
LEMBAR INFORMASI

USAID IUWASH 
mengembangkan akses 
layanan air dan sanitasi 

untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah 
di perkotaan Indonesia.
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Tantangan besar: Air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Dengan pendanaan sebesar USD 38,7 juta dari USAID, IUWASH 
menargetkan:
•	 Dua juta penduduk  perkotaan mendapatkan akses air bersih yang lebih 

baik sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah AS;
•	 250.000 penduduk perkotaan mendapatkan akses ke fasilitas sanitasi yang 

lebih baik sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah AS; dan
•	 Biaya air per unit yang dibayarkan oleh masyarakat miskin  sasaran proyek 

berkurang setidaknya 20% melalui pelayanan yang lebih par tisipatif, 
transparan,	akuntabel	dan	aktif	secara	finansial.	

Agar akses dapat lebih merata, USAID IUWASH menekankan perluasan akses 
terhadap masyarakat miskin perkotaan di Indonesia yang umumnya memiliki 
akses  sangat terbatas ke layanan tersebut.

Untuk memastikan bahwa perbaikan akses ini  dapat berkelanjutan, USAID 
IUWASH mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang dapat berkontribusi 
terhadap pencapaian dari tiga hasil yang berbeda di bawah ini:
 
•	 Peningkatan kebutuhan masyarakat dan rumah tangga perkotaan terhadap 

akses air minum yang aman dan sanitasi yang lebih layak  dibandingkan 
dengan akses yang ada saat ini ;

•	 Perbaikan  layanan air bersih dan sanitasi yang diberikan oleh lembaga-
lembaga, baik publik

•	 atau swasta di perkotaan  dengan adanya kapasitas berkelanjutan yang 
cukup untuk melayani peningkatan kebutuhan tersebut; dan 

•	 Peningkatan kebijakan dan keuangan yang dapat menciptakan lingkungan 
pendukung bagi pemerataan akses terhadap air minum yang aman dan 
sanitasi layak  di  perkotaan. 

Proyek Air Bersih, Sanitasi dan Higienitas 
Perkotaan Indonesia atau Indonesia Urban 
Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) dari 
USAID (Contract No. AID-497-C-11-00001) 
merupakan program lima tahun yang dirancang 
untuk mendukung Pemerintah Indonesia
dalam mencapai Millennium Development 
Goals (MDGs) pada sektor air bersih dan 
sanitasi. Sebagai bagian dari kesepakatan 
"Kemitraan Komprehensif" antara Pemerintah 
AS dan Indonesia , Proyek USAID IUWASH 
bekerjasama dengan lembaga- lembaga 
pemerintah Indonesia (pusat, provinsi dan 
daerah), Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM), asosiasi sektor air bersih dan sanitasi, 
LSM, masyarakat, universitas dan sektor swasta.



Untuk informasi lebih lanjut:

Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH)
Mayapada Tower antai10 suite 01,  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telephon: +62-21 522 - 0540, Fax.: +62-21 522 - 0539
info@iuwash.or.id    |     www.iuwash.or.id     |     www.facebook.com/iuwash     |     @airsanitasi di Twitter

Apabila USAID IUWASH dirancang berdasarkan ketiga 
komponen tersebut, maka perencanaan kegiatan  dan pelaporan 
proyek didasarkan pada dua sektor utama intervensi  proyek 
(air bersih dan sanitasi), ditambah "area lintas sektor" yang  
saling melengkapi satu sama lain.  Berikut ini adalah komponen-
komponen kegiatan yang dilaksanakan proyek untuk ketiga 
sektor tersebut:

Sektor Air Bersih Sektor Sanitasi Lintas Sektor

WS 1: Operasional 
PDAM

WS 2: Keuangan 
PDAM

WS 3: Hubungan 
Pelanggan PDAM

WS 4: Air Baku/ 
Perubahan Iklim

WS 5: Kredit Mikro

WS 6: Master Meter

WS 7: Penanaman 
Modal PDAM

WS 8: Tata Kelola 
PDAM

SAN 1: Sistem 
Setempat/Sanitasi 
Rumah Tangga Tangga 

SAN 2: Sistem Sanitasi 
komunal

SAN 3: Off-site/ 
Sistem PAL

SAN 4: Pengelolaan 
Air Limbah Kota

SAN 5: Pengembangan 
Lembaga Sanitasi

CC 1: Pengembangan 
Kebijakan Pemda

CC 2: Alokasi dana 
APBN dan APBD

CC 3: Mekanisme 
Keterlibatan Penduduk

CC 4: Pengarusutamaan 
Gender

CC 5: Mobilisasi 
Pendanaan CSR

M
as

yarakat Pemerintah Daerah

Penyedia Layanan

Peningkatan 
Kebutuhan

[Komponen 1]

Perbaikan dan 
Peningkatan Pelayanan

[Komponen 3]

Kebijakan dan 
Keuangan
[Komponen 2]

Jasa 
Layanan

Advokasi

Akuntabilitas
Regulasi & 

Pengawasan

Sehubungan dengan ketiga hasil di atas adalah tiga komponen 
teknis yang turut serta berkontribusi terhadap perbaikan 
akses air bersih dan sanitasi (Lihat Kerangka kerja konseptual 
USAID IUWASH ). Komponen 1 fokus terhadap molisasi 
kebutuhan; Komponen 2 menargetkan  peningkatan kapasitas 
layanan; dan Komponen 3 bertujuan memperbaiki lingkungan 
pendukung. Ketiga komponen tersebut saling memperkuat dan 
hasil yang ditargetkan setiap komponen terkait erat satu sama 
lain dimana keberhasilan satu komponen tidak dapat dicapai 
tanpa hasil sepadan dari kedua komponen lainnya. Komponen 
Teknis USAID IUWASH didukung lebih lanjut melalui program 
hibah skala kecil untuk mempromosikan inovasi dan perluasan 
pendekatan yang sukses dalam meningkatkan akses.

Secara operasional, USAID IUWASH memiliki kantor 
pusat di Jakar ta dan lima  kantor regional di Jakarta, 
Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar, ser ta kantor  
penghubung di kota dan kabupaten mitra utama. Melalui 
struktur tersebut, USAID IUWASH ber tujuan untuk 
membantu 54 kota/ kabupaten dalam meningkatkan akses 
terhadap air bersih ser ta fasilitas sanitasi yang lebih baik.

Legenda:
 Batas Negara
 Batas Provinsi
 Provinsi Prioritas IUWASH
 Provinsi Lain
 Kantor Regional IUWASH

Wilayah Kerja Proyek USAID IUWASH


