi, koordinasi & 
komunikasi di tingkat nasional dan daerah.

USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, dan mitra 
lainnya di 35 kabupaten/kota di delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta dua daerah khusus, yaitu DKI Jakarta dan 
Kabupaten Tangerang.

Selama lima tahun delapan bulan pendampingan USAID IUWASH PLUS di 35 kabupaten/kota tersebut, 
program ini telah mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene. Berdasarkan 
data USAID IUWASH PLUS per Januari 2022, sebanyak 1.634.980 orang mendapat layanan air minum layak 
melalui sambungan baru PDAM, 528.060 orang di antaranya masuk dalam kelompok penduduk dengan 
tingkat kesejahteraan 40% terendah (B-40). Di samping itu, 965.775 orang mendapat akses sanitasi aman 
dan 367.445 orang mendapat akses sanitasi layak, 272.725 di antaranya masuk dalam kelompok B-40.

Seluruh upaya dan pencapaian di atas dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat, pemerintah, 
sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi, dan perilaku higiene 
yang berkelanjutan.

MELANGKAH BERSAMA
MENUJU KEMANDIRIAN
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Peningkatan Layanan Rumah Tangga 
dan Perilaku Higiene

Libatkan 
Masyarakat 
untuk 
Perubahan



Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya air 
minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene dalam 
kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah. Hal ini 

dapat terlihat dari laporan Studi Formatif USAID IUWASH PLUS 
tahun 2018, yang respondennya mencakup 3.458 keluarga 
B-40, yakni rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 
40% terbawah dari populasi. Dari studi itu terungkap bahwa 
hanya 13% dari 77% responden mempunyai toilet dengan 
tangki septik dan hanya 23% responden yang melakukan Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Diperlukan pendekatan terpadu untuk memperbaiki 
dan mengubah perilaku tersebut. USAID IUWASH PLUS 
menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) yang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan 
WASH dan disesuaikan dengan budaya dan karakteristik 
masyarakat perkotaan. Pendekatan ini dikenal dengan STBM 
Perkotaan.

USAID IUWASH PLUS mendampingi masyarakat dalam 
melakukan pemicuan dan promosi perubahan perilaku 
melalui kampanye menarik menggunakan pesan menjadi 

‘tetangga panutan’. Pesan ini mengajak masyarakat menjadi 
contoh yang baik bagi tetangganya dengan memiliki akses 
air minum dan sanitasi yang aman. Kegiatan promosi ini 
dilakukan oleh laki-laki, perempuan, lansia, dan anak muda.

Masyarakat juga didampingi dalam pemicuan, pendataan 
kebutuhan, hingga pengawasan kegiatan WASH di wilayahnya. 
Masyarakat juga diajak untuk melakukan pendekatan kepada 
para pemangku kepentingan—pemerintah daerah, swasta, 
dan Lembaga Kredit Mikro—agar memperoleh dukungan 
untuk meningkatkan akses air minum, sanitasi aman, serta 
promosi perilaku higiene di daerahnya.

Sebagai bagian dari STBM ini, USAID IUWASH PLUS juga 
mendorong Mekanisme Keterlibatan Masyarakat atau Citizen 
Engagement Mechanism (CEM) yang menjadi jembatan para 
pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan program 
dan edukasinya sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat 
menyampaikan aspirasinya. USAID IUWASH PLUS pun 
melengkapi STBM Perkotaan dengan pemasaran produk 
sanitasi dan memastikan ketersediaan rantai nilai sehingga 
upaya pemenuhan akses sanitasi dapat segera terwujud.

PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA 
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Implementasi STBM
di Perkotaan
Implementasi STBM di perkotaan yang dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS terdiri dari berbagai kegiatan yang saling 
berkaitan satu sama lain. Dimulai dari analisis pemangku kepentingan dan pengkajian partisipatif & pemicuan yang 
berlanjut pada rembug warga untuk menyusun rencana kerja masyarakat. 

Selanjutnya, secara paralel dilakukan promosi untuk mengubah perilaku, monitoring & evaluasi (Monev) partisipatif dan 
pemasaran produk sanitasi melalui penguatan pasar sanitasi dan promosi, serta sambungan air perpipaan. Hasil monev 
partisipatif dipaparkan dalam pertemuan para pihak sehingga memberikan gambaran inisiatif yang sudah dilakukan 
masyarakat dan dukungan yang dibutuhkan dari berbagai pihak untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi, dan 
praktik perilaku higiene. Kegiatan promosi, rembug warga, monev partisipatif dan pertemuan para pihak dilakukan secara 
terus-menerus dan berkesinambungan. 

Sementara itu, mekanisme keterlibatan masyarakat atau Citizen Engagement Mechanism (CEM) diinisiasi karena masyarakat 
perlu terlibat aktif untuk percapatan peningkatan akses dan perbaikan layanan di sektor air minum dan sanitasi. CEM juga 
memastikan komunikasi dua arah antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. Ketersediaan barang dan jasa 
menjadi salah satu komponen penting dalam implementasi STBM di perkotaan. Oleh karena itu, upaya penguatan pasar, 
khususnya pasar sanitasi, menjadi elemen penting dalam implementasi STBM di perkotaan.

Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman, serta peningkatan 
perilaku higiene.
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Keterlibatan Masyarakat 
Kunci Keberhasilan
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, USAID IUWASH 
PLUS mendampingi para warga melalui kegiatan pemicuan 
dan pengkajian partisipatif, serta monitoring dan evaluasi.

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan organisasi 
perangkat daerah lainnya, USAID IUWASH PLUS membentuk 
dan menguatkan tim monev partisipatif untuk melakukan 
pemicuan dan pengkajian partisipatif menggunakan berbagai 
media.

Selain itu, USAID IUWASH PLUS juga mendorong Mekanisme 
Keterlibatan Masyarakat atau Citizen Engagement Mechanism 
(CEM) sebagai wadah kolaborasi dan komunikasi antara 
pemerintah dan penyedia layanan WASH dengan masyarakat.

Di wilayah dampingan USAID IUWASH PLUS, setidaknya ada 
lima mekanisme yang telah dikembangkan dan didorong 
untuk mempromosikan, membahas, dan mengadvokasi isu 
WASH. Mekanisme tersebut meliputi forum komunikasi, 
pusat informasi layanan informasi publik air minum dan 
sanitasi, Kelompok Informasi Masyarakat, LAPOR SP4N, dan 
talk show radio rutin.

Pendekatan sanitasi berbasis pasar juga merupakan salah 
satu bagian penting dalam STBM di Perkotaan. Pendekatan 
ini mendorong pemerintah dan pelaku bisnis sanitasi untuk 
berkolaborasi menguatkan pasar produk dan layanan 
sanitasi.

Kegiatan sanitasi berbasis pasar ini dimulai dengan 
penyusunan peta pasar dan konfirmasi hasilnya, advokasi 
penentuan lokasi hibah berdasarkan data pemetaan pasar, 
hingga pelatihan bagi para pengusaha sanitasi.

USAID IUWASH PLUS juga mendampingi masyarakat agar 
mampu menerapkan pengarusutamaan gender dalam 
kegiatan STBM perkotaan. Upaya ini dilakukan melalui 
pelatihan terkait pengarusutamaan gender bagi lebih dari 5 
ribu orang hingga Januari 2022.

Melalui serangkaian kegiatan STBM perkotaan tersebut, kini 
lebih banyak masyarakat baik perempuan dan laki-laki dari 
berbagai kelompok umur ikut mempromosikan isu WASH.

Kegiatan ini juga telah berkontribusi pada penyediaan akses 
air minum dan sanitasi aman, serta peningkatan perilaku 
higiene terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
dan kelompok rentan, termasuk perempuan di wilayah 
dampingan USAID IUWASH PLUS, antara lain Kelurahan 
Mangkoso, Kabupaten Barru.

Keberhasilan ini pun memacu beberapa pemerintah daerah, 
seperti Kota Malang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang, 
untuk memperluas pelaksanaan program STBM perkotaan.
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Hasil kajian awal USAID IUWASH PLUS pada pertengahan 
2017 mengungkapkan, 26,6% warga atau 113 KK dari 
sekitar 500 KK di Kelurahan Mangkoso, Kabupaten Barru, 
Sulawesi Selatan, belum memiliki toilet. Kebanyakan warga 
masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS) di pantai yang berada di sekitar Kelurahan 
Mangkoso. Bagi warga Mangkoso yang mayoritas bekerja 
sebagai nelayan, pembangunan toilet yang menelan biaya 
sebesar 1,5 juta rupiah terbilang mahal.

Di tahun 2016, Pemerintah Kelurahan Mangkoso 
sebenarnya telah mendistribusikan bantuan stimulan 
toilet kepada warga. Namun, bantuan tersebut belum 
tepat sasaran karena Pemerintah Kelurahan Mangkoso 
belum mempunyai informasi akurat tentang warga yang 
tidak mempunyai toilet. 

Cerita dari Lapangan

SEMUA TURUN 
TANGAN 
UNTUK SANITASI 
AMAN
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Selain mengedukasi masyarakat akan pentingnya sanitasi 
aman dan bahaya BABS, USAID IUWASH PLUS dan 
sanitarian mendampingi masyarakat untuk membuat 
peta sanitasi yang berisi informasi tentang jenis dan 
kondisi sarana sanitasi warga dan menyusun Rencana 
Kerja Masyarakat (RKM). 

Salah satu rencana yang tercantum dalam RKM adalah 
Pemerintah Kelurahan Mangkoso akan menggunakan 
bantuan stimulan toilet sebesar 50 juta rupiah untuk 
membangun toilet bagi 50 rumah tangga miskin yang 
belum memilikinya. Untuk memastikan distribusi bantuan 
stimulan toilet tepat sasaran, Pemerintah Kelurahan 
Mangkoso menggunakan hasil peta sanitasi yang dibuat 
oleh tim monev partisipatif. 

Peta sanitasi ini juga dipasang di kantor kelurahan untuk 
memastikan data tentang kepemilikan toilet dan tangki 
septik di Kelurahan Mangkoso tetap akurat di masa 
mendatang. Masyarakat dapat memberikan tanda pada 
peta sanitasi tersebut jika ada toilet warga yang rusak dan 
memerlukan bantuan pemerintah untuk memperbaikinya.

Kini, masyarakat Kelurahan Mangkoso semakin sadar 
untuk menerapkan perilaku higiene yang aman. Hampir 
100% masyarakat di sana telah meninggalkan praktik 
BABS. Perubahan ini membawa Kelurahan Mangkoso 
mendapat penghargaan STBM Award dari Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2020.

PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA 
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Dalam RPJMD 2016-2021, Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah memiliki target 
untuk mewujudkan kota yang masyarakatnya memiliki 100% akses air minum, 0% 
lingkungan kumuh, dan 100% akses sanitasi.

Untuk mempercepat pencapaian target ini, Pemerintah Kota Magelang didampingi 
USAID IUWASH PLUS melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan 
menggagas pembentukan Forum Komunikasi (Forkom) khusus sektor WASH yang 
beranggotakan OPD terkait, pihak swasta, media, serta masyarakat.

Wadah komunikasi yang resmi dibentuk melalui SK Walikota Nomor 6631/69/2019 
ini memiliki banyak manfaat. Bagi masyarakat Kota Magelang, Forkom WASH 
dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah WASH dengan lebih cepat, 
misalnya dalam pengusulan pembangunan akses WASH ataupun pemeliharaan 
sarana WASH. Bagi pemerintah Kota Magelang, masalah sanitasi yang disampaikan 
masyarakat dalam forum ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 
pembuatan rencana kerja di tahun selanjutnya. Sementara bagi media, Forkom 
WASH dapat menjadi sumber informasi yang akurat mengenai isu WASH.

Forum ini juga mendukung upaya pemerintah kota memperluas pelaksaan STBM 
perkotaan di 12 kelurahan dengan membentuk, melatih, dan mendampingi tim 
monev partisipatif di kelurahan tersebut.

Selain Forkom WASH, pemerintah Kota Magelang juga membentuk Forum 
Tembang Tidar yang beranggotakan tim monev partisipatif dari 12 kelurahan di 
Kota Magelang. Forum ini kini telah menjadi mitra pemerintah dalam melaksanaan 
kegiatan urban STBM Perkotaan di Kota Magelang.

Untuk menyebarluaskan informasi di bidang WASH, Forkom WASH Kota Magelang 
juga mengadakan talk show bertema WASH di Radio Magelang 103.5 FM, melatih 
para warga di Kota Magelang untuk menjadi pewarta isu WASH di lingkungannya 
melalui program jurnalis warga, serta  mengajak Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM) untuk menyebarluaskan informasi mengenai program pemerintah dan isu 
WASH di Kota Magelang. 

Cerita dari Lapangan

INTEGRASI 
LEWAT FORUM 
KOMUNIKASI 
WASH
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Cerita dari Lapangan

KOLABORASI 
UNTUK 
DUKUNG 
PASAR 
SANITASI

Para pelaku dalam rantai nilai sanitasi di Kabupaten 
Lumajang, Jawa Timur, terbilang cukup lengkap. Selain 
potensi pasar sanitasi yang cukup besar, Pemerintah 
Kabupaten Lumajang telah memiliki peta kondisi akses 
dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat 
digunakan untuk menentukan di mana pasar sanitasi akan 
dikembangkan.

Lengkapnya para pelaku dalam rantai nilai sanitasi 
ditunjang dengan kehadiran lembaga keuangan yang 
memberikan kredit sanitasi, seperti KSPPS Syirkah FK. 
Selain itu, juga ada BUMDes Wiraraja, yang walaupun tidak 
termasuk dalam kategori lembaga keuangan, namun turut 
andil dalam memasarkan produk sanitasi dengan sistem 
cicilan. 
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BUMDes Wiraraja ini mendapatkan bantuan teknis dari 
USAID IUWASH PLUS dalam pemasaran sanitasi. USAID 
IUWASH PLUS melakukan pelatihan kepada BUMDes 
Wiraraja mengenai pemetaan pasar, teknik pemasaran, 
promosi, perhitungan kredit sanitasi dan RAB, hingga 
pelatihan tukang. Berbekal pengetahuan tersebut, 
BUMDes Wiraraja mulai membuat dan memasarkan 
sarana sanitasi pada April 2019.

Dalam usahanya, BUMDes Wiraraja tidak berjalan 
sendirian. Mereka berkolaborasi dengan sanitarian dari 
Dinas Kesehatan dan kader PKK yang ada di Desa Wiraraja 
dan 11 desa lainnya di Kecamatan KedungJajang untuk 
mengedukasi sekaligus memasarkan sarana sanitasi di 
sana. Mereka juga berkolaborasi dengan toko material dan 
tukang setempat yang telah dilatih USAID IUWASH PLUS.

Hingga Januari 2022, BUMDes Wiraraja telah menjual 
32 jamban dengan tangki septik. Keberhasilan BUMDes 
Wiraraja dalam menjalankan bisnis sanitasi yang lengkap 
ini menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
berencana mereplikasi hal serupa di BUMDes lain di 
Kabupaten Lumajang. Pengalaman BUMDes ini juga 
dijadikan percontohan untuk pengembangan bisnis 
sanitasi di BUMDes lainnya. BUMDes Wiraraja pun berhasil 
menyabet predikat sebagai BUMDes terbaik tahun 2019 di 
Kabupaten Lumajang dan mewakili Kabupaten Lumajang 
di Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
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KELUARKAN
PEDOMAN 
STBM 
PERKOTAAN
Pelaksanaan lima pilar STBM di perkotaan yang telah dijalankan berhasil 
memberikan perubahan positif di 35 kota/kabupaten dampingan USAID 
IUWASH PLUS di Indonesia. Meski telah terlihat hasilnya, masih ada target 
jangka panjang—tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030—yang 
harus dicapai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keberlanjutan 
program-program yang telah berjalan selama ini agar target tersebut bisa 
diraih.

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam STBM Perkotaan 
karena masyarakat sendiri yang paling mengerti kebutuhannya. Dengan 
adanya keterlibatan masyarakat ini, pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Masyarakat 
pun akan merasa terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan 
sehingga akhirnya dapat mendorong peningkatan akses WASH masyarakat 
perkotaan.

Karena itu, dalam setiap pendekatan STBM Perkotaan, masyarakat 
dilibatkan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam monev partisipatif yang 
difasilitasi USAID IUWASH PLUS. Berawal dari pembentukan tim monev 
partisipatif inilah, kini di beberapa daerah telah terbentuk kelompok 
masyarakat sektor WASH, seperti Forum Tembang Tidar di Kota Magelang 
dan Tim Replikasi Mojang Sekati di Kota Surakarta. 

Keberhasilan program STBM Perkotaan yang melibatkan masyarakat 
di wilayah dampingan USAID IUWASH PLUS kemudian mendorong 
pemerintah pusat untuk menyusun strategi perluasan program STBM 
Perkotaan. Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan USAID 
IUWASH PLUS membuat pedoman STBM Perkotaan yang akan digunakan 
Kemenkes untuk mengadvokasi pemerintah daerah agar mereplikasi 
pendekatan ini. Melalui komunikasi yang gencar dengan pemangku 
kepentingan di masing-masing daerah, Kemenkes berharap pendekatan 
STBM Perkotaan dapat direplikasi lebih luas untuk pencapaian akses air 
minum dan sanitasi aman di seluruh Indonesia. 

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional
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VENSYA 
SITOHANG
DIREKTUR KESEHATAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

Masyarakat merupakan elemen penting dalam 
pendekatan STBM dan keberlanjutan program 
tersebut. Cara paling efektif untuk mendukung 
implementasi pendekatan lima pilar STBM yang juga 
masih kami lakukan antara lain melalui pemicuan. 
Masyarakat berperan langsung untuk mengidentifikasi 
masalahnya hingga membuat rencana kerja yang bisa 
diimplementasikan masyarakat itu sendiri. 

Kondisi di perkotaan sangat pelik dan ada berbagai 
tantangan untuk mencapai lima pilar STBM di 
perkotaan, sehingga kami dituntut untuk kreatif dalam 
menyusun panduan khusus STBM Perkotaan untuk 
memecahkan masalah tersebut. Kreativitas bermain 
di sini, sehingga jika satu daerah bisa mencapai 
keberhasilan artinya bisa diperluas ke daerah lainnya. 
Permasalahannya tentu tidak sama, namun secara 
umum pasti bisa diaplikasikan di wilayah perkotaan.

,,
Pendekatan STBM Perkotaan 

mengedepankan kolaborasi 
semua pihak sehingga diharapkan 
dapat mencapai target yang sudah 

ditetapkan.
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Mendorong Kebijakan Nasional:
Memperluas Mekanisme 
Keterlibatan Masyarakat 
di Sektor WASH
USAID IUWASH PLUS telah mendorong pengembangan dan penguatan 
CEM untuk membahas isu WASH di wilayah dampingannya, antara lain 
Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina oleh Diskominfo dan LAPOR 
SP4N yang merupakan program KemenPANRB.

Upaya ini telah terbukti mampu menguatkan kerja sama dan komunikasi 
dua arah antara pemerintah, penyedia layanan dan masyarakat.

Menggunakan pengalaman dan pembelajaran dari daerah selama lebih 
dari lima tahun, USAID IUWASH PLUS menyelenggarakan dialog kebijakan 
untuk mendorong kementerian terkait agar melanjutkan dan memperluas 
pelaksanaan CEM untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 
dan SDGs 2030.

Dalam dialog kebijakan ini, KemenPANRB dan Kominfo berkomitmen 
untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan air minum dan 
sanitasi. Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas berencana juga 
berencana melibatkan KemenPANRB dan Kominfo dalam Pokja AMPL 
untuk bersama-sama menentukan bentuk mekanisme yang paling tepat 
untuk mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah, penyedia 
layanan dan masyarakat.

Kementerian PPN/Bappenas juga akan berkoordinasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri untuk mendorong forum WASH yang sudah diinisasi oleh 
USAID IUWASH PLUS di wilayah dampingannya dapat direplikasi di daerah 
lain. Forum WASH ini dapat mempermudah koordinasi antar pihak dan 
mendorong program lain yang bertujuan untuk promosi peningkatan 
akses dan perbaikan layanan WASH.
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TRI DEWI 
VIRGIYANTI
DIREKTUR PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN,  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Keterlibatan masyarakat penting dalam layanan air 
minum dan sanitasi karena masyarakat sendiri yang 
mendapatkan dan merasakan manfaat layanan tersebut. 
Adanya mekanisme keterlibatan masyarakat sangat 
membantu penyedia layanan untuk mendapatkan 
informasi secara cepat untuk kemudian direspon dengan 
cepat dan tepat. Tujuan adanya keterlibatan masyarakat 
ialah agar masyarakat dan penyedia layanan bisa saling 
berkomunikasi dengan baik. Selain untuk meningkatkan 
kualitas layanan, CEM juga bisa meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya WASH sehingga mereka 
bisa ikut berkontribusi untuk memastikan keberlanjutan 
layanan tersebut.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong KemenPANRB 
dan Kominfo untuk berperan dalam meningkatkan CEM 
di layanan air minum dan sanitasi. KemenPANRB telah 
membuat aplikasi LAPOR SP4N yang bisa dimanfaatkan 
masyarakat untuk menyampaikan laporan atau 
masukan. Sementara itu, Kominfo telah membentuk 
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di daerah untuk 
memfasilitasi kebutuhan atau keluhan masyarakat ke 
penyedia layanan dan pemerintah daerah. Selain itu, 
Kementerian PPN/Bappenas juga berencana melibatkan 
KemenPANRB dan Kominfo dalam Pokja AMPL untuk 
bersama-sama menentukan bentuk mekanisme yang 
paling tepat untuk mendorong komunikasi dua arah 
antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat.

,,
KemenPANRB dan Kominfo perlu 

dilibatkan di dalam Pokja AMPL untuk 
meningkatkan kualitas penyedia layanan 

dan kesadaran masyarakat.
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Memperkuat 
Sanitasi Berbasis 
Pasar

Mendorong Kebijakan Nasional:
Melengkapi kegiatan STBM Perkotaan, USAID IUWASH PLUS 
mendorong keberlanjutan pemasaran produk sanitasi dan 
penguatan rantai pasok sehingga upaya pemenuhan akses 
sanitasi dapat segera terwujud. Ada proses policy dialogue 
sebagai upaya untuk mendorong rekomendasi penguatan 
rantai nilai bisnis sanitasi, salah satunya dengan cara 
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memberikan dukungan kepada pengusaha sanitasi dalam 
pemenuhan produk dan pelayanan sanitasi aman.

Untuk meningkatkan kompetensi pelaku pasar sanitasi, USAID 
IUWASH PLUS telah memberikan peningkatan kapasitas 
kepada 10 BDS (Business Development Service) dalam hal bisnis 

sanitasi dan pembangunan sarana sanitasi aman yang sesuai 
standar. USAID IUWASH PLUS juga telah bekerjasama dengan 
Asosiasi Business Development Service (ABDSI) untuk melatih 
para BDS tersebut dalam mendampingi para pengusaha 
sanitasi dalam hal bisnis dan pemasaran produk sanitasi.
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PRASETYO
DIREKTUR SANITASI, 
KEMENTERIAN PUPR
Kami berupaya meningkatkan demand produk sanitasi 
melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran 
masyarakat sehingga masyarakat merasa membutuhkan 
pengelolaan dan penampungan air limbah yang aman. 
Kami juga meminta pemerintah daerah mendorong 
tiap rumah tangga menggunakan tangki septik yang 
sesuai standar, dengan menggunakan berbagai skema 
pembiayaan. 

Supply produk sanitasi tidak hanya disediakan 
pemerintah, namun juga oleh swasta. Sekarang ini cukup 
banyak perusahaan swasta yang bisa menyediakan tangki 
septik sesuai standar. Tugas kami adalah membantu 
mereka melalui sertifikasi serta mendorong mereka 
untuk mendaftarkan produknya lewat e-katalog sehingga 
lebih mudah untuk mengikuti proyek yang diadakan 
pemerintah. 

Kami juga punya seperangkat aturan untuk mendukung 
pasar sanitasi ini, antara lain SNI dan Peraturan Menteri 
PUPR No. 4/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam aturan ini ada 
panduan bagaimana membangun tangki septik yang 
benar yang bisa menjadi acuan bagi pengusaha sanitasi.

Saat ini, secara khusus kami belum melakukan pelatihan 
untuk para pengusaha, khususnya UMKM, namun ke 
depannya kami akan mencoba bekerjasama dengan 
Direktorat Jasa Konstruksi untuk melakukan pelatihan. 

,,
“Kementerian PUPR mendukung 
upaya pemasaran sanitasi melalui 
peningkatan supply dan demand 
produk sanitasi.
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Penguatan Institusi Lokal

Bersama 
Kuatkan 
Penyedia 
Layanan



Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan akses 
ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pencapaian target ini 

tentunya perlu ikut diemban oleh pemerintah daerah, 
termasuk para pengelola sektor air minum dan sanitasi di 
daerah.

Namun, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa 
kendala. Sebagai contoh, di sektor sanitasi, kesadaran 
masyarakat untuk membangun toilet dengan tangki septik 
dan ketidakmampuan warga untuk membangun sarana 
tersebut masih rendah. Selain itu, beberapa kondisi geografis 
permukiman membutuhkan teknologi tangki septik yang 
khusus. Tantangan lainnya adalah beberapa operator yang 
belum dapat mengelola Air Limbah Domestik (ALD) secara 
optimal karena masih menghadapi tantangan terkait sumber 

daya manusia, regulasi pendukung, anggaran, dan sarana 
pengolahan lumpur tinja yang kurang berfungsi maksimal.

Di sektor air minum, kinerja PDAM di berbagai daerah masih 
bervariasi dan masih banyak masyarakat, terutama yang 
berpenghasilan rendah, belum dapat menikmati akses air 
minum perpipaan.

USAID IUWASH PLUS membantu pemerintah daerah untuk 
menjawab tantangan tersebut melalui berbagai upaya. 
Misalnya, program pengembangan fasilitas, inovasi layanan, 
penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga 
penyedia layanan sanitasi dan air minum, serta lingkungan 
yang mendukung, seperti ketersediaan regulasi dan anggaran 
yang memadai.
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USAID IUWASH PLUS juga mendorong pemerintah daerah 
untuk menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 
pembangunan air minum dan sanitasi. Walaupun sudah ada 
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai PUG, 
pelaksanaan pembangunan di kedua sektor ini masih menemui 
sejumlah kendala. Contohnya, pembangunan infrastruktur air 
minum dan sanitasi masih belum memperhatikan perbedaan 
kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat rentan, termasuk 
perempuan, para lansia, anak, dan masyarakat berpenghasilan 
rendah.

Untuk itulah, USAID IUWASH PLUS melakukan pendampingan 
PUG di seluruh wilayah dampingan. Pendampingan ini diawali 
dengan kajian mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan 
kabupaten/kota dampingan dalam melaksanakan Perencanaan 
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), diikuti dengan 
serangkaian peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan 
terhadap OPD Penggerak PPRG dan Pokja PUG, serta 
pendampingan penyusunan regulasi terkait PUG maupun PPRG 
di tingkat kabupaten/kota.

Seluruh upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas lembaga 
penyedia layanan air minum dan sanitasi di lokasi dampingan 
USAID IUWASH PLUS, sehingga mereka berhasil meningkatkan 
pelayanannya bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok 
rentan.
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PENYEDIAAN LAYANAN 
SANITASI AMAN
Pengelolaan air limbah domestik merupakan kunci pemenuhan akses sanitasi aman masyarakat. Kegiatan pengelolaan air 
limbah domestik ini memastikan air limbah dari rumah tangga dikelola dengan benar sebelum dibuang ke lingkungan agar 
tidak mencemari air tanah dan badan air. Ada dua sistem pengelolaan air limbah domestik, yaitu Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT).

Namun, lembaga pengelola masih banyak menghadapi tantangan. Misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat tentang 
sanitasi aman, ketidakmampuan warga untuk membangun sarana, kondisi geografis di beberapa permukiman yang 
membutuhkan teknologi tangki septik khusus, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang kurang berfungsi optimal. 
Selain itu, pengelolaan air limbah domestik juga menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia, regulasi pendukung, 
dan anggaran.

Dengan dukungan USAID IUWASH PLUS, pemerintah daerah di wilayah dampingan berupaya menyelesaikan tantangan ini. 
Misalnya, mencari inovasi teknologi tangki septik, melatih dan mendampingi operator, air limbah domestik, menerbitkan 
peraturan pendukung, hingga revitalisasi dan pembangunan IPLT. Operator air limbah domestik juga didorong untuk dapat 
menyediakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Selain itu, USAID IUWASH PLUS juga mengembangkan Indeks Sanitasi 
sebagai alat ukur untuk menilai kinerja sektor air limbah domestik, seperti indikator institusi, peraturan, cakupan sanitasi, 
keuangan, dan operasional.

Seluruh upaya ini membawa perubahan nyata dalam pengelolaan air limbah domestik di daerah. Dengan dukungan USAID 
IUWASH PLUS, 32 kabupaten/kota telah mempunyai peraturan terkait air limbah domestik, 15 daerah merevitalisasi IPLT, dan 
3 daerah telah membangun IPLT baru. USAID IUWASH PLUS juga mendorong inovasi teknologi tangki septik untuk lahan yang 
sulit, contohnya, tangki septik komunal atau SPALDS komunal yang dibangun di lahan sempit dan tangki septik ferrocement 
untuk lahan rawa. Selain itu, kinerja lembaga pengelola air limbah domestik di banyak daerah juga menjadi lebih baik. Hal ini 
tercermin dari kenaikan indeks sanitasinya.
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Kota Magelang di Jawa Tengah merupakan kota kecil dengan 
tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 5.519 
orang per km2. Lingkungan yang padat ditambah dengan 
air tanah yang tinggi menyebabkan masyarakat sulit 
membangun tangki septik individu. Di sisi lain, lahan yang 
sempit dan topografi Kota Magelang yang naik turun juga 
tidak memungkinkan adanya pembangunan SPALDT skala 
komunal, atau biasa dikenal dengan IPAL Komunal, yang 
dapat melayani hingga 50-60 rumah tangga.

Hasil studi opsi teknologi tangki septik untuk lahan sempit 
di Kota Magelang tahun 2017 yang dilakukan USAID IUWASH 

SOLUSI 
TEPAT UNTUK 
PERMUKIMAN 
PADAT

Cerita Dari Lapangan
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PLUS melalui Komponen Keberlanjutan dan Inovasi Lokal 
(LSIC) menunjukkan bahwa SPALDS skala komunal atau 
juga disebut tangki septik komunal merupakan solusi tangki 
septik yang tepat untuk Kota Magelang. Sarana ini dapat 
menampung limbah dari 3-10 rumah tangga dan dapat 
mengikuti pola permukiman, pola jalan, dan topografi lahan, 
serta nantinya kapasitas bisa ditambah sesuai kebutuhan.

Dinas Perkim Kota Magelang dan USAID IUWASH PLUS 
membangun 2 unit percontohan SPALDS skala komunal 
percontohan di dua kelurahan, yaitu Gelangan dan Tidar 
Utara. Dinas Perkim kemudian mereplikasi pembangunan 

SPALDS skala komunal di 17 kelurahan lainnya dengan 
menggunakan dana dari APBD, DAK Sanitasi, dan DAU 
Perubahan tahun anggaran 2019-2020. Hasilnya, hingga 
2021, telah terbangun sekitar 251 unit SPALDS skala komunal 
yang tersambung dengan sekitar 1.184 rumah.

Keberhasilan Pemerintah Kota Magelang dalam program 
pembangunan tangki septik bersama ini membuat akses 
sanitasi Kota Magelang naik dari sebelumnya 60% di 2016 
menjadi 97% di 2021.
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Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sadar akan peran operator air 
limbah domestik sebagai salah satu kunci berjalannya pengelolaan limbah. 
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik didampingi USAID IUWASH PLUS 
berupaya meningkatkan kinerja UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik 
Kabupaten Gresik (UPT PLCD).

Ketika baru terbentuk, UPT PLCD Kabupaten Gresik dihadapkan dengan 
berbagai tantangan. Mereka harus menangani penyedotan 78 titik SPALDT 
skala permukiman dan belum bisa bekerja maksimal karena berbagai 
tantangan seperti masalah teknis, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), 
dan ketiadaan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik.

Didampingi USAID IUWASH PLUS, UPT PLCD Kabupaten Gresik melakukan 
berbagai peningkatan kapasitas SDM, serta kajian kinerja. Hasilnya, kini 
UPT PLCD Kabupaten Gresik telah memiliki SOP administrasi dan teknis, 
serta road map sebagai panduan kegiatan 5 tahun ke depan.

Pendampingan ini melahirkan berbagai inovasi. Inovasi tersebut antara 
lain berupa aplikasi GO PLOONG untuk mendukung pelayanan lumpur 
tinja, program JADI SAYANG (Jamban dan IPAL Sehat, Masyarakat Senang) 
untuk edukasi ke masyarakat, serta program PUDAK AYU untuk promosi 
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) bekerja sama dengan Dasa Wisma 
dan PKK di tingkat desa. Berkat berbagai upaya ini, Kabupaten Gresik 
menerima penghargaan sanitasi aman dalam Forum City Sanitation Summit 
2019.

Kini UPT PLCD Kabupaten Gresik telah melayani sekitar 800 pelanggan 
tiap tahunnya. Ke depannya, UPT PLCD Kabupaten Gresik berencana 
memperluas layanan sehingga menjangkau 16 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Gresik. Untuk mewujudkan rencana ini, mereka melakukan uji 
coba menggunakan dewatering unit untuk menyedot lumpur tinja di rumah 
maupun IPAL Komunal yang tidak dapat dijangkau truk tinja, menyusun 
Detailed Engineering Design (DED) IPLT baru dengan sistem mekanik 
berkapasitas 200m3 di wilayah Gresik Selatan, dan sedang dalam proses 
assessment untuk perubahan menjadi BLUD agar lebih fleksibel dalam 
pengelolaan keuangan.

Cerita dari Lapangan

BERPROSES UNTUK 
TINGKATKAN 
LAYANAN
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KONSISTEN TINGKATKAN 
KINERJA
Di awal pendampingan USAID IUWASH PLUS, kinerja UPTD PAL 
Makassar tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari Indeks 
Sanitasi yang berada pada angka yang cukup tinggi, yakni 
68,5. Namun, mereka tetap konsisten untuk meningkatkan 
kinerja, salah satunya dengan menggunakan Indeks Sanitasi 
ini sebagai bahan evaluasi setiap tahunnya. 

Pemerintah Kota Makassar menggunakan hasil evaluasi 
tersebut untuk melakukan peningkatan di sektor sanitasi, 
antara lain dengan menyediakan anggaran yang terus 
meningkat untuk sektor sanitasi dan penerbitan peraturan 
pendukung. Dengan adanya peningkatan di sektor sanitasi 
ini, Indeks Sanitasi Kota Makassar naik menjadi 82 pada tahun 
2020. 

Jika melihat Indeks sanitasi Kota Makassar di 2018, terdapat 
kenaikan yang cukup besar. Ini disebabkan di tahun tersebut, 
Pemerintah Kota Makassar yang didampingi USAID IUWASH 
PLUS sedang gencar mengadvokasi pemerintah dan 
pemangku kepentingan terkait pembiayaan dan regulasi 
sanitasi. Salah satunya adalah dengan pembuatan regulasi 
tarif. 

Di Kota Makassar sebenarnya sudah ada Perda Nomor 12/2011 
tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya ada pasal 
yang menyebutkan soal retribusi pengolahan limbah cair, 
namun belum disebutkan dengan spesifik berapa besar tarif 
retribusinya. USAID IUWASH PLUS mendampingi pemerintah 
Kota Makassar yang berusaha memperbaiki peraturan ini, 
karena Pemerintah Kota Makassar sudah merasa perlu untuk 
memperbarui tarif retribusi limbah yang berlaku selama ini 
agar pelayanan air limbah menjadi lebih optimal. UPTD PAL 
Kota Makassar juga telah mengembangkan Management 
Information System dan Geographic Information System untuk 
mendukung layanan lumpur tinja.

Pemerintah Kota Makassar juga berusaha meningkatkan lagi 
kinerja di bidang sanitasi dengan mengubah status UPTD PAL 
Makassar menjadi BLUD (Badan Layanan  Umum Daerah). 
Dengan pengubahan status ini, mereka bisa bekerja lebih 
cepat dan optimal karena BLUD memiliki otonomi untuk 
mengatur keuangan dan menentukan tarif sendiri, tanpa 
harus menunggu persetujuan APBD yang memakan waktu 
lama. Di November 2021, UPTD PAL Makassar bertransformasi 
menjadi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. 
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Selama lebih dari lima tahun, USAID IUWASH PLUS telah mendukung pemerintah daerah mitra untuk 
menguatkan pengelolaan air limbah domestik. Upaya ini dilakukan dengan mendukung pembentukan 
dan penguatan lembaga pengelola air limbah domestik, penyusunan regulasi dan kebijakan pendukung, 
serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pengelolaan air limbah di daerah tentunya perlu dukungan dari pemerintah pusat. Untuk itu, USAID 
IUWASH PLUS, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PUPR menyusun Peta Jalan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai acuan bagi pusat dan daerah dalam mengembangkan 
rencana dan aksi penyediaan layanan air limbah domestik.

Selain itu, USAID IUWASH PLUS dan Kementerian PUPR menyusun berbagai modul, antara lain panduan 
pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan tarif penyedotan lumpur tinja, yang akan 
membantu pengelola air limbah domestik untuk melaksanakan tugasnya. USAID IUWASH PLUS juga 
membantu Kementerian PUPR membuat Learning Management System (LMS) dan E-Learning yang telah 
digunakan Kementarian PUPR, melalui Balai Teknologi Sanitasi, untuk memperluas metode pelatihan 
selain tatap muka bagi operator air limbah domestik seluruh Indonesia. 

Untuk mendorong keberlanjutan dan perluasan pelaksanaan program layanan lumpur tinja yang telah 
difasilitasi USAID IUWASH PLUS, dilakukan dialog kebijakan untuk pengelolaan air limbah domestik 
yang optimal. Dialog yang dihadiri para penentu kebijakan dari kementerian terkait ini membahas 
pembelajaran yang telah dihasilkan selama pelaksanaan program USAID IUWASH PLUS, salah satunya 
adalah pentingnya menentukan model kelembagaan pengelola air limbah domestik yang efektif untuk 
masing-masing daerah. 

PANDUAN UNTUK 
PENYEDIA LAYANAN

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional
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PRASETYO
DIREKTUR SANITASI, 
KEMENTERIAN PUPR
Untuk mencapai keberhasilan akses sanitasi aman 
tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur 
semata, namun diperlukan juga perangkat peraturan 
yang memayungi, kelembagaan yang handal, dan SDM 
yang kompeten. Keberadaan USAID IUWASH PLUS 
dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai 
akses sanitasi aman sangat diperlukan, terbukti ada 
peningkatan layanan sanitasi khususnya LLTT. Kami 
mencoba mendokumentasikan program yang sudah 
dilaksanakan agar bisa menjadi contoh kabupaten/kota 
lain, salah satunya buku pedoman pelatihan  LLTT. 

Terkait  LLTT, KemenPUPR bersama USAID IUWASH PLUS 
telah mengeluarkan Norma, Standar, Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kami 
juga telah menugaskan Balai Teknologi Sanitasi untuk 
memberikan pelatihan kepada kabupaten/kota di luar 
wilayah dampingan. Nantinya, kabupaten/kota lainnya 
bisa menambah pemahaman mengenai  LLTT sekaligus 
meningkatkan kualitas layanannya terkait fungsionalisasi 
dan operasionalisasi IPLT terbangun. Diperlukan 
komitmen kuat daerah untuk menjadikan sektor sanitasi 
sebagai salah satu prioritas utama, sehingga kami di 
pemerintah pusat akan mendukung kabupaten/kota 
untuk mencapai standar pelayanan minimal air limbah 
domestik. 

,,
Pendampingan secara intensif 

berhasil meningkatkan layanan 
sanitasi khususnya dalam  LLTT di 

beberapa kabupaten/kota.
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PENYEDIAAN LAYANAN 
AIR MINUM 
LAYAK DAN AMAN
Air minum yang aman adalah salah satu komponen penting dalam kualitas hidup masyarakat. Artinya, air minum harus berasal 
dari sumber air yang layak, berada di dalam atau halaman rumah, tersedia setiap saat dan kualitasnya memenuhi standar 
kesehatan. Namun, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 menyatakan bahwa rumah tangga yang memiliki akses air minum 
layak mencapai 90,21% dan hasil Studi Kualitas Air Minum rumah tangga menunjukkan akses air minum aman baru mencapai 
11,9%.

Salah satu target utama program USAID IUWASH PLUS adalah mendorong peningkatan akses air minum aman. Untuk 
memastikan target tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan, USAID IUWASH PLUS dan 33 Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) bersinergi membuat beberapa program demi peningkatan kinerja lembaga penyedia air minum. 

Beberapa program tersebut di antaranya adalah penyusunan dan pengembangan rencana bisnis, prosedur operasional 
standar perusahaan, pengendalian angka Non-Revenue Water (NRW), efisiensi energi, serta Rencana Pengamanan Air Minum 
(RPAM). Bentuk kerja sama lainnya adalah analisis dan evaluasi tarif air minum agar tercipta kesehatan finansial PDAM yang 
dapat mendukung keberlanjutan program. Tiga puluh tiga PDAM dampingan tersebut telah berhasil membuat road map dan 
SOP.

Di samping penguatan kinerja lembaga daerah, upaya peningkatan akses air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah 
juga dilakukan melalui sistem penyaluran air minum perpipaan dengan Master Meter dan sejumlah inisiatif berbasis kemitraan 
multipihak seperti Hibah Air Minum Perkotaan (AMP) dan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK). 

Selama lima tahun pendampingan USAID IUWASH PLUS, melalui program Master Meter ini telah dilakukan di lima kabupaten/
kota dan telah memberi manfaat bagi lebih dari 2 ribu KK. Selain itu, USAID IUWASH PLUS juga mendorong 12 PDAM mitra 
untuk mengikuti program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK), 7 di antaranya merupakan dampingan USAID IUWASH 
PLUS melalui Kemitraan USAID-SECO.

54 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN



55PENGUATAN INSTITUSI LOKAL



56 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN



Meski selalu masuk dalam kategori sehat berdasarkan 
penilaian BPPSPAM, Perumda Air Minum Kota Salatiga 
punya komitmen kuat dalam meningkatkan kinerjanya 
demi memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. 
Komitmen tersebut di antaranya dilakukan dengan 
melakukan evaluasi kinerja.

Salah satu tolak ukur yang dipakai PDAM Kota Salatiga 
untuk mengevaluasi hasil kinerjanya adalah PDAM Indeks. 
Berdasarkan hasil review awal PDAM Indeks di tahun 2016, 
PDAM Kota Salatiga menyadari perlu ada peningkatan dalam 
beberapa aspek, salah satunya di bidang keuangan. Karena 
itulah, mereka melakukan penyesuaian tarif agar tercapai Full 
Cost Recovery (FCR) sehingga pendapatan PDAM bisa menutup 
biaya produksi.

USAID IUWASH PLUS mendampingi PDAM Kota Salatiga 
dalam melakukan kajian awal kenaikan tarif, proyeksi 
keuangan, sosialisasi ke pelanggan, diskusi dengan akademisi 
dan tokoh masyarakat, hingga penyusunan draft Peraturan 
Walikota yang berguna sebagai payung hukum kenaikan tarif 
ini. Akhirnya, di tahun 2018, PDAM Kota Salatiga melakukan 

Cerita dari Lapangan

KOMITMEN KUAT UNTUK 
TINGKATKAN KINERJA

penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif ini berimbas kepada 
kenaikan pendapatan PDAM Kota Salatiga sebesar 14% di 
2020 sehingga target full-cost recovery dapat terpenuhi.

Hal lain yang ditingkatkan ialah penanganan risiko penurunan 
air baku. Untuk membantu PDAM Kota Salatiga dalam 
memantau air baku, USAID IUWASH PLUS memberikan 
pendampingan pembuatan dan pemasangan Water Level 
Sensor berbasis Open Shores Hardware (OSH) di Mata Air 
Kalitaman dan Senjoyo. Dengan alat OSH water level 
sensor ini, PDAM lebih mudah dalam memantau debit air 
baku sehingga bisa mengontrol volume produksi sekaligus 
mengurangi risiko kehilangan air.

Komitmen ini membuahkan hasil yang baik. Di tahun 2021, 
ada kenaikan cakupan pelayanan PDAM Kota Salatiga hingga 
51.79%. Jumlah sambungan rumah juga meningkat hingga 
mencapai 33.593 sambungan rumah. Kinerja mereka juga 
mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan kenaikan 
skor Indeks PDAM setiap tahunnya, dari 67.5 di tahun 2016 
menjadi 79 poin di tahun 2020. Selain itu, PDAM Kota Salatiga 
juga menjadi contoh penerapan Rencana Pengamanan Air 
MInum (RPAM). 
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SAMBUNGAN 
BARU 
UNTUK MBR
Pematangsiantar merupakan salah satu kota di wilayah 
Sumatra Utara yang menjalankan program Hibah Air Minum 
Perkotaan (AMP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 
Program ini telah direncanakan sejak 2018 dan mulai berjalan 
di 2019.

Hibah AMP ini memberikan kesempatan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar untuk 
mendapatkan akses air minum dengan biaya terjangkau. 
Penerima hibah tak perlu lagi membayar dengan harga 
sambungan normal sebesar 1,5 juta rupiah. Mereka 
cukup menyetorkan dana sebesar 200 ribu rupiah untuk 
mendapatkan sambungan air minum ini. Penerima hibah 
ditentukan dari hasil survei yang dilakukan PDAM Tirta Uli. 
Kemudian, data penerima hibah akan diverifikasi oleh Dinas 
PUPR untuk menentukan mana yang benar-benar bisa 
mendapatkan hibah.

Hasilnya, dari program hibah ini, Perumda Tirta Uli telah 
membangun sambungan baru sebanyak 959 SR dengan total 
anggaran 1,85 miliar rupiah di tahun 2019, sehingga total 
sambungan baru di tahun itu yang dibuat Perumda Tirta 
Uli mencapai 2.500 SR. Sedangkan di tahun 2021, meskipun 
sempat terkendala pandemi COVID-19, telah dibangun 
sambungan baru penerima hibah sebanyak 500 SR.

Untuk mendapatkan Hibah Air Minum Perkotaan ini 
diperlukan beberapa dokumen dan kelengkapan. USAID 
IUWASH PLUS pun mendampingi pemerintah kota dan 
Perumda Tirta Uli dalam menyiapkan Pernyataan Minat 
dan komitmen pemerintah serta Perda Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah (PMPD), termasuk Perda untuk 
mendorong peningkatan akses air minum bagi masyarakat 
B-40 di Kota Pematangsiantar.
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PERLUAS 
LAYANAN 
DENGAN 
SUNTIKAN 
DANA 
PEMERINTAH
Di tahun 2018, baru sekitar 30% masyarakat Kabupaten 
Sukoharjo yang memiliki akses air minum perpipaan. 
Sementara, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki 
target 80% masyarakat di wilayahnya terlayani jaringan air 
perpipaan di tahun 2033.1

Dalam upaya mencapai target dan meningkatkan akses 
layanan ini, Perumda Air Minum Tirta Makmur memerlukan 
pembangunan jaringan baru dan melakukan beberapa 
perbaikan infrastruktur. Namun, Perumda Air Minum Tirta 
Makmur perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo, salah satunya melalui Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah (PMPD).

1  Berdasarkan data RISPAM Kab. Sukoharjo 2013-2035

Cerita Dari Lapangan
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Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Perda 
Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2016 Tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha 
Milik Daerah. Dengan adanya peraturan ini, Perumda Air 
Minum Tirta Makmur mendapatkan PMPD dari Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan tersebut juga membantu Perumda Air Minum Tirta 
Makmur menjalankan program Hibah Air Minum Perkotaan 
untuk membangun sambungan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Sejak 2017 hingga 2020, mereka 
telah membangun lebih dari 10 ribu sambungan rumah 
melalui program hibah ini. 

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Makmur mengupayakan 
tercapainya kondisi Full Cost Recovery (FCR) dengan 
melakukan penyesuaian tarif di tahun 2018. USAID IUWASH 
PLUS mendukung penuh upaya ini dengan memberikan 
pendampingan kajian dan perencanaan tarif di dalam 
rencana bisnis. Peningkatan tarif ini bukan hanya berhasil 
membuat Perumda Air Minum Tirta Makmur mencapai FCR, 
namun juga berhasil meningkatkan pendapatan mereka 
sebesar 7%.
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Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat 
pencapaian target 100% akses air minum layak, termasuk 15% akses 
air minum aman pada tahun 2024. Upaya tersebut antara lain meliputi 
penyadaran masyarakat tentang manfaat akses air minum layak dan 
aman melalui promosi dan sosialisasi, serta menguatkan kapasitas PDAM/
Perumda Air Minum untuk dapat memberikan layanan prima. Sayangnya, 
tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan akses air minum 
PDAM/Perumda Air Minum secara mandiri.

Untuk itu, pemerintah telah melaksanakan program Hibah Air Minum 
Perkotaan (AMP) untuk membantu lebih banyak masyarakat, terutama 
yang berpenghasilan rendah, mendapatkan akses air minum perpipaan. 

Namun, pemberian hibah kadang belum tepat sasaran karena masih 
terkendala dengan data dan kriteria penerima hibah yang tidak seragam. 
Untuk mengatasi masalah ini, USAID IUWASH PLUS berkerja sama 
dengan Pusat Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada 
melakukan studi untuk menentukan pendekatan yang efektif dan insentif 
bagi penyediaan akses air minum kepada B-40 (masyarakat dengan 40% 
tingkat kesejahteraan terendah). Studi yang dilakukan pada 2020-2021 
ini merekomendasikan penggunaan data terpadu, seperti Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk menjadi referensi dalam mengidentifikasi 
penerima hibah.

Menanggapi rekomendasi ini, Kementerian PPN/Bappenas akan 
menindaklanjuti penggunaan DTKS untuk menentukan kriteria penerima 
hibah. Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi lembaga 
pemerintahan untuk mengakses DTKS sesuai dengan prosedur. Nantinya, 
DTKS ini akan dipadukan dengan data akses air minum dan sanitasi dari 
Kementerian PUPR. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga berencana 
menganalisis kebutuhan regulasi untuk penyediaan akses air minum bagi 
B-40.

MEMPERCEPAT 
PEMENUHAN 
AKSES AIR MINUM

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional
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Di sisi penyedia layanan, pemerintah juga telah 
melaksanakan program Hibah Air Minum Berbasis 
Kinerja (AMBK) sebagai insentif untuk mendorong PDAM/
Perumda Air Minum menurunkan angka kehilangan air dan 
meningkatkan efisiensi energi. USAID IUWASH PLUS telah 
mendukung 12 PDAM/Perumda Air Minum untuk mengikuti 
program hibah ini. Dari 12 PDAM/Perumda Air Minum ini, 
7 merupakan dampingan program USAID IUWASH PLUS 

melalui Kemitraan USAID-SECO. Selain itu, USAID IUWASH 
PLUS bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya, 
seperti World Bank dan KIAT, membantu penyusunan surat 
edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan petunjuk 
teknis hibah AMBK.

Salah satu strategi penting untuk mencapai akses air 
minum aman adalah menerapkan Rencana Pengamanan Air 
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Minum (RPAM). Untuk itu, USAID IUWASH PLUS mendukung 
Pemerintah Indonesia untuk mendorong penerapan RPAM 
secara luas. Dukungan tersebut mulai dari pengkajian 
penerapan RPAM periode sebelumnya, penyesuaian 
kebijakan dan strategi nasional, pembuatan peta jalan RPAM 
2021-2025, pengembangan sistem informasi manajemen, uji 
coba pelaksanaan RPAM di tiga daerah, hingga peningkatan 
kapasitas. Melalui upaya ini, pemerintah menargetkan 190 
penyedia layanan akan menerapkan RPAM pada 2024.

Selain itu, USAID IUWASH PLUS juga mengembangkan 
Indeks PDAM, yang merupakan satu alat untuk membantu 
PDAM/Perumda Air melihat kecendurungan kenaikan atau 
penurunan kinerjanya serta merencanakan perbaikan. 
Saat ini, Indeks PDAM telah dikenalkan ke seluruh PDAM/
Perumda Air Minum di Jawa Timur dan Jawa Tengah 
melalui DPD PERPAMSI.
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,,
Masyarakat berpenghasilan 
rendah menjadi prioritas untuk 
mendapatkan akses air minum 
dan sanitasi.

NUR AISYAH 
NASUTION
KOORDINATOR BIDANG AIR MINUM 
DAN SANITASI, 
DIT. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN,
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki banyak 
hambatan untuk mendapat penghidupan yang layak 
termasuk dalam akses air minum dan sanitasi. Oleh 
karenanya, dari sisi pemerintah harus mengutamakan 
masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. 

Pemerintah sebagai regulator harus menyiapkan 
kebijakan dan regulasi agar program ini tepat sasaran 
dan ada kriteria jelas tentang masyarakat yang 
membutuhkan. Kami benar-benar harus melakukan 
segmentasi, mana masyarakat yang benar-benar 
membutuhkan, mana masyarakat yang dibantu 
sebagian, mana yang bisa membeli sendiri. Ke 
depannya, kami akan mengupayakan pemanfaatan 
data DTKS dari Kementerian Sosial dan dipadukan 
dengan data air minum dan sanitasi dari Kementerian 
PUPR, sehingga memperjelas masyarakat dan kawasan 
yang harus diprioritaskan. 
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Program hibah Air Minum Berbasis Kinerja merupakan insentif 
yang diberikan kepada BUMD air minum melalui pemerintah 
daerah atas peningkatan kinerja yang terukur, yakni tata 
kelola, efisiensi operasi, keuangan, dan kualitas layanan. 
Dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen pemerintah 
daerah dan BUMD air minum, serta dukungan dari mitra 
pembangunan termasuk USAID IUWASH PLUS. Harapannya 
dapat tercapai peningkatan kinerja yang signifikan sehingga 
program hibah AMBK bisa terealisasi maksimal dan dana hibah 
dapat dimanfaatkan kembali untuk peningkatan kinerja BUMD 
selanjutnya.

Untuk program hibah Air Minum Perkotaan, program hibah 
berbasis output berupa sambungan rumah untuk MBR diberikan 
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. USAID 
IUWASH PLUS juga telah memberikan dukungan kepada BUMD 
air minum yang mengikuti program hibah pada tahun 2018 
hingga 2021, berbentuk pendampingan survei pra-baseline 
bagi calon penerima manfaat. Dari 12 BUMD air minum yang 
didampingi, ada 5 PDAM/Perumdam yang mencapai lebih dari 
95% SPPH di tahun 2021. 

DIAN SUCI 
HASTUTI
KETUA CPMU 
PROGRAM HIBAH AIR MINUM,
KEMENTERIAN PUPR

Adanya panduan identifikasi lokasi 
dan calon penerima manfaat yang 
disusun USAID IUWASH PLUS 
nantinya dapat membantu BUMD 
air minum untuk memastikan hibah 
tepat sasaran.
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AGUS SUNARA
DIREKTUR EKSEKUTIF PERPAMSI
Kami yakin sistem digitalisasi berupa MIS RPAM ini 
akan sangat membantu PDAM dalam menerapkan 
RPAM, karena modul RPAM sangat banyak sehingga 
jika dibuat secara manual akan cukup merepotkan. 
Selain itu sebagai dokumen hidup yang nanti tentu 
akan di-update paling tidak setiap bulan, jika dibuat 
manual tentu lumayan merepotkan PDAM. Karena 
sistem informasi ini akan sangat membantu PDAM, 
maka kami di Perpamsi akan menyiapkan cloud 
server untuk mendorong semua PDAM menerapkan 
RPAM. Bahkan kami siap memberikan bantuan teknis 
dan mengajak PDAM untuk melakukan uji coba. 
Mereka sangat antusias, terbukti beberapa PDAM 
sudah menanyakan kapan sistem ini bisa diterapkan.

,,
Sistem informasi ini akan sangat 
membantu PDAM, maka kami di 

Perpamsi akan untuk mendorong 
PDAM menerapkan RPAM.
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TRI DEWI 
VIRGIYANTI
DIREKTUR PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN,
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Untuk mencapai target RPJMN dan SDGs ada 4 hal 
penting selain infrastruktur yaitu kelembagaan, regulasi, 
keterlibatan masyarakat, dan pembiayaan. Upaya 
yang sudah kita lakukan bersama USAID IUWASH PLUS 
mencakup hampir semua aspek tersebut. Dari sisi 
kelembagaan, bentuk kelembagaan perlu dipilih yang 
paling tepat dengan karakteristik daerah. Di dalam 
kelembagaan, juga dibutuhkan SDM yang berkualitas 
sehingga mampu mengelola infrastruktur yang ada dan 
dari sisi keuangan juga harus berkelanjutan. Kemudian 
dari sisi kesadaran masyarakat, STBM perkotaan perlu 
terus didorong untuk meningkatkan kesadaran secara 
komunal.

Kementerian dan lembaga bersama USAID IUWASH PLUS 
juga telah mendorong  LLTT secara lebih terstruktur dan 
terintegrasi, hasilnya di beberapa daerah LLTT sudah 
berfungsi dengan baik. Dengan melihat keberhasilan 
dari kerjasama selama 5 tahun, terbukti bahwa memang 
layanan air minum dan sanitasi bukan hanya soal 
infrastruktur, tapi ada aspek-aspek lainnya yang perlu 
dikuatkan. Saya berharap kemitraan ini bisa terus kita 
lakukan untuk mendorong pencapaian target RPJMN 
2020-2024 dan SDGs 2030.

,,
Dengan kemitraan bersama USAID 
IUWASH PLUS, kami mendapat 
dukungan dari sisi kelembagaan, 
pembiayaan, edukasi masyarakat, dan 
regulasi.
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Konservasi Air Tanah

Mari 
Selamatkan 
Air Tanah



Semakin hari, semakin banyak lahan imbuhan mata 
air yang berubah peruntukannya menjadi kawasan 
permukiman atau kawasan terbangun lainnya. 

Perubahan peruntukan tata guna lahan imbuhan ini berimbas 
terhadapan penurunan air tanah atau mata air sehingga 
akhirnya terjadi kelangkaan air tanah dan menurunnya debit 
mata air di Indonesia.

USAID IUWASH PLUS memberikan dukungan teknis kepada 
pemerintah daerah untuk pelaksanaan Program Konservasi 
Air Tanah melalui Kajian Kerentanan Mata Air-Rencana Aksi 
(KKMA-RA) serta pembangunan sumur resapan, sebagai 
tindak lanjut penerapan KKMA-RA

Melalui KKMA-RA, dihasilkan rekomendasi terkait tingkat 
kerentanan mata air dan rencana aksi yang perlu dilakukan 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas cadangan air 
baku yang bersumber dari mata air. Dengan pembangunan 
sumur resapan, jumlah cadangan air tanah dan mata air 

dapat bertambah dan kualitasnya terjaga sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber air baku PDAM dan untuk 
berbagai kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

Hingga tahun 2020, USAID IUWASH PLUS telah mendampingi 
penyusunan dokumen KKMA-RA untuk 14 mata air di enam 
provinsi, yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Misalnya, mata air 
Ciburial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sejak 2012, USAID IUWASH (program pendahulu USAID 
IUWASH PLUS) mengadvokasi pemerintah daerah untuk 
membangun sumur resapan sebagai salah satu rekomendasi 
KKMA-RA. Upaya ini dilanjutkan oleh USAID IUWASH PLUS 
sejak 2016. Upaya advokasi ini menghasilkan pembangunan 
lebih dari 5 ribu sumur resapan. Angka ini juga mencakupi 
sekitar 750 sumur resapan yang dibangun dengan dukungan 
USAID IUWASH PLUS dan pemangku kepentingan lainnya.
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KEMBALIKAN KUANTITAS 
MATA AIR CIBURIAL
Mata Air Ciburial yang berada di kaki Gunung Salak telah 
dimanfaatkan menjadi sumber air baku sejak 1920. Hingga 
kini, Mata Air Ciburial tetap punya peranan besar dalam 
memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten 
Bogor dan sekitarnya, termasuk Jakarta.

Namun dalam 15 tahun terakhir, debit Mata Air Ciburial 
terus menurun akibat perubahan tata guna lahan menjadi 
permukiman. Tiga dari 12 mata air di sana pun sudah 
mengering. Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 
(KKMA-RA) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor 
dan USAID IUWASH PLUS tahun 2017 mengungkap bahwa 
ada penurunan debit air sebesar 11,3 liter per detik tiap 

tahunnya. Padahal, kebutuhan air minum terus meningkat. 
Jika dibiarkan, hal ini dapat berujung pada krisis air di tahun 
2030. 

Untuk mengatasi masalah ini, KKMA-RA merekomendasikan 
beberapa rencana aksi, antara lain pembangunan 2.750-
3.250 sumur resapan di wilayah imbuhan Mata Air Ciburial. 
Sumur resapan ini dapat meningkatkan cadangan air baku, 
menyediakan air minum bagi masyarakat sehingga dapat 
meminimalkan eksploitasi air tanah, serta mengurangi 
potensi banjir di wilayah hilir Sungai Cisadane.

Menyadari peran penting sumur resapan, Perumda Air Minum 
Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor telah membangun 151 

Cerita Dari Lapangan
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sumur resapan pada tahun 2021 menggunakan dana investasi 
Perumda dan CSR. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga 
berencana membangun sumur resapan dalam jumlah yang 
sama setiap tahun. Dalam pembangunan sumur resapan ini, 
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dibantu oleh tenaga dari 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang telah 
mendapat pendampingan dari USAID IUWASH PLUS untuk 
membuat sumur resapan secara mandiri.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak mitra 
perusahaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) untuk ikut 
serta membangun sumur resapan untuk mencapai target 
KKMA-RA. Saat ini telah ada 18 perusahaan AMDK dalam 
kemasan yang bersedia mendanai pembangunan 25 unit 

sumur resapan. Diharapkan, jika nantinya semua sumur 
resapan terbangun, debit Mata Air Ciburial akan kembali ke 
angka 700-800 liter per detik.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen untuk 
melaksanakan rekomendasi KKMA-RA, antara lain dengan 
mengeluarkan Perda No. 8/2020 Tentang Konservasi Air 
Tanah, membahas KKMA-RA dalam Forum Peduli Lingkungan 
yang digagas oleh Bupati, serta membentuk Forum CSR 
Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor pun akan 
terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor dalam upaya 
konservasi seluruh mata air di wilayah Bogor Raya.
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Program KKMA-RA yang dilaksanakan di beberapa wilayah dampingan USAID 
IUWASH PLUS telah menjadi solusi jitu dalam upaya konservasi air tanah. Di 
beberapa kabupaten/kota yang telah menjalankan rekomendasi KKMA-RA, 
mulai terlihat ada peningkatan debit mata air. Hasil baik tersebut salah satunya 
berkat semakin bertambahnya pembangunan sumur resapan di daerah imbuhan 
mata air. Melihat keberhasilan tersebut, pemerintah pusat kemudian berencana 
mengadopsi program KKMA-RA dan mengaplikasikannya untuk mata air lainnya di 
wilayah prioritas yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis.

Perluasan program KKMA-RA merupakan langkah penting untuk memastikan 
keberlanjutan konservasi air tanah dan ketersediaan air baku untuk air minum di 
Indonesia. Sebagai permulaan, pemerintah melakukan analisis tugas dan fungsi 
kementerian/lembaga terkait tentang program konservasi air tanah. Analisis tugas 
dan fungsi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan pembagian tugas dan 
fungsi kementerian/lembaga. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian Desa PDTT akan 
bersinergi bersama untuk melanjutkan program konservasi air tanah.

Dalam kolaborasi kementerian/lembaga tersebut, Direktorat Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat Kementerian LHK nantinya akan memimpin tindak 
lanjut program KKMA-RA dan perluasannya secara nasional. Kementerian LHK 
telah mengadopsi KKMA-RA dan melakukan berbagai upaya antara lain melakukan 
inventarisasi dan investigasi kerusakan di seluruh mata air di Indonesia. Selanjutnya 
dilakukan upaya delineasi dan pemulihan daerah imbuhan, serta menentukan 
zonasi hingga akhirnya disusun rencana kegiatan. 

Salah satu rencana kegiatan yang akan terus dilakukan ialah pembangunan sumur 
resapan. Secara kewenangan, untuk kawasan dalam hutan ada di Kementerian LHK 
sementara kawasan luar hutan ada di pemerintah daerah. Untuk itu, Kementerian 
LHK akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk terus menambah sumur 
resapan di wilayah resapan mata air wilayah masing-masing.

ADOPSI KKMA-RA 
DI WILAYAH 
PRIORITAS INDONESIA

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional
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AMIN 
SUTANTO
KASUBDIT PENGENDALIAN 
KERUSAKAN PERAIRAN MATA 
AIR DAN AIR TANAH, DIT. RPDM,  
KEMENTERIAN LHK
KKMA-RA merupakan salah satu metode yang 
sangat baik untuk perlindungan mata air, terutama 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mata 
air sehingga kontinuitasnya terjamin sepanjang 
masa. Kami di Kementerian LHK juga secara tidak 
langsung telah mengadopsi beberapa metode yang 
ada di dalam KKMA-RA. Kami telah menerbitkan 
peraturan mengenai perlindungan mata air untuk 
melakukan langkah pencegahan, penanggulangan, 
dan pemulihan mata air dan kawasan sekitar mata air 
serta daerah imbuhannya. 

Salah satunya dengan membangun sumur resapan di 
luar kawasan hutan. Pembangunan sumur resapan 
sangat tepat untuk memulihkan kontinuitas dan 
menjamin kualitas mata air. Dengan adanya rencana 
ini, kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi 
dengan pemerintah daerah agar bisa berjalan 
beriringan.

,,
Kami di Kementerian LHK juga 

secara tidak langsung telah 
mengadopsi beberapa metode 

yang ada di dalam KKMA-RA.
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NUR HYGIAWATI 
RAHAYU
DIREKTUR KEHUTANAN DAN 
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR, 
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Ada beberapa cara untuk meningkatkan konservasi air 
tanah, baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Secara 
sipil teknis, sumur resapan merupakan salah satu cara 
yang efektif dalam upaya konservasi tanah. Pembangunan 
bisa dilakukan dengan cukup masif di berbagai lokasi dan 
secara cepat, sehingga bisa mendukung upaya vegetatif 
yang hasilnya baru bisa terlihat dalam waktu lama.

Dari sisi Kementerian PPN/Bappenas langkah yang 
dilakukan terkait peraturan perundang-undangan, yang 
di dalamnya membagi kewenangan di dalam atau di 
luar kawasan hutan. Kami bisa mendorong kegiatan 
perencanaan sumur resapan oleh Kementerian LHK dan 
pemerintah daerah, serta mendorong pendanaan dari 
APBD maupun DAK. 

,,
Kami bisa mendorong kegiatan 
di Kementerian LHK untuk 
perencanaan sumur resapan.
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Pembiayaan Sektor

Investasi untuk 
Negeri



Pembangunan sektor air minum dan sanitasi 
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. RPJMN 
2020-2024 memperkirakan kebutuhan pendanaan 

untuk sektor sanitasi mencapai 140,43 triliun rupiah dan 
untuk sektor air minum mencapai 123,4 triliun rupiah.

Di beberapa wilayah dampingan USAID IUWASH PLUS, alokasi 
dana untuk sektor air minum dan sanitasi dalam APBD 
telah meningkat. Beberapa penyedia layanan juga telah 
menggunakan mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat 
untuk membiayai pembangunan air minum dan sanitasi di 
daerah.

Namun, dana pemerintah terbatas untuk membiayai 
pembangunan air minum dan sanitasi sehingga dibutuhkan 
peran semua pihak, termasuk swasta, untuk mengisi 
kebutuhan anggaran tersebut. Dukungan swasta ini dapat 
berupa investasi jangka panjang dalam bentuk Kerja Sama 
Pemerintah dan Badan Usaha, Business to Business, dan CSR.

USAID IUWASH PLUS telah menjembatani kerja sama antara 
pemerintah, swasta, dan institusi terkait untuk mendanai 
pembangunan dan pengelolaan air minum dan sanitasi. Kerja 
sama ini diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan 
pencapaian target RPJMN 2020-2024 di sektor air minum dan 
sanitasi. 

Salah satu upaya yang dilakukan USAID IUWASH PLUS untuk 
mendukung kerja sama pemerintah dan swasta adalah 
menyusun studi kelayakan yang menjadi panduan bagi swasta 
dalam melakukan investasi pembangunan infrastruktur.

Dengan dukungan USAID IUWASH PLUS, beberapa penyedia 
layanan air minum dan sanitasi telah berhasil menjalin kerja 
sama dengan pihak swasta. Misalnya, di sektor sanitasi, 
operator air limbah domestik di Kota Magelang, Surakarta, 
Malang, dan Kabupaten Sidoarjo dan Gresik telah bekerja 
sama dengan pengusaha sedot tinja swasta dalam penyediaan 
layanan lumpur tinja.

Di sektor air minum, PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara 
bekerja sama dengan PT Tirta Lyonnaise Medan (TLM) PT 
Tirta Nusantara Sukses (TNS) untuk menyediakan air baku 
bagi mereka. Di Kabupaten Gresik, PDAM telah menggandeng 
konsorsium PT PP dan PT Krakatau Tirta Industri untuk 
membangun SPAM Bendung Gerak Sembayat (BGS). 
Selanjutnya, konsorsium PT PP memperoleh pembiayaan dari 
PT SMI untuk mendanai pembangunan SPAM BGS tersebut.
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BERGANDENGAN TANGAN 
BANGUN SPAM BGS

Pesatnya pembangunan di Kabupaten Gresik, terutama di daerah Gresik Utara, menyebabkan kebutuhan air minum di daerah 
tersebut juga meningkat. Namun sayangnya, air minum perpipaan belum menjangkau wilayah baru di Kabupaten Gresik ini.

Untuk itulah, PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik berupaya memenuhi kebutuhan ini dengan membangun SPAM Bendung 
Gerak Sembayat (BGS) yang memanfaatkan air Sungai Bengawan Solo sebagai air bakunya. Selain akan melayani kebutuhan 
non-domestik (industri), SPAM BGS ini juga akan melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Manyar, Sedayu, Dukun dan 
Bungah.

Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun SPAM BGS. Karenanya, PDAM Giri Tirta menggandeng pihak swasta 
konsorsium PT PP dan PT Krakatau Tirta Industri untuk membangun SPAM BGS ini. Pinjaman jangka panjang untuk merealisasi 
pembangunan ini disediakan oleh PT SMI kepada konsorsium tersebut.

USAID IUWASH PLUS pun mendukung penuh pembangunan SPAM BGS ini dengan mendampingi PDAM Giri Tirta dalam 
pembuatan studi kelayakan, penyiapan dokumen kualifikasi dan metodologi penilaian proposal penawaran dari peserta 
tender. USAID IUWASH PLUS juga melakukan analisis kondisi aspek keuangan dan review Capex (Capital Expenditure) SPAM 
sebagai bahan pertimbangan PT SMI dalam membuat keputusan untuk membiayai pembangunan SPAM. 

Hingga September 2021, SPAM BGS ini sudah mencapai tahap akhir pembangunan. Direncanakan di akhir 2021, SPAM BGS 
sudah mulai beroperasi dan secara bertahap akan memproduksi air minum dengan kapasitas maksimal hingga 1.000 liter/
detik. Dengan penambahan ini, PDAM Giri Tirta dalam tiga tahun mendatang akan memiliki total air baku sebesar 2.350 liter/
detik dan diproyeksi bisa menambah cakupan air bersih untuk industri dan 70 ribu rumah tangga di Gresik Utara. Dengan 
penambahan jumlah pelanggan ini, kinerja PDAM Giri Tirta akan meningkat, pendapatan pun akan bertambah dan berimbas 
pada naiknya PAD Kabupaten Gresik.

Cerita Dari Lapangan
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EDWIN 
SYAHRUZAD
DIREKTUR UTAMA PT SMI
Air adalah kebutuhan pokok dan krusial yang 
sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, sasaran 
pencapaian akses air minum terutama melalui 
layanan air perpipaan masih di bawah target 
RPJMN. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan 
anggaran dari pemerintah. Karena itulah, SMI sebagai 
special mission vehicle dari Kementerian Keuangan 
berusaha mendorong partisipasi swasta untuk turut 
berinvestasi dalam meningkatkan akses penyediaan 
air minum kepada masyarakat.

USAID IUWASH PLUS mendampingi kami dalam 
melakukan studi dan review atas Capex (Capital 
Expenditure) kedua proyek SPAM tersebut. Hal ini 
penting bagi kami untuk menentukan besaran, 
memutuskan syarat dan kondisi pembiayaan, serta 
mengurangi faktor risiko offtaker. 

USAID IUWASH PLUS juga memberikan pelatihan 
untuk peningkatan kapasitas di bidang water financing. 
Ini unik karena ada pengkhususan, tidak hanya 
sekadar financing umum. Dan kami berharap dapat 
meneruskan pengetahuan ini kepada mitra kami, 
tidak hanya badan usaha namun juga pemerintah 
kota/kabupaten.  

,,
SMI berusaha mendorong
perusahaan swasta untuk 

berperan dalam investasi di sektor 
air minum
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Sejak diluncurkannya program Layanan Lumpur Tinja 
Terjadwal (LLTT) secara resmi di tahun 2018, Perumda Air 
Minum Kota Surakarta memiliki target untuk menyelesaikan 
penyedotan di pelanggan yang sudah terdaftar, yakni sebesar 
1.200 pelanggan per bulannya.

Untuk mempercepat terpenuhinya target tersebut, Perumda 
Air Minum Kota Surakarta menggandeng perusahaan 

penyedotan lumpur tinja swasta. Perusahan-perusahan ini 
akan menyedot lumpur tinja dari pelanggan berdasarkan 
data dan surat perintah kerja yang diberikan oleh Perumda 
Air Minum Kota Surakarta.

Di tahun 2018-2019, sudah ada 5 perusahaan swasta 
di Surakarta yang diajak bekerja sama namun mereka 
belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Karena 

DUKUNGAN SWASTA UNTUK 
LAYANAN SEDOT LUMPUR TINJA

Cerita Dari Lapangan
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itulah, Perumda Air Minum Kota Surakarta menambah 
lagi kerja sama dengan 5 perusahaan swasta sehingga 
ada 10 perusahaan penyedotan lumpur tinja swasta yang 
berkolaborasi. Ditambah dengan 2 truk milik Perumda, kini 
total ada 12 truk yang siap melayani pelanggan LLTT di Kota 
Surakarta.

Selain untuk percepatan pelayanan, kolaborasi dengan swasta 
ini dilakukan untuk mengefisiensikan biaya operasional dan 
investasi yang dibutuhkan untuk membeli truk dan mencari 
karyawan. USAID IUWASH PLUS mendampingi proses ini 
dengan memberi pelatihan kepada para pengusaha swasta 
tersebut serta menjembatani pertemuan antara pihak swasta 
dengan Perumda Air Minum Kota Surakarta.
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Pembiayaan merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan keberlanjutan 
program di sektor air minum dan sanitasi. Untuk itulah, pemerintah perlu memastikan 
ketersediaan dana investasi di sektor ini, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah 
maupun pembiayaan lainnya, salah satunya melalui kerja sama pembiayaan dengan 
swasta. 

Dengan adanya berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama dengan 
pola Business to Business dan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di beberapa 
daerah di Indonesia telah berhasil memenuhi pembiayaan pengembangan sektor air 
minum dan sanitasi. Alternatif pembiayaan tersebut menjadi solusi untuk menutupi 
kekurangan anggaran yang dimiliki pemerintah, sehingga penting untuk memastikan 
keberlanjutan program ini demi mencapai target akses air minum dan sanitasi sesuai 
RPJMN 2020-2024.

Salah satu bentuk skema kolaborasi dengan swasta adalah layanan penyedotan air 
limbah domestik. Kerja sama ini telah terbukti membantu pemerintah daerah dan UPT 
PAL untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. 

Melalui Kementerian PUPR, pemerintah telah menyusun Buku Pedoman Perhitungan 
Tarif Pelayanan SPALD. Dalam buku panduan tersebut terdapat langkah perhitungan 
tarif penyedotan—yang terdiri dari biaya transportasi, pengolahan dan overhead—yang 
dapat digunakan untuk pembentukan kerja sama dengan swasta, termasuk dalam 
perhitungan pembayaran. Pedoman tersebut merupakan bentuk konkrit dukungan 
pemerintah pusat kepada daerah untuk terus mengembangkan kerja sama dengan 
swasta, sehingga ke depannya, kerja sama tersebut juga bisa berlanjut tidak hanya 
terbatas pada kegiatan penyedotan melainkan dapat juga dalam kegiatan pengolahan 
air limbah domestik. 

Di sektor air minum, kerja sama pembiayaan dengan swasta juga bisa membantu 
Perumdam/PDAM untuk menutup tingginya biaya investasi pembangunan SPAM. 
Karena itu, Kementerian PUPR dengan dukungan USAID IUWASH PLUS sedang 
menyusun buku panduan kerja sama PDAM dengan pihak swasta melalui skema B2B. 
Panduan ini nantinya bisa membantu realisasi Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 
Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah 
Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

DUKUNGAN 
PEMERINTAH 
UNTUK KERJA 
SAMA SWASTA

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional
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PRASETYO
DIREKTUR SANITASI, 
KEMENTERIAN PUPR

Kita mengetahui bahwa pencapaian akses sanitasi 
aman membutuhkan investasi yang sangat besar 
dan pemerintah pusat maupun daerah memiliki 
kemampuan terbatas, khususnya untuk penyediaan 
infrastruktur. Tentu ini membuka peluang bagi 
pihak swasta untuk bisa terlibat. Pemerintah telah 
membangun IPLT dan masyarakat memiliki tangki 
septik, tentu harus ada layanan penyedotan dan 
pengolahan. Hal ini membuka peluang bagi pihak swasta 
dalam memberikan layanan untuk penyedotan dan 
pengangkutan lumpur tinja, bahkan operasional IPLT. 

Dalam hal ini ini perlu ada dukungan berupa kepastian 
hukum. Harus ada aturan yang memungkinkan pemda 
untuk bekerja sama dengan swasta dalam layanan lumpur 
tinja. Selain itu harus ada dokumen kerjasama sehingga 
tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pemda maupun 
pihak swasta. Adanya draft panduan surat pengantar 
ini bisa memberikan kepastian kepada pemda dalam 
penyelenggaraan LLTT dan pengelolaan ALD secara 
umum. Pemda bisa mengetahui kebutuhan biaya yang 
dibutuhkan dalam pengelolaan LLTT dan operasional IPLT 
sehingga bisa menentukan besaran tarif ke pelanggan.

,,
Swasta mempunyai peluang untuk 

terlibat dalam penyediaan akses 
sanitasi aman.
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Pembiayaan di Tingkat Rumah Tangga

Alternatif untuk 
Meringankan 
Biaya



Studi Formatif peningkatan akses WASH yang melibatkan 
masyarakat berpenghasilan rendah di 15 kabupaten 
dan kota di Indonesia melaporkan bahwa 61% penyebab 

utama ketiadaan akses air minum dan sanitasi di tingkat 
rumah tangga adalah keterbatasan dana. 1

Biaya yang dibutuhkan untuk memiliki akses air minum 
dan sanitasi memang cukup tinggi. Biaya penyambungan 
jaringan PDAM dapat mencapai 2,5 juta rupiah dan biaya 
pembuatan sumur berkisar dari 5 juta rupiah. Sedangkan 
untuk pembangunan toilet dan tangki septik berkisar dari 2 
juta rupiah, bahkan lebih. Itu sebabnya, diperlukan alternatif 
pembiayaan untuk membantu masyarakat memiliki akses air 
minum dan sanitasi aman.

Ada tiga alternatif pendanaan untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap air minum dan sanitasi aman yakni 
pembiayaan mikro (microfinance) yang dikelola oleh lembaga 

1  Laporan Studi Formatif USAID IUWASH PLUS tahun 2018.

keuangan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan pendanaan 
pemerintah. 

Masyarakat yang berpenghasilan rendah namun masih 
mampu membangun sarana sanitasi dan membayar biaya 
sambungan air minum, diperkenalkan kepada pembiayaan 
mikro yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro 
(LKM), seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi. 

Sebelum mengeluarkan produk pembiayaan mikro, USAID 
IUWASH PLUS meningkatkan kapasitas LKM dengan 
serangkaian pendampingan mulai dari mengenalkan 
pengetahuan mengenai sektor air minum dan sanitasi, 
melakukan survei ke masyarakat, menghitung biaya kredit, 
hingga mempertemukan LKM dengan pemangku kepentingan 
terkait.
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Sementara untuk masyarakat berpenghasilan sangat 
rendah yang tidak mampu membayar, USAID IUWASH PLUS 
mengajak pemerintah bersama para pemangku kepentingan 
terkait seperti pihak swasta mengoptimalkan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan akses 
air minum dan sanitasi yang aman. Melalui pendampingan, 
USAID IUWASH PLUS juga berupaya meningkatkan kapasitas 
masyarakat sehingga mereka mampu menyusun dokumen 
yang dibutuhkan untuk CSR serta menciptakan jembatan 
kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Kemitraan multipihak ini telah berhasil membangun sarana 
sanitasi layak, seperti tangki septik individual dan komunal 
dan SPALDS skala permukiman, yang memberi manfaat 
bagi sekitar 700 KK. Khusus di Kota Jayapura, kemitraan di 

multipihak telah menyediakan satu unit mobil sedot tinja bagi 
UPTD PALD untuk mendukung layanan lumpur tinja.

Di sektor air minum, kemitraan multipihak ini mendorong 
penyediaan akses air minum aman bagi 2.033 KK melalui 
program Master Meter dan SPAM Komunal.

Untuk memastikan berbagai sumber pembiayaan 
memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat, USAID 
IUWASH PLUS juga menginisiasi Smart Subsidy atau subsidi 
pintar. Subsidi pintar ini diperlukan untuk memastikan hibah 
yang diluncurkan pemerintah tepat sasaran ke masyarakat 
berpenghasilan rendah serta tidak mengganggu pembiayaan 
mikro yang akan disasar, sehingga masyarakat yang mampu 
tetap mau membayar untuk membangun sarana air minum 
dan sanitasi yang aman.
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Sejak tahun 2018, Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona 
Pasogit (BPR NBP) 25 Deli Serdang, Sumatra Utara, telah 
menyediakan fasilitas kredit pemasangan instalasi air minum 
dan pembuatan sarana sanitasi. Layanan kredit ini memiliki 
skema yang berbeda-beda, dengan tenor mulai dari 1 hingga 
5 tahun, sehingga masyarakat Kabupaten Deli Serdang bisa 
memilih tenor yang sesuai dengan kemampuan masing-
masing.

KREDIT 
RINGAN UNTUK 
SANITASI

Cerita Dari Lapangan
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Hingga Maret 2021, BPR yang berlokasi di Kecamatan Percut 
Sei Tuan ini telah memberikan kredit sanitasi bagi enam 
nasabah. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama yang 
dilakukan BPR NBP 25 dengan sanitarian dan keaktifan 
mereka dalam menawarkan produk kredit sanitasi. Selain 
melakukan promosi dari rumah ke rumah dan menyebarkan 

brosur di berbagai tempat di Kabupaten Deli Serdang, 
Tim NBP juga menawarkan produk kredit sanitasi kepada 
masyarakat yang sedang melakukan pembangunan 
rumah, termasuk menawarkan kepada nasabah yang telah 
mengambil program KPR. 
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KOLABORASI MULTIPIHAK 
UNTUK GRESIK
Gresik merupakan kabupaten besar di Jawa Timur yang 
memiliki banyak industri skala kecil hingga skala besar. 
Banyaknya industri ini berpotensi besar untuk meningkatkan 
peran swasta dalam pembiayaan pembangunan akses 
sanitasi dan air minum di Kabupaten Gresik melalui program 
Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemerintah Kabupaten Gresik menyadari potensi besar ini 
dan berupaya menjalin komunikasi yang intensif dengan 
pihak swasta, salah satunya melalui Forum CSR. Forum yang 
beranggotakan pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah 
ini dibuat sebagai wadah komunikasi antaranggota sehingga 
CSR yang diberikan pihak swasta bisa tepat sasaran.

Forum CSR ini dibuat di tingkat kabupaten hingga kecamatan 
sehingga komunikasi bisa terjalin mulai dari level paling 
bawah. Di level kabupaten, Forum CSR dikomandoi oleh 
Bappeda sementara di tingkat kecamatan, Forum CSR diketuai 
oleh Sekretaris Camat. Selain lewat Forum CSR, Pemerintah 

Kabupaten Gresik juga mengajak swasta dan masyarakat 
duduk bersama di dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.

USAID IUWASH PLUS mendukung penuh upaya pemerintah ini 
dengan turut menjembatani masyarakat yang membutuhkan 
bantuan sarana sanitasi dan air minum dengan perusahaan 
swasta, serta mendampingi masyarakat menyusun proposal 
CSR yang dibutuhkan.

Komunikasi intensif yang terjalin antara pemerintah, 
masyarakat, dan pihak swasta di Kabupaten Gresik 
membuahkan hasil nyata. Dengan dukungan USAID IUWASH 
PLUS, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gresik telah 
bekerja sama dengan tujuh perusahaan dalam upaya 
peningkatan akses air minum dan sanitasi, antara lain melalui 
pembangunan jamban dengan tangki septik dan sambungan 
baru PDAM. Kemitraan multipihak ini telah memberi manfaat 
bagi sekitar lebih dari 4 ribu penduduk.

Cerita Dari Lapangan
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Cerita dari Lapangan

GUNAKAN 
PEMETAAN 
UNTUK HIBAH 
JAMBAN

Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten di Jawa 
Timur yang sudah menggunakan peta kondisi akses dan 
tingkat kesejahteraan masyarakat untuk menentukan 
lokasi hibah akses sanitasi dan air minum. Peta yang 
difasilitasi oleh USAID IUWASH PLUS ini merupakan hasil 
olahan data sensus kepemilikan fasilitas sanitasi dari Dinas 
Kesehatan yang dipadukan dengan data kemiskinan dan 
kesehatan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. 
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Berbekal peta kondisi akses dan tingkat kesejahteraan 
ini, pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan 
hibah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di 21 
kecamatan. Hibah ini merupakan salah satu cara Pemkab 
Lumajang meningkatkan akses sanitasi layak di Kabupaten 
Lumajang, yang ditargetkan meningkat sebesar 4% sampai 
5% per tahunnya.

Hingga tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (PKP) Kabupaten Lumajang sudah 
memberikan hibah sebanyak 1.738 jamban dengan tangki 
septik individu dan 18 unit IPAL Komunal. Hibah ini turut 
berimbas terhadap naiknya angka akses sanitasi layak 
Kabupaten Lumajang. Menurut data dari Dinas PKP, 
di tahun 2021 ini, cakupan akses sanitasi masyarakat 
Lumajang mencapai 66,1%.
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Hadirnya berbagai skema pembiayaan telah memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dan mengakses layanan 
air minum perpipaan. Masyarakat yang seringkali terkendala biaya untuk 
mendapatkan akses sanitasi dan air minum telah semakin dimudahkan 
dengan banyaknya alternatif pembiayaan baik dari pemerintah, pihak 
swasta, maupun dari masyarakat sendiri. Untuk itu, pemerintah terus 
mendorong strategi pembiayaan di tingkat rumah tangga berdasarkan 
segmentasi agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas air minum dan 
sanitasi dengan mudah dan terjangkau. 

Pembiayaan mikro merupakan salah satu solusi pembiayaan sektor 
WASH di tingkat rumah tangga. Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk 
membangun fasilitas air minum dan sanitasi namun terkendala biaya, ada 
opsi pembiayaan mikro melalui LKM, seperti BPR, BPRS, atau Koperasi. 
Hingga pertengahan 2021, skema pembiayaan mikro ini telah membantu 
sekitar 62 ribu rumah tangga mendapatkan akses air minum dan sanitasi.

1Meski menjadi alternatif, pembiayaan mikro masih dirasa cukup 
mahal karena masyarakat harus menanggung bunga yang relatif tinggi, 
sementara di sisi lain, LKM juga memiliki keterbatasan modal sehingga 
tak dapat memberikan bunga yang terjangkau. Untuk itu, Kementerian 
PPN/Bappenas bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS membantu 
LKM dalam program pembiayaan mikro. Salah satunya adalah dengan 
menyusun policy paper sebagai referensi awal bagi masing-masing 
kementerian/lembaga dalam membuat regulasi terkait pembiayaan mikro 
di sektor air minum dan sanitasi.

Rekomendasi policy paper tersebut telah diimplementasikan oleh 
pemerintah pusat. Kementerian Keuangan akan meluncurkan paket 
kebijakan pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi bagi rumah 
tangga yang mencakup mengenai kebijakan, program, dan fasilitasi 
pendanaan nasional bagi lembaga keuangan seperti koperasi dan 

1 

BERBAGAI 
KEBIJAKAN 
PERMUDAH 
PEMBIAYAAN

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional

Hasil survei terhadap 11 lembaga keuangan dampingan USAID IUWASH PLUS dan Water.org 
pada Juli-Agustus 2021 - NAWASIS 
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perbankan. Dengan fasilitas pembiayaan dari pemerintah 
berbentuk paket tersebut, nantinya masyarakat bisa 
memanfaatkan pembiayaan mikro untuk air minum dan 
sanitasi yang lebih terjangkau dan fleksibel. 

Pembiayaan mikro telah memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk mendapatkan fasilitas air minum dan 
sanitasi. Meski begitu, skema pembiayaan ini masih sulit 
dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan sangat 
rendah. Untuk itu program bantuan berbentuk subsidi atau 
hibah dari pemerintah dan CSR dari pihak swasta tetap harus 
dilanjutkan. Di daerah, USAID IUWASH PLUS telah melakukan 
advokasi ke pemerintah daerah untuk menjalankan Subsidi 
Pintar dengan memanfaatkan peta pasar sanitasi sehingga 
hibah lebih tepat sasaran. 

Di tingkat nasional, kementerian telah menindaklanjuti 
strategi subsidi pintar. Kementerian PPN/Bappenas dan 
beberapa kementerian terkait tengah memformulasikan 
kebijakan mengenai segmentasi pembiayaan untuk 
meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 

Untuk penerapan segmentasi pembiayaan di daerah, 
Kemendagri  mendorong kabupaten/kota untuk menerapkan 
3 kebijakan. Pertama. kebijakan untuk memfasilitasi 
pemanfaatan sumber pembiayaan non-pemerintah untuk 
mengurangi kesenjangan pembiayaan. Kedua, kebijakan 
untuk memperjelas pembagian peran pembiayaan antara 
pemerintah dan non-pemerintah. Dan ketiga, kebijakan 
untuk memperjelas sasaran atau fokus di antara sumber 
pembiayaan. Selain itu, Kemendagri juga berencana 
menggunakan panduan optimalisasi pembiayaan tingkat 
rumah tangga untuk mencapai target standar pelayanan 
minimal air limbah domestik sesuai Permendagri No. 100 
Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM.

Selain subsidi dari pemerintah, bantuan pembiayaan 
dari pihak swasta juga bisa mendukung keberlanjutan 
pembangunan akses air minum dan sanitasi. Untuk semakin 
mendorong pihak swasta ikut serta dalam pembangunan 
sektor air minum dan sanitasi, Kementerian PPN/Bappenas 
bersama USAID IUWASH PLUS telah membuat buku 
panduan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam 
membangun kemitraan multipihak. Panduan ini merupakan 
salah satu upaya pemerintah pusat dalam optimalisasi 
potensi CSR untuk mendukung pembiayaan sektor air minum 
dan sanitasi.
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IMAN 
WIDHIYANTO
KASUBDIT INVESTASI PEMDA/BUMD, 
DIT. SMI, KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan selaku bendahara umum 
negara selalu menyediakan dana untuk semua 
kementerian/lembaga untuk menjalankan program-
programnya. Sesuai dengan tugas Kemenkeu, kami 
menyediakan pendanaan untuk LKM yang akan 
mengurangi beban masyarakat. Oleh karena itu, 
diharapkan masyarakat akan tertarik mengambil 
kredit mikro dan mereka terbantu dengan tingkat 
bunga yang cukup rendah. Untuk membantu 
peran lembaga keuangan mikro perlu kehadiran 
Kemenkeu sehingga bisa memberikan kontribusi 
yang terbaik kepada masyarakat, sehingga pada 
akhirnya kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi 
seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa terpenuhi.

Kemenkeu nantinya akan menyalurkan dana 
melalui LKM yang sudah ada saat ini dan tinggal 
dikembangkan. LKM bisa membantu sebagian 
pendanaan dan diharapkan ada multiplier effect 
atas pendanaan tersebut sehingga bisa mencakup 
lebih banyak masyarakat dan wilayah di Indonesia. 
Kemenkeu tentunya tidak bisa berdiri sendiri sehingga 
harus bergandengan tangan dengan kementerian 
terkait lainnya dan pemerintah daerah untuk 
menyelesaikan tugas sesuai porsi masing-masing. 

,,
Sesuai tugas Kemenkeu, kami 

akan menyediakan pendanaan 
untuk LKM sehingga beban 

masyarakat berkurang.
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INDRA 
MAULANA
KASUBDIT PEKERJAAN UMUM, DIT. SUPD II, 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Dalam Negeri mendorong kabupaten/
kota untuk bisa menerapkan segmentasi pembiayaan. 
Instrumen yang kami gunakan pada dasarnya adalah 
pendekatan untuk mengoptimalisasi pembiayaan 
pencapaian SPM  khususnya di sektor air minum 
dan sanitasi. Untuk mendukung kabupaten/kota, saat 
ini kami sedang menyiapkan suatu pedoman. Dalam 
pedoman tersebut kami melakukan pengayaan terhadap 
tahapan penerapan SPM berdasarkan pembelajaran 
kabupaten/kota yang telah lebih dulu mulai menerapkan 
segmentasi pembiayaan.

Dalam pedoman penerapan SPM, kami menyediakan 
mekanisme evaluasi mandiri bagi kabupaten/kota untuk 
bisa melihat efektivitas proses dan hasil penerapan 
pendekatan segmentasi pembiayaan ini. Di pusat, kami 
akan melakukan review mengenai percepatan pencapaian 
SPM di kabupaten/kota dengan menggunakan aplikasi 
pelaporan SPM berbasis web serta melakukan monitoring 
rutin ke daerah.

,,
Kami mendorong kabupaten/kota 
untuk menerapkan segmentasi 
pembiayaan.
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Pengelolaan pengetahuan dan komunikasi adalah 
jantung suatu program. Melalui kegiatan ini, proses 
penyebarluasan pengetahuan dan penularan praktik 

baik dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan akses 
air minum, sanitasi, dan perilaku higiene terus berlanjut.

Melalui pengelolaan pengetahuan, USAID IUWASH PLUS 
memfasilitasi berbagai upaya pengembangan kapasitas mitra 
dan pelaku terkait di tingkat nasional dan daerah, seperti 
operator air limbah domestik, BUMD Air Minum, lembaga 
keuangan mikro, sektor swasta, dan masyarakat.

Pengumpulan dan pengembangan produk pengetahuan 
dilakukan dengan mengambil hasil, praktik baik, pengalaman, 
dan pembelajaran dari berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh USAID IUWASH PLUS bersama mitra serta pemangku 
kepentingan terkait. Proses ini memberikan gambaran yang 
lebih lengkap tentang apa yang berhasil, apa yang dapat 
ditiru, dan apa yang masih harus ditingkatkan dari kegiatan 
tersebut.

Berbekal pengalaman dan pembelajaran dari kemitraan 
dengan 35 pemerintah kota/kabupaten, USAID IUWASH PLUS 
juga melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan 
di tingkat daerah dan nasional, termasuk kementerian 
terkait, untuk menyediakan lingkungan pendukung (enabling 
environment) yang dibutuhkan untuk percepatan dan 
keberlanjutan upaya peningkatan akses air minum dan 
sanitasi. Advokasi ini telah menghasilkan berbagai kebijakan 
di tingkat daerah dan nasional.
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Advokasi, Koordinasi & Komunikasi

Sebarluaskan 
Pengetahuan untuk 
Keberlanjutan



Penyebarluasan pengetahuan dan advokasi ini dilakukan 
melalui berbagai cara, seperti pelatihan, lokakarya dan lain 
sebagainya. 

Penyebarluasan pengetahuan ini juga melibatkan media—
baik itu media cetak, radio, TV— sebagai salah satu strategi 
kunci dalam meraih perhatian publik serta pemangku 
kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan memulai 
tindakan untuk perbaikan sektor WASH. Cara terkini adalah 
dengan menggunakan media sosial dan melibatkan bloger/ 
vloger sehingga dapat menjangkau khalayak yang lebih 
luas dan beragam.  Pelibatan media ini dilakukan dengan 
meningkatkan kapasitas para jurnalis, mengadakan talk show, 
peliputan program-program mitra USAID IUWASH PLUS, 
membentuk Forum Jurnalis Peduli Sanitasi di Makassar, 
hingga mengadakan kunjungan lapangan untuk melihat 
keberhasilan program dan pengaruhnya kepada masyarakat 
sekitar. 

Untuk lebih melibatkan warga dalam penyebarluasan 
pengetahuan dan informasi, USAID IUWASH PLUS bekerja 
sama dengan media lokal  juga melatih masyarakat untuk 
menjadi jurnalis warga di Kota Magelang dan melibatkan 
Kelompok Informasi Masyarakat di beberapa kota di Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. 
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BERBEKAL 
PENGETAHUAN 
MENDORONG 
PERLUASAN

Melalui pengelolaan pengetahuan ini, USAID IUWASH PLUS 
memfasilitasi berbagai upaya pengembangan kapasitas mitra 
dan pelaku terkait di tingkat daerah, termasuk operator air 
limbah domestik (UPT ALD), PDAM/Perumda Air Minum, 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sektor swasta, serta 
masyarakat.

Pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk memperluas 
upaya yang telah dilakukan ke wilayah atau komunitas lain, 
bahkan tidak jarang ditularkan ke Kota/Kabupaten lain 
melalui kegiatan berbagi atau horizontal learning. Misalnya 

Cerita Dari Lapangan
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saja, Bappeda Kota Bogor yang mengadopsi konsep 
pertemuan multipihak yang digunakan dalam penerapan 
STBM Perkotaan dalam Musrembang tingkat kelurahan 
se-Kota Bogor, Dinkes Kota Depok yang melatih sanitarian 
dan kader se-Kota Depok untuk melakukan pemicuan dan 
pengkajian partisipatif, dan Kota Magelang yang mereplikasi 
seluruh kegiatan STBM di kelurahan lainnya.

Selain pendekatan, alat bantu yang diperoleh dari peningkatan 
kapasitas juga diadopsi dan bahkan dikembangkan sendiri 

oleh para mitra untuk penggunaan yang lebih luas. Contohnya 
saja Kota Salatiga yang mengembangkan mWAter menjadi 
aplikasi untuk menjaring usulan pengajuan perencanaan 
pembangunan fisik dan non-fisik tiap kelurahan. Bappeda 
dan Dinas P3 Kabupaten Tangerang juga memanfaatkan 
aplikasi mWater untuk pengumpulan data baseline program 
Gerakan Bersama Masyarakat Mengatasi Kawasan Kumuh 
dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) serta survei program Sanitasi 
Berbasis Pondok Pesantren.
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Media memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan 
informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta 
mendorong terciptanya dialog dalam isu air minum, sanitasi, 
dan perilaku higiene (WASH). Media juga dapat mendorong 
pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mendukung 
peningkatan akses WASH di masyarakat.

Menyadari hal tersebut, USAID IUWASH PLUS menyusun 
strategi dan serangkaian program untuk melibatkan dan 
meningkatkan pengetahuan jurnalis, baik media konvensional 
maupun new media, termasuk bloger dan vloger. Melalui 
program ini diharapkan mereka memiliki pemahaman 
mendalam terkait isu WASH sehingga berita yang disajikan 
lebih akurat.

Beberapa contoh pelibatan media adalah kerja sama USAID 
IUWASH PLUS dengan Forum Jurnalis Peduli di Kota Makassar 
untuk meningkatkan kapasitas para jurnalis melalui talk show, 
peliputan kegiatan, dan kunjungan lapangan untuk melihat 
keberhasilan program dan pengaruhnya kepada masyarakat. 
USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan media lokal untuk 
melatih masyarakat menjadi jurnalis warga di Kota Magelang 

Cerita dari Lapangan

GANDENG MEDIA UNTUK 
EDUKASI DAN ADVOKASI

dan melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat di beberapa 
kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menginformasikan 
isu WASH.

Di tingkat nasional, USAID IUWASH PLUS mengandeng 
pewarta nasional yang tergabung dalam AJI (Aliansi Jurnalis 
Indonesia) untuk meninjau beberapa lokasi dampingan USAID 
IUWASH PLUS agar mereka dapat melihat langsung dampak 
dari air minum dan sanitasi yang aman di daerah dampingan 
USAID IUWASH PLUS. Kunjungan lapangan ini juga melibatkan 
bloger dan vloger yang peduli dengan masalah air minum dan 
sanitasi.

USAID IUWASH PLUS juga berupaya memfasilitasi pertemuan 
antara pemangku kepentingan—baik itu pemerintah maupun 
swasta—dengan media melalui talk show atau pertemuan 
rutin. Contohnya, sepanjang tahun 2021 ini, ada 20 jurnalis 
yang bernaung di bawah AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) 
Jakarta dibekali pengetahuan tentang air minum, sanitasi, 
dan perilaku higiene melalui temu media yang rutin diadakan 
setiap bulannya. Selain menambah pengetahuan para 
jurnalis, melalui pertemuan rutin ini diharapkan isu WASH 
dapat lebih digaungkan.
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JANUARDI 
HUSIN
SEKRETARIS AJI JAKARTA
Kerja sama dengan USAID IUWASH PLUS ini sejalan 
dengan visi misi AJI untuk mengangkat isu kesehatan, 
lingkungan, dan kemanusian. Hal ini penting karena 
tidak semua jurnalis paham soal isu di sektor WASH 
ini, bahkan ada yang menganggap isu ini hanyalah isu 
sepele, tidak populer, dan tidak menarik untuk diliput.

Pembekalan dari USAID IUWASH PLUS bisa menambah 
pengetahuan kami karena kebanyakan dari kami tidak 
punya pengetahuan dan kapasitas yang cukup mengenai 
sanitasi, air minum, dan perilaku higiene. Dan jika suatu 
saat kami dihadapkan pada tema ini, kami akan tidak 
akan kebingungan lagi untuk mencari narasumber.

Ke depannya, saya berharap semua media mulai 
mengangkat masalah WASH ini dan memiliki orang yang 
berdedikasi di sektor ini. Karena media, bisa mendorong 
pemerintah agar lebih concern terhadap isu ini. Media 
bisa menjadi pengawal kebijakan pemerintah yang pro 
terhadap sanitasi dan air minum, sehingga nantinya kita 
tidak akan ketinggalan dengan bangsa lain. 

,,
Ilmu yang diberikan USAID 

IUWASH PLUS bisa menjadi 
referensi bagi kami jika harus 

menulis berita soal sanitasi dan air 
minum.
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MOHAMMAD 
TAMIMI
JURNALIS MONGABAY
Mongabay selama ini memang concern di peliputan 
soal sains dan lingkungan.  Namun kami lebih banyak 
mengangkat isu soal banjir, kekeringan, belum pernah 
kami mengangkat soal isu di sektor air minum dan sanitasi 
lainnya. 

Sejak mendapat pelatihan dan pembekalan dari USAID 
IUWASH PLUS, ilmu yang saya dapatkan bertambah. Bagi 
saya sanitasi bukan hal baru, namun ada ilmu-ilmu baru 
dari USAID IUWASH PLUS yang baru saya tahu. Misalnya 
saja soal tangki septik, saya baru tahu kalau tangki septik 
itu harus dibuat kedap karena bisa mencemari lingkungan.

Saya mau sekali terus menulis isu air minum dan 
lingkungan. Masalah air minum dan sanitasi tidak pernah 
berhenti karena kita butuh keduanya.

,,
Banyak orang yang belum sadar 
soal lingkungan sehingga kami 
tertarik untuk mengangkatnya di 
media kami.
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Selama lebih dari lima tahun, pendampingan USAID IUWASH PLUS pada mitra di 35 
kota/kabupaten telah menghasilkan berbagai pengetahuan dalam bentuk pengalaman, 
inovasi, praktik baik, dan pembelajaran yang digunakan oleh mitra-mitra program 
untuk mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitai. Pengetahuan ini perlu 
diteruskan kepada para pemangku kepentingan dan penggiat sektor WASH lainnya 
untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan upaya yang telah dilakukan.

Untuk itu, USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan Kelompok Kerja Pembangunan 
Perumahan Air Minum dan Sanitasi (POKJA PPAS) di tingkat nasional untuk 
menyebarluaskan pengetahuan di sektor WASH. Misalnya, USAID IUWASH PLUS dan 
POKJA PPAS melakukan Webinar NgeLanTur (Ngobrol Lentur urusan Perumahan 
dan Pemukiman). Webinar yang diadakan setiap 3 bulan sekali ini dihadiri oleh para 
penggiat sektor air minum dan sanitasi dari berbagai daerah, termasuk kementerian 
dan lembaga terkait. Dalam webinar ini para peserta dapat mempelajari tantangan 
yang dihadapi dan solusi atau inovasi yang telah dilakukan oleh mitra daerah USAD 
IUWASH PLUS untuk dapat diadopsi oleh peserta lain di wilayahnya.

USAID IUWASH PLUS dan POKJA PPAS juga melakukan kampanye bersama melalui 
media sosial masing-masing memanfaatkan momentum hari-hari penting sektor air 
minum dan sanitasi seperti Hari Toilet Sedunia, Hari Air Sedunia, Hari Cuci Tangan Pakai 
Sabun Sedunia, dan sebagainya.

Program lain yang merupakan hasil kolaborasi adalah microsite USAID IUWASH PLUS di 
website NAWASIS. Microsite ini dibuat untuk memastikan pengetahuan yang telah dikelola 
dan dikumpulkan USAID IUWASH PLUS tetap dapat dimanfaatkan dan diakses oleh 
mitra, masyarakat, pemangku kepentingan terkait meskipun program USAID IUWASH 
PLUS telah berakhir. Pada microsite ini dapat ditemukan artikel yang berisi informasi 
mengenai air minum, sanitasi dan perilaku higiene, infografis, flyer, serta materi promosi 
yang dapat diunduh para penggiat sektor WASH.

BERBAGI 
PENGETAHUAN, 
TULARKAN 
PERUBAHAN

Kolaborasi di Tingkat Nasional
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NUR AISYAH 
NASUTION
KOORDINATOR BIDANG AIR MINUM 
DAN SANITASI, 
DIT. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN,
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Salah satu hal yang penting dalam dokumentasi 
pembelajaran dan proses advokasi adalah 
pengelolaan pengetahuan yang baik. Salah satu yang 
kami lakukan adalah bekerja sama dengan mitra Pokja 
Perumahan Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi 
(PPAS), salah satunya USAID IUWASH PLUS. Melalui 
sesi berbagi pengetahuan seperti Ngobrol Lentur 
Urusan Perumahan dan Permukiman (NgeLanTur) 
dan layanan informasi seperti website NAWASIS, hal 
tersebut bisa kita advokasikan dengan lebih mudah.

,,
Dengan saling sharing di acara 

NgeLanTur, kami bisa saling tahu 
cerita-cerita baik atau tantangan 

khusus serta solusinya.

135ADVOKASI, KOORDINASI & KOMUNIKASI



Selain menghasilkan banyak pembelajaran, pelaksanaan 
program USAID IUWASH PLUS selama lima tahun delapan 
bulan juga mengidentifikasi tantangan yang menghambat 
upaya percepatan peningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Berbekal pembelajaran dan tantangan tersebut, USAID 
IUWASH PLUS mendorong pengembangan beberapa strategi 
dan kebijakan di tingkat nasional melalui kegiatan advokasi. 
Kegiatan dilakukan melalui kajian yang menghasilkan 
rekomendasi, dialog kebijakan, lokakarya strategis, serta 
kunjungan ke lapangan untuk melihat hasil dan tantangan 
yang dihadapi di lapangan.

Salah satu proses advokasi yang difasilitasi USAID IUWASH 
PLUS adalah mendorong kebijakan yang mendukung 
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi. Pembiayaan ini 
merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang memiliki 
dana terbatas untuk membangun sarana air minum dan 
sanitasi. Oleh karena itu, pembiayaan mikro sangat penting 
dalam upaya percepatan peningkatan akses air minum dan 
sanitasi di rumah tangga.

Namun, perluasan pelaksanaan pembiayaan mikro untuk air 
minum dan sanitasi masih menghadapi berbagai tantangan. 
Pembiayaan mikro yang seharusnya memudahkan 
masyarakat untuk mendapatkan akses air minum dan 
sanitasi, ternyata belum terjangkau oleh masyarakat karena 
tingkat bunga yang tinggi. Di sisi lain, sebagian besar Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) memiliki keterbatasan modal sehingga 
tidak bisa menjangkau potensi sasaran yang cukup besar.

Selain itu, seringkali di saat bersamaan ada program hibah 
pemerintah, sehingga masyarakat lebih memilih menunggu 
mendapatkan hibah daripada mengambil kredit dari LKM.

USAID IUWASH PLUS menyadari perlunya kebijakan nasional 
untuk mengatasi tantangan tersebut. Upaya yang dilakukan 

Mendorong Kebijakan di Tingkat Nasional

MENGUBAH TANTANGAN 
MENJADI PELUANG

USAID IUWASH PLUS untuk mendorong kebijakan nasional 
tersebut antara lain, mempertemukan pelaku pembiayaan 
mikro dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional 
melalui kunjungan lapangan dan dialog, mengeluarkan 
rekomendasi dari hasil kajian dan kertas kebijakan, serta 
menyelenggarakan dialog kebijakan di tingkat nasional.

Proses advokasi ini telah berhasil meyakinkan pemerintah 
pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung. 
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan 
telah berkomitmen untuk memberikan fasilitasi pembiayaan 
yang bisa diakses LKM sebagai modal, sehingga mereka bisa 
menawarkan produk kredit air minum dan sanitasi dengan 
harga terjangkau dan bunga rendah.

Pemerintah juga akan terus mendorong terciptanya pasar 
sanitasi dan air minum, antara lain dengan mengembangkan 
wirausaha sanitasi dan terus meningkatkan kesadaran 
masyarakat sehingga makin banyak permintaan untuk produk 
air minum dan sanitasi yang merupakan peluang bagi LKM.

Hasil advokasi yang dilakukan juga membuat Kementerian 
PUPR dan Kementerian Dalam Negeri mendorong kebijakan 
segmentasi pembiayaan untuk penyediaan akses air minum 
dan sanitasi. Segmentasi ini akan mengurangi kompetisi 
antara program pembiayaan mikro dan program hibah, 
sehingga nantinya keduanya bisa berjalan lebih beriringan 
dan akan optimal mendukung upaya percepatan akses air 
minum dan sanitasi.

Inisiatif lain yang berhasil didorong perluasannya di tingkat 
nasional adalah Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan 
Kajian Kerentanaan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMARA). 
Melalui peta jalan penerapan RPAM dan dialog kebijakan 
untuk mendorong perluasan KKMARA, kedua inisiatif ini 
sudah mulai digulirkan perluasannya.
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TRI DEWI 
VIRGIYANTI
DIREKTUR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, 
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pembiayaan mikro bisa sangat berperan karena dapat 
memberikan fasilitas pendanaan di awal bagi masyarakat 
dan kemudian bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu. 
Bersama Kemenkeu, kami akan menyediakan pendanaan 
dari APBN sebagai modal untuk LKM, sehingga bunga 
yang dibebankan ke masyarakat lebih rendah. Program 
ini masih dalam proses namun semoga dalam waktu 
dekat bisa tersedia agar semakin banyak masyarakat 
yang bisa mengakses pembiayaan mikro dengan bunga 
yang lebih ringan.

Dalam program ini tantangan yang dihadapi adalah 
bagaimana memastikan ada cukup banyak LKM yang 
mau menyediakan produk air minum dan sanitasi dalam 
kredit mikro mereka. LKM harus diyakinkan bahwa ada 
pasarnya, sehingga pemicuan di masyarakat juga harus 
terus dilakukan. Di sisi lain, LKM harus bekerja sama 
dengan penyedia material yang berkualitas. Jadi ketiga 
pihak ini yang perlu kami bantu untuk meningkatkan 
kapasitas dan khusus di masyarakat, meningkatkan 
permintaan pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut 
kami perlu dukungan dari semua stakeholder yang terkait 
dengan sektor WASH, bahkan bisa diperluas lagi karena 
berkaitan dengan lembaga keuangan.

,,
Ada kelompok masyarakat yang 

telah terpicu untuk memiliki 
sarana air minum dan sanitasi, 

mempunyai keterbatasan dana. 
Di sinilah pembiayaan mikro bisa 

sangat berperan.

139ADVOKASI, KOORDINASI & KOMUNIKASI



TRIGEANNY 
LINGGOATMODJO
COR USAID IUWASH PLUS
USAID IUWASH PLUS bertujuan untuk mendukung 
Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan akses 
air minum dan sanitasi aman dengan perilaku higiene 
yang lebih baik. Pada awalnya kami bekerja sama 
dengan pemerintah pusat untuk bekerja di koridor 
program-program yang sesuai dengan RPJMN untuk 
mencapai tujuan SDGs. Setelah itu, kemitraan dengan 35 
pemerintah kabupaten/kota beserta penyedia layanan 
air minum dan sanitasi memberikan berbagai hasil 
yang kemudian kami gunakan menjadi evidence untuk 
mendorong kebijakan dan strategi baru di pemerintah 
nasional untuk lebih baik lagi. 

Salah satu contohnya bagaimana kita bisa mengamankan 
air minum sehingga semua masyarakat Indonesia 
bisa mendapatkan akses air minum aman. Selain itu, 
sanitasi aman saat ini sudah ada di beberapa kota dan 
kabupaten, namun masih ada beberapa wilayah yang 
perlu kita dorong. Untuk itu, sanitasi berbasis pasar 
merupakan suatu terobosan bagaimana pemerintah bisa 
melibatkan pihak swasta agar lebih banyak masyarakat 
bisa mendapatkan akses air minum dan sanitasi aman.,,

Masyarakat berpenghasilan 
rendah menjadi prioritas untuk 
mendapatkan akses air minum 
dan sanitasi.
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