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RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
khususnya terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 nomor 6 yaitu Air
Minum dan Sanitasi Layak, Pemerintah Indonesia menargetkan tercapainya penyediaan akses air minum
dan sanitasi yang layak dan aman bagi rumah tangga dengan terpenuhinya: (1) 90% akses sanitasi layak
termasuk di dalamnya mencakup 15% akses sanitasi aman, (2) 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
di tempat terbuka, (3) 100% akses air minum layak termasuk di dalamnya mencakup 15% akses aman,
dan (4) 30% akses air minum perpipaan. Pemerintah Indonesia telah melakukan penghitungan
kebutuhan pendanaan atas sektor air minum dan sanitasi untuk mencapai target tersebut, dimana
diperlukan total pendanaan sebesar Rp123,4 triliun untuk sektor air minum dan Rp140,43 triliun untuk
sektor sanitasi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia
untuk sektor air minum dan sanitasi belum dapat memenuhi seluruh total kebutuhan pendanaan yang
diperlukan. Untuk sektor air minum, alokasi APBN yang tersedia hanya sebesar 42%, sedangkan alokasi
yang tersedia di sektor sanitasi sebesar 52%. Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya partisipasi
pemangku kepentingan termasuk pihak swasta untuk secara aktif mendanai penyediaan sektor air
minum dan sanitasi. Salah satu pihak swasta yang dapat turut serta berpartisipasi dan berkolaborasi
adalah lembaga keuangan.
Lembaga keuangan yang terdiri dari Bank Umum, Modal Ventura, Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah mengelola dana yang sangat
besar dan menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk sektor air minum
dan sanitasi, masih sangat sedikit lembaga keuangan yang mengenal dan memahami perannya hingga
memiliki produk pembiayaan khusus untuk kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi di rumah tangga.
Ketidakpahaman atas peran lembaga keuangan di sektor air minum dan sanitasi khususnya di tingkat
rumah tangga menjadi pendorong bagi Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan nasional
terkait dengan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga.
Kebijakan nasional ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan program kredit mikro air minum dan
sanitasi yang terjangkau dan mudah diakses rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mendukung
pencapaian target akses air minum dan sanitasi. Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat
menjamin:
a. tersedianya fasilitas pendanaan kredit mikro air minum dan sanitasi yang terjangkau dan mudah
diakses oleh lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan produk pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi;
b. tersedianya produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi oleh lembaga keuangan/ LKM dengan
fitur terjangkau dan mudah diakses oleh rumah tangga;
c. terjaganya produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang aman bagi lembaga keuangan;
d. meningkatnya permintaan kredit mikro air minum dan sanitasi di tingkat rumah tangga;
e. terciptanya dukungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kredit mikro air minum dan sanitasi.
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Kebijakan nasional ini terdiri dari:
a. kebijakan terkait pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah,
b. kebijakan terkait pendanaan baik yang disediakan melalui program pemerintah maupun sumber
lainnya, dan
c. kebijakan pendukung yang dapat mengakselerasi pengembangan pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi.
Lembar kebijakan (policy paper) ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi kementerian dan
lembaga negara terkait untuk mengenal, memahami, dan mengembangkan kebijakan teknis terkait
sektor air minum dan sanitasi khususnya di tingkat rumah tangga.
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1 PENDAHULUAN
Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2018 menunjukkan
bahwa jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai 98,68% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia,
diikuti dengan persentase pelaku usaha kecil sebesar 1,22%, kemudian persentase pelaku usaha
menengah sebesar 0,09% dan pelaku usaha besar hanya sebesar 0,01% (lihat Tabel 1). Jumlah pelaku
usaha mikro yang sangat besar tersebut juga menyumbang 89,04% dari total daya serap tenaga kerja.
Di sisi lain, persentase kontribusi usaha mikro terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai
37,77% (sedikit di bawah kontribusi usaha besar dengan persentase mencapai 38,93%). Kondisi ini
menunjukkan bahwa usaha mikro sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi
sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia.
Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM
dan Usaha Besar (UB) 2017-2018
Tahun 2017
No

Indikator

Satuan
Jumlah

1

UNIT USAHA (A+B)

(Unit)

Pangsa
(%)

Perkembangan
Tahun 2017-2018
Jumlah

%

1.271.529 2,02

Usaha Mikro, Kecil, dan (Unit)
Menengah (UMKM)
(Unit)
- Usaha Mikro (UMi)
(Unit)
- Usaha Kecil (UK)
(Unit)
- Usaha Menengah (UM)
(Unit)
B. Usaha Besar (UB)

62.922.617 99,99

64.194.057 99,99

1.271.440 2,02

62.106.900 98,70

63.350.222 98,68

1.243.322 2,00

757.090

1,20

783.132

1,22

26.043

3,44

58.627

0,09

60.702

0,09

2.075

3,54

5.460

0,01

5.550

0,01

90

1,64

TENAGA KERJA (A+B)

120.260.177

120.598.138

337.961

0,28

116.431.224 96,82

116.978.631 97,00

547.407

0,47

105.509.631 87,73

107.376.540 89,04

1.866.909 1,77

6.546.742

5,44

5.831.256

4,84

-715.486

-10,93

4.374.851

3,64

3.770.835

3,13

-604.016

-13,81

3.828.953

3,18

3.619.507

3,00

-209.446

-5,47

(Orang)

Usaha Mikro, Kecil, dan (Orang)
Menengah (UMKM)
(Orang)
- Usaha Mikro (UMi)
(Orang)
- Usaha Kecil (UK)
(Orang)
- Usaha Menengah (UM)
(Orang)
B. Usaha Besar (UB)
PDB ATAS DASAR HARGA
BERLAKU (A+B)

(Rp Miliar)

(Rp Miliar)
Usaha Mikro, Kecil, dan (Rp Miliar)
Menengah (UMKM)
(Rp Miliar)
- Usaha Mikro (UMi)
(Rp Miliar)
- Usaha Kecil (UK)
(Rp Miliar)
- Usaha Menengah (UM)
A.

B.
4

Jumlah

**)

64.199.606

A.

3

Pangsa
(%)

Tahun 2018

62.928.077

A.

2

*)

12.840.859,0

14.038.598,5

1.197.739,6 9,33

7.820.282,6 60,90

8.573.895,3 61,07

753.612,8 9,64

4.827.398,9 37,59

5.303.075,7 37,77

475.676,8 9,85

1.234.334,1 9,61

1.347.104,3 9,60
1.923.715,4 13,70
5.464.703,2 38,93

112.770,2 9,14

1.758.549,6 13,69
5.020.576,4 39,10

165.165,7 9,39
444.126,8 8,85

Usaha Besar (UB)

PDB ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 (A+B)

(Rp Miliar)

9.504.148,6

9.995.305,9

491.157,3 5,17

(Rp Miliar)

5.445.564,4 57,30

5.721.148,1 57,24

275.583,7 5,06

A.

(Rp Miliar)

2.804.585,0 29,51

2.927.890,5 29,29

123.305,4 4,40

(Rp Miliar)

1.272.701,4 13,39

1.355.705,7 13,56

83.004,3

(Rp Miliar)

1.368.277,9 14,40

1.437.551,9 14,38

69.273,9

(Rp Miliar)

4.058.584,3 42,70

4.274.157,9 42,76

Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)

- Usaha Mikro (UMi)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B.

6,52

5,06
215.573,6 5,31

Usaha Besar (UB)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2018
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Jumlah pelaku usaha mikro yang sangat besar ini tentu membutuhkan modal kerja yang besar untuk
pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup para pengusaha mikro. Selain melakukan
pendanaan secara mandiri (dari penyisihan pendapatan) untuk pengembangan usaha, para pengusaha
mikro memerlukan dukungan finansial dalam bentuk pembiayaan untuk mempermudah dan
mempercepat proses pengembangan usahanya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha para
pengusaha mikro, Pemerintah Indonesia secara kontinu terus meningkatkan nilai pendanaan yang
dikhususkan untuk pembiayaan mikro. Selain itu, pihak swasta yaitu lembaga keuangan (Bank Umum,
BPR, Modal Ventura, KSP, LKM) bersama-sama terus mengembangkan portofolio pembiayaan
mikronya bagi para pengusaha mikro.
Selain dari pengembangan usaha produktif para pengusaha mikro, portofolio pembiayaan mikro perlu
diperluas ke sektor lainnya. Kebutuhan atas dukungan pembiayaan mikro juga diperlukan di sektor air
minum dan sanitasi khususnya bagi rumah tangga. Hal ini dikarenakan rumah tangga khususnya dengan
tingkat penghasilan rendah masih belum dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman secara
swadaya. Prioritas alokasi pengeluaran rumah tangga menyebabkan pengeluaran rutin rumah tangga
lebih banyak terpakai untuk keperluan lainnya, seperti pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan
kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, rumah tangga yang telah memahami pentingnya
kepemilikan akses air minum dan sanitasi aman namun memiliki keterbatasan dana dari penghasilan
memerlukan alternatif pendanaan melalui pembiayaan mikro.
Namun demikian, jenis produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi masih belum dikenal oleh
banyak lembaga keuangan. Sebagian besar lembaga keuangan memandang bahwa sektor air minum dan
sanitasi untuk rumah tangga dapat dikelola oleh rumah tangga tersebut. Selain itu, program hibah dari
pemerintah dianggap sudah cukup untuk mendanai penyediaan layanan air minum dan sanitasi bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan demikian, sebagian besar lembaga keuangan
tersebut belum mengetahui adanya potensi pasar yang belum tersentuh di sektor air minum dan
sanitasi.
Berdasarkan latar belakang di atas, “Policy Paper Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi Rumah
Tangga pada Lembaga Keuangan” ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai
sektor air minum dan sanitasi, termasuk potensi pasar serta pentingnya pembiayaan mikro untuk
mendukung pembangunan air minum dan sanitasi. Policy Paper ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi yang perlu dilakukan dan tindak lanjut baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait
lainnya agar pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga ini dapat dikembangkan.
1.1

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS—SDGS) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024 PADA SEKTOR AIR MINUM DAN
SANITASI

Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals—SDGs) khususnya
Tujuan No. 6 yaitu Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi untuk Semua, Pemerintah Indonesia
memiliki target-target yang perlu dicapai pada tahun 2030 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar I.
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Gambar 1. Target SDGs No. 6

6.1

Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

6.2

Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan
menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

6.3 Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan
meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi
air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan
kembali barang daur ulang yang aman secara global.
Pembangunan berkelanjutan khususnya untuk akses air minum dan sanitasi yang aman telah dicanangkan
oleh Pemerintah Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, yaitu 100% akses
air minum aman dan sanitasi aman yang diinternalisasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 yang dijelaskan
pada Gambar 2.
Gambar 2. Target Pembangunan Sanitasi dan Air Minum Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, 2020

Pemerintah Indonesia mengeluarkan definisi atas air minum layak dan aman serta sanitasi layak dan
aman untuk diketahui masyarakat dan digunakan pada seluruh program-program yang terkait dengan
air minum dan sanitasi (BAPPENAS, n.d.).
Air minum layak adalah air minum yang terlindung, yang meliputi air ledeng (keran), keran umum,
hydrant umum, terminal air, Penampungan Air Hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur
bor atau sumur pompa, dengan jarak minimal 10 meter dari tempat pembuangan kotoran,
penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Selain itu, air minum layak tidak termasuk air kemasan,
air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air
tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/ danau/ waduk/ kolam/ irigasi).
Air minum aman adalah air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dan lain-lain) yang
berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi di atas). Lokasi sumber air minum aman berada di
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dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap saat, dan kualitas air minum memenuhi persyaratan yang
berlaku (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010)
Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya
menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank)
atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga
sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.
Fasilitas sanitasi aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki
oleh satu rumah tangga sendiri yang terlayani sambungan rumah dan diolah di Instalasi Pengolahan Air
Limbah Domestik (IPALD) yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis
kloset leher angsa, yang disedot minimal sekali dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
1.2

KEBUTUHAN PENDANAAN UNTUK FASILITAS AIR MINUM DAN SANITASI

Langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mencapai TPB nomor 6 diimplementasikan melalui
program-program yang didanai dari alokasi APBN di sektor air minum dan sanitasi.
Untuk sektor air minum, Pemerintah Indonesia menargetkan tersedianya akses air minum jaringan
perpipaan (JP) sebanyak 30% akses pada tahun 2024 melalui penambahan akses sebanyak 10 juta
sambungan rumah tangga (SR) dan 70% akses melalui kepemilikan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) air
minum. Pemerintah Indonesia memerlukan total pendanaan sebesar Rp123,4 triliun yang direncanakan
akan dialokasikan dari APBN sebesar Rp51,6 triliun (42%), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 26,2
triliun (21%), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) reguler sebesar 11,6 triliun (10%) dan
hibah sebesar Rp3,9 triliun (3%). Diperkirakan terdapat potensi pendanaan sebesar Rp29,9 triliun yang
dapat didanai oleh masyakarat dan/ atau alternatif lain termasuk Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU) untuk mendapatkan akses air minum.
Selanjutnya di sektor sanitasi, kebutuhan pendanaan untuk memenuhi akses sanitasi aman bagi seluruh
rumah tangga adalah sebesar Rp140,43 triliun. Dari total kebutuhan pendanaan tersebut, Pemerintah
Indonesia menargetkan untuk mengalokasikan sebesar Rp80,8 triliun dengan rincian Rp23,45 triliun
bersumber dari DAK, Rp50,11 triliun dari dana Kementerian/ Lembaga Negara, dan Rp7,24 triliun dari
APBD. Sisa kebutuhan pendanaan tersebut diharapkan dapat didanai dari program Corporate Social
Responsibility (CSR) sebesar Rp1,9 triliun dan masyarakat sebesar Rp57,7 triliun.
1.3

GAMBARAN KEBUTUHAN PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM
DAN SANITASI BAGI RUMAH TANGGA

Ketersediaan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui APBN, dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD—yang meliputi DAK, Dana Desa, Hibah, dan lain-lain) dan APBD untuk
mencapai target dalam RPJMN 2020-2024 masih sangat terbatas. Pemerintah Indonesia terus berupaya
mengundang pihak swasta (private sector) untuk berpartisipasi dalam pemenuhan target di sektor air
minum dan sanitasi. Salah satu skema pembiayaan alternatif untuk kepemilikan akses air minum dan
sanitasi aman adalah pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga yang dapat disediakan
oleh lembaga keuangan (seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Modal Ventura, dan Koperasi
Simpan Pinjam).

4

LEMBAR KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN SANITASI RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN

Secara umum, pembiayaan skala mikro, kecil, dan menengah di lembaga keuangan saat ini terkonsentrasi
pada jenis usaha produktif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sektor
perdagangan besar dan eceran masih menempati porsi terbesar (50,39%), diikuti dengan sektor
pengolahan (10,24%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM
Nominal (Rp M)
Sektor Ekonomi

Des 2018 Sep 2019 Des 2019

Porsi
Des
2018

Des
2019

qtq*
Sep
2019

Des
2019

yoy**
Des
2018

Des
2019

Perdagangan Besar dan Eceran
Baki Debet

499.248

528.042

526.356

51,47%

50,39% 1,16% -0,32% 7,89%

5,43%

NPL

17.170

20.024

17.774

3,44%

3,38%

Baki Debet

99.028

104.160

106.936

10,21%

10,24% 1,90% 2,67%

NPL

3.292

3.916

4.396

3,32%

4,11%

Baki Debet

89.560

103.315

104.989

9,23%

10,05% 1,62% 1,62%

NPL

2.073

2.632

2.325

2,31%

2,21%

10,68% -11,66% -14,48% 12,16%

Baki Debet

4.307

6.230

6.288

0,44%

0,60%

24,13% 0,93%

NPL

135

149

101

3,13%

1,61%

0,68% -32,21% -19,64% -25,19%

Baki Debet

277.829

297.873

300.007

28,64%

28,72% 3,12% 0,72%

NPL

9.751

12.396

11.623

3,51%

3,87%

Baki Debet UMKM

969.972

1.039.620 1.044.576

NPL UMKM

32.421

39.117

0,95% -11,24% -1,87% 3,52%

Industri Pengolahan
6,28%

2,46% 12,26% 5,45%

7,99%
33,54%

Pertanian, Perburuan dan
Kehutanan
13,75% 17,23%

Listrik, Gas, dan Air
20,41% 45,99%

Lainnya

36.219

6,22% -6,24% -18,51% 19,20%
1,95% 0,48%

3,34%

3,47%

13,51% 7,98%

9,85%

7,69%

3,34% -7,41% -7,84% 11,71%

Keterangan:
Shaded area merupakan rasio NPL
*qtq: quarter to quarter
**yoy: year on year
Sumber: Laporan Statistik Triwulan IV 2019 Perbankan, OJK, 2019

Tabel 2 menunjukkan sektor listrik, gas, dan air masih memiliki nominal jumlah penyaluran kredit/
pembiayaan yang masih kecil (Rp4,3 triliun pada Desember 2018 dan Rp6,2 triliun pada Desember
2019) dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (seperti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan
sebesar Rp89,56 triliun pada Desember 2018 dan Rp104,98 triliun pada Desember 2019). Namun
demikian penyaluran di sektor listrik, gas, dan air memiliki kredit/ pembiayaan macet (Non Performing
Loan—NPL) yang rendah dibandingkan dengan sektor lainnya pada Desember 2019 (1,61%). Hal ini
menunjukkan sektor listrik, gas, dan air dapat menjadi salah satu sektor unggulan bagi lembaga keuangan
yang dapat dikembangkan baik dari segi jumlah nominal kredit/ pembiayaannya dan/ atau jumlah
debiturnya.
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Secara umum, lembaga keuangan yang telah menyalurkan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
tidak memiliki pembiayaan yang macet. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan pencairan pembiayaan,
lembaga keuangan telah mengenal dengan baik calon peminjam atau sudah mempunyai rekam jejak
(track record) pembiayaan yang baik di lembaga keuangan.
Lembaga keuangan seperti Bank Umum dan BPR memiliki potensi pendanaan yang cukup besar untuk
pembiayaan sektor air minum dan sanitasi. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa saat ini terdapat
110 Bank Umum dan 1.526 BPR di Indonesia. Sampai dengan Juni 2020, dua lembaga keuangan ini
memiliki total aset sebesar Rp8.817 triliun dengan dana pihak ketiga (tabungan dan simpanan berjangka)
mencapai Rp7.109 triliun dan penyaluran dana mencapai Rp8.742 triliun.
Tabel 3. Kegiatan Usaha Perbankan Tahun 2016 – 2020 (dalam Rp Miliar)
Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

Des

Jun

Penyaluran Dana
Bank Umum

6.570.903

7.177.549

7.667.803

8.280.812

8.601.600

Bank Perkreditan Rakyat

109.389

121.296

130.523

143.836

140.842

6.680.292

7.298.845

7.798.326

8.424.648

8.742.442

96.103

19.901

72.826

68.974

21.704

Bank Umum

5.399.210

5.921.039

6.308.824

6.839.563

6.989.047

Bank Perkreditan Rakyat

93.622

103.874

111.712

123.227

120.869

5.492.832

6.024.913

6.420.536

6.962.790

7.109.916

Bank Umum

6.729.799

7.387.634

7.913.491

8.562.974

8.670.413

Bank Perkreditan Rakyat

113.501

125.945

135.570

149.623

146.866

6.843.300

7.513.579

8.049.061

8.712.597

8.817.279

Bank Umum

116

115

115

110

110

Bank Perkreditan Rakyat

1.633

1.619

1.593

1.545

1.526

Bank Umum

32.720

32.276

31.609

31.127

30.971

Bank Perkreditan Rakyat

6.075

6.192

6.014

5.939

5.955

SBI dan SBIS 1)
Sumber Dana

Jumlah Aset

Jumlah Bank

Jumlah Kantor

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 18 No. 7 Juni 2020 – OJK

Dengan kapasitas yang sangat besar secara nasional untuk penyaluran dana kepada peminjam, sektor
perbankan berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional baik kepada pengusaha mikro, kecil,
maupun menengah dengan berbagai jenis program pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan dan
pemerintah.
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Kebutuhan pendanaan sektor air minum dan sanitasi yang sangat besar, yaitu Rp123,4 triliun untuk air
minum dan Rp140,43 triliun untuk sanitasi, diharapkan dapat diakomodir oleh sektor perbankan dengan
memberikan porsi pembiayaan pada sektor ini. Pembiayaan bagi rumah tangga untuk memiliki akses air
minum dan sanitasi yang aman tetap menggunakan analisis kemampuan membayar angsuran (repayment
capacity) sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.
BPR merupakan bagian dari sektor perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran (OJK, n.d.). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum
karena BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Pada
umumnya BPR berkedudukan di kecamatan, dan kelurahan untuk lebih menjangkau masyarakat dengan
memberikan pelayanan jasa keuangan, termasuk pemberian pembiayaan mikro, kecil, dan menengah
bagi rumah tangga dengan kriteria dan persyaratan yang lebih mudah.
Beberapa kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR adalah sebagai berikut:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.
Koperasi yang memiliki kegiatan usaha di bidang simpan pinjam juga berperan penting dalam
menyejahterakan anggotanya dengan menyediakan permodalan usaha. Selain itu, koperasi berfungsi
untuk secara aktif meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat, termasuk salah satunya
terkait dengan kualitas kesehatan anggota. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat menjadi
penyedia pinjaman kepemilikan akses air minum dan sanitasi bagi anggotanya selain dengan permodalan
usaha.
Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 123.048 koperasi tersebar di 34 provinsi di Indonesia,
dengan total aset mencapai Rp152,11triliun dan jumlah anggota sebanyak 22.463.738 orang. Dengan
jumlah anggota yang sangat besar, koperasi dapat memberikan kontribusi penting bagi pemenuhan
target Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi melalui pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi.
Tabel 4. Data Koperasi Tahun 2019
Koperasi

No

Provinsi

Jumlah
Modal
Sertifikat RAT Anggota Sendiri (Rp Modal Luar
(Rp Juta)
NIK (Unit) (Orang)
Juta)
(Unit)
(Unit)
Aktif

1

Aceh

4.115

447

671

2

Sumatera Utara

4.199

1.150

3

Sumatera Barat

1.919

4

Riau

2.946

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

122.459

496.324,18

244.867,77

1.524 929.962

5.608.586,41

1.380

1.646 313.950

700

1.306 354.314

2.540

414

523

3.888

583

766

Asset (Rp
Juta)
741.191,95

Volume
Usaha (Rp
Juta)

SHU
(Rp Juta)

858.341,07

62.403,84

2.349.731,45 7.958.317,86

5.658.111,70

370.805,61

2.737.510,08

1.541.325,44 4.278.835,52

4.147.748,59

230.096,48

1.593.208,70

1.618.228,80 3.211.437,50

2.961.365,85

160.090,95

102.262

522.686,57

243.659,66

896.054,82

66.925,46

283.238

1.334.036,99

1.140.012,65 2.474.049,64

1.934.588,12

130.647,69

766.346,23
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Koperasi

No

Provinsi

Jumlah
Modal
Sertifikat RAT Anggota Sendiri (Rp Modal Luar
(Rp Juta)
NIK (Unit) (Orang)
Juta)
(Unit)
(Unit)
Aktif

Asset (Rp
Juta)
700.504,68

Volume
Usaha (Rp
Juta)

SHU
(Rp Juta)

7

Bengkulu

1.883

521

659

79.182

357.666,81

342.837,88

468.544,91

44.041,13

8

Lampung

2.075

621

970

909.361

1.997.506,29

1.268.405,54 3.265.911,84

2.804.702,47

186.851,27

9

Kep. Bangka Belitung 651

317

405

68.069

241.931,13

258.369,46

500.300,59

504.961,62

27.079,24

457.972,16

204.686,76

662.658,92

593.464,97

55.555,33

10 Kepulauan Riau

884

249

357

63.523

11 DKI Jakarta

3.447

657

769

1.264.944 6.638.891,36

6.711.721,39 13.350.612,75

16.564.902,94

836.670,08

12 Jawa Barat

13.247 3.328

3.855 2.040.509 7.598.517,89

8.474.036,16 16.072.554,05

17.670.557,18

702.254,12

13 Jawa Tengah

13.164 3.403

4.549 5.742.018 8.644.754,45

17.323.156,57 25.967.911,02

24.287.935,21

533.225,27

14 D.I. Yogyakarta

1.751

1.307 857.104

2.692.795,34 4.061.898,99

4.491.040,78

112.163,46

15 Jawa Timur

21.757 12.089

13.174 3.620.213 12.442.585,82 13.832.728,84 26.275.314,66

28.116.735,18

1.056.007,43

16 Banten

3.881

811

1.171 875.844

1.847.084,26 4.427.885,30

4.338.462,17

285.910,35

17 Bali

4.244

1.253

1.369.103,64

2.580.801,04

2.284

3.137 1.108.238 3.290.110,92

11.004.344,03 14.294.454,95

13.444.457,16

435.487,94

18 Nusa Tenggara Barat 2.396

807

1.187 317.182

897.534,69

651.070,38

1.548.605,07

1.276.627,33

84.924,18

19 Nusa Tenggara Timur 2.697

493

596

703.337

1.902.612,20

1.119.530,94 3.022.143,15

2.590.375,49

78.656,30

20 Kalimantan Barat

2.935

493

959

1.203.533 2.947.494,18

3.021.262,99 5.968.757,18

8.529.436,10

124.412,60

21 Kalimantan Tengah

2.510

320

438

235.002

1.200.645,71

1.095.992,67 2.296.638,38

2.577.494,19

87.758,19

22 Kalimantan Selatan

1.721

463

790

198.855

884.023,58

678.359,08

1.562.382,65

1.015.792,74

126.203,64

23 Kalimantan Timur

2.906

544

1.038 211.495

1.490.982,81

1.301.594,26 2.792.577,07

2.019.612,39

95.180,15

24 Kalimantan Utara

476

96

113

26.981

115.520,07

234.898,20

350.418,26

176.301,91

16.509,08

25 Sulawesi Utara

3.620

308

374

65.765

208.431,19

126.760,93

335.192,12

337.208,98

22.147,48

26 Sulawesi Tengah

1.429

336

447

132.214

531.308,28

274.246,38

805.554,66

1.022.220,56

50.905,07

27 Sulawesi Selatan

4.966

791

1.147 374.806

1.827.006,51

1.096.252,74 2.923.259,25

3.326.599,39

159.748,02

28 Sulawesi Tenggara

3.051

298

476

65.999

267.430,90

169.307,40

436.738,30

917.726,06

30.111,34

29 Gorontalo

884

202

274

46.193

165.711,68

77.537,71

243.249,39

198.286,68

16.065,54

30 Sulawesi Barat

837

48

83

18.788

54.336,22

55.569,63

109.905,85

273.968,89

8.870,46

31 Maluku

2.373

114

199

33.786

95.326,88

72.911,80

168.238,68

186.116,15

13.519,28

32 Maluku Utara

917

147

137

24.434

104.288,47

33.433,51

137.721,98

182.908,98

21.123,14

33 Papua

2.131

58

375

59.836

273.232,25

73.832,32

347.064,57

297.558,55

28.328,87

34 Papua Barat

608

36

67

10.342

44.992,62

9.511,40

54.504,03

48.321,01

8.574,50

TOTAL

123.048 35.761

45.489 22.463.738 70.923.072,69 81.190.064,35 152.113.137,04 154.718.530,14 6.269.253,51

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 31 Desember 2019

1.4

POTENSI PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN SANITASI

Total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target pada tahun 2024 adalah sebesar Rp123 triliun untuk
sektor air minum dan Rp140 triliun untuk sektor sanitasi. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
tersebut, peran dan kontribusi lembaga keuangan dibutuhkan terkait penyediaan alternatif pembiayaan
di sektor sanitasi dan air minum. Hal ini menjadi penting mengingat adanya keterbatasan alokasi
pendanaan (APBN, APBD, DAK) dari Pemerintah Indonesia untuk sektor air minum sebesar
Rp93,3triliun (76% dari total pendanaan) dan sanitasi sebesar Rp80,8 triliun (58% dari total pendanaan).
Data SUSENAS BPS yang diolah Bappenas pada Tabel 5 menunjukkan jumlah rumah tangga dengan
akses sanitasi layak dana man di Indonesia pada tahun 2020. Data tersebut terbagi menjadi enam
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kategori yaitu akses aman, akses layak sendiri, akses layak bersama, akses belum layak, BABS tertutup
dan BABS di tempat terbuka.
Tabel 5. Data Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi di Indonesia Tahun 2020 (per Provinsi)
No
1

Provinsi

Akses
Aman

Akses
Layak
Sendiri
766.130

Akses
Layak
Bersama
90.018

Nanggroe Aceh
170.100
Darussalam
2
Sumatera Utara
162.532
2.670.517
108.001
3
Sumatera Barat
95.679
754.265
69.617
4
Riau
134.979
1.336.639
40.883
5
Jambi
39.227
685.423
29.718
6
Sumatera Selatan
100.635
1.469.368
105.520
7
Bengkulu
20.187
387.933
20.983
8
Lampung
60.358
1.626.105
103.594
9
Kep. Bangka Belitung 27.837
346.253
8.048
10
Kep. Riau
67.004
461.541
31.102
11
DKI Jakarta
485.824
2.022.614
347.279
12
Jawa Barat
1.198.176
7.902.078
886.128
13
Jawa Tengah
1.016.861
6.278.957
755.498
14
DI Yogyakarta
162.574
773.994
219.627
15
Jawa Timur
820.872
7.387.865
993.561
16
Banten
344.637
2.194.005
170.023
17
Bali
162.397
802.975
155.755
18
NTB
73.003
917.563
241.751
19
NTT
7.425
725.219
129.960
20
Kalimantan Barat
39.807
886.838
38.931
21
Kalimantan Tengah
39.501
473.124
30.873
22
Kalimantan Selatan
34.019
865.511
74.535
23
Kalimantan Timur
60.246
811.082
27.829
24
Kalimantan Utara
4.709
137.903
8.349
25
Sulawesi Utara
36.456
466.300
73.724
26
Sulawesi Tengah
24.019
509.009
48.582
27
Sulawesi Selatan
102.399
1.659.003
162.192
28
Sulawesi Tenggara
7.315
493.513
39.263
29
Gorontalo
9.248
179.814
45.866
30
Sulawesi Barat
8.032
230.008
21.483
31
Maluku
9.700
251.810
37.239
32
Maluku Utara
4.865
182.611
32.066
33
Papua Barat
6.567
152.974
22.688
34
Papua
21.517
318.682
33.361
Total
5.558.704
47.127.627
5.204.047
Sumber: SUSENAS BPS diolah Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020

Akses
Belum
Layak
87.240

42.349

BABS di
Tempat
Terbuka
175.909

203.554
69.123
125.897
70.236
204.080
45.671
224.217
4.985
9.047
125.437
1.231.099
456.266
18.999
926.416
195.915
9.409
32.845
246.517
111.361
89.127
96.435
36.468
11.908
42.889
41.608
101.400
26.080
28.248
19.478
34.246
33.778
27.707
259.258
5.246.947

219.185
164.894
76.481
54.751
120.024
24.709
186.754
3.266
52.368
87.204
2.372.753
674.717
11.683
336.157
125.346
8.129
41.024
10.408
51.051
99.637
109.760
54.311
17.200
16.084
23.790
28.078
32.464
3.744
2.939
15.279
6.985
11.331
62.459
5.147.315

263.478
196.611
85.862
90.036
178.046
49.937
70.463
22.394
6.400
1.136
397.032
489.539
5.626
898.742
273.377
41.399
180.581
118.069
145.638
19.388
19.799
18.433
3.825
38.871
132.496
109.283
56.970
43.490
54.779
49.750
28.591
10.250
231.446
4.507.647

BABS
Tertutup

Sesuai dengan data akses sanitasi pada Tabel 5, Indonesia masih memiliki sejumlah rumah tangga yang
melakukan praktik BABS (terbuka) yaitu mencapai 4,5juta RT dan BABS (tertutup) mencapai 5,1 juta
RT, diikuti dengan 5,2 juta RT dengan akses yang belum layak, dan 5,2 juta RT dengan akses layak
bersama.
Untuk sektor air minum, potensi pembiayaan mikro bagi rumah tangga untuk memiliki akses air minum
perpipaan dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu tercapainya
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10 juta saluran perpipaan air minum rumah tangga. Selain itu, Pemerintah Indonesia menargetkan 100%
akses air minum layak bagi seluruh rumah tangga dengan akses perpipaan dan BJP. Dalam hal ini,
kategori BJP adalah (1) sumur dangkal; (2) sumur pompa; (3) bak penampungan air hujan; (4) terminal
air; dan (5) bangunan penangkap mata air. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
memperkirakan terdapat sekitar 350.000 rumah tangga yang memerlukan akses air minum layak dengan
jenis BJP sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.

Gambar 3. Potensi Pembiayaan Mikro Air Minum

Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS

Terkait dengan sanitasi, pembiayaan mikro sanitasi memiliki potensi yang besar untuk memenuhi target
Pemerintah Indonesia pada RPJMN 2020-2024 yaitu 90% memiliki akses sanitasi layak termasuk
didalamnya 15% dengan akses sanitasi aman. Untuk akses sanitasi aman ditargetkan 1.75 juta rumah
tangga memiliki sambungan rumah (SR) kedalam Instalasi Pembuangan Air Limbah Domestik (IPALD)
dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp.60.4 triliun. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat
berkontribusi di dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yaitu sebesar 9.1% atau sebesar Rp.5.5triliun.
Pembiayaan mikro memiliki peran untuk mengantisipasi bagi masyarakat yang tidak mampu
mengeluarkan dana sendiri dengan potensi pembiayaan maksimal sebesar Rp.5.5 triliun.
Sedangkan untuk akses sanitasi layak individu dimana terdapat kepemilikan jamban sehat dan tangki
septik ditargetkan adanya 14.7 juta unit terpasang di rumah, memerlukan kebutuhan pendanaan sebesar
Rp.74 triliun. Masyarakat diharapkan juga berpartisipasi secara langsung dengan membayar dengan
dana sendiri untuk memiliki tangki septik di rumah nya. Total pendanaan yang diharapkan datang dari
masyarakat adalah sebesar Rp.52 triliun untuk 10,2 juta tangki septik terpasang. Potensi pembiayaan
mikro sanitasi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mengeluarkan dana sendiri adalah
sebesar 33% dari Rp.52 triliun atau Rp.17,16 triliun. Sehingga total potensi pembiayaan mikro di sektor
sanitasi adalah sebesar Rp.22,66 triliun.
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Gambar 4. Potensi Pembiayaan Mikro Sanitasi

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga di Indonesia yang memerlukan perhatian
dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tingkat kesehatan khususnya pada sektor sanitasi.
Dengan kapasitas pendanaan yang terbatas dari Pemerintah Indonesia, alternatif kepemilikan melalui
pembiayaan mikro menjadi penting, selain dengan cara swadaya dari masyarakat. Perbankan dan
koperasi dapat fokus kepada segmen rumah tangga yang memiliki kapasitas mengembalikan angsuran
dengan kriteria antara lain berpenghasilan rutin, serta memiliki hak milik dan/ atau hak guna bangunan
atas tanah dan bangunan tempat tinggal.

1.5

PRAKTIK PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN SANITASI DI INDONESIA

Praktik pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2014 yang
diinisiasi oleh Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua
(selanjutnya disebut IUWASH Plus) dan Water.Org di lembaga keuangan seperti BPR, KSP, dan Modal
Ventura.
Tanggung Renteng
Kegiatan pinjaman yang dilakukan secara berkelompok (umumnya 5-10 orang) dimana satu sama
lain dari masing-masing peminjam di dalam kelompok bertangung jawab secara bersama-sama
untuk menjamin keberlangsungan angsuran pinjaman berjalan lancar. Jika salah satu pinjaman di
dalam kelompok mengalami permasalahan, maka anggota kelompok lainnya akan bertanggung
jawab untuk pengembalian dan secara kekeluargaan mengajak peminjam yang bermasalah untuk
kembali mengangsur pinjaman. Pinjaman dalam bentuk tanggung renteng tidak menerapkan agunan
untuk pinjaman yang diberikan.
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Sasaran dalam penyaluran pembiayaan ini ditujukan sebagian besar kepada nasabah/ anggota yang sudah
bergabung (bukan anggota baru). Karakteristik pengguna rata-rata adalah masyarakat yang
berpenghasilan rendah (MBR). Karakteristik MBR ini merupakan masyarakat yang memiliki
keterbatasan dalam hal memberikan jaminan, sehingga lembaga keuangan memilih pendekatan
penyaluran dalam bentuk model kelompok atau dikenal dengan istilah tanggung renteng atau Grameen
Model. Lembaga keuangan yang menggunakan sistem ini paling banyak adalah dari jenis KSP dan Modal
Ventura.
Untuk jenis lembaga keuangan seperti BPR atau BPR Syariah (BPRS), rata-rata pola penyalurannya
menggunakan sistem pembiayaan individual dengan memberikan syarat memiliki jaminan. Namun
demikian, kondisi tersebut mengakibatkan masih sedikitnya jumlah nasabah yang memanfaatkan jenis
pembiayaan ini. Sebagian besar BPR atau BPRS menyalurkan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
dengan menggunakan produk pembiayaan renovasi rumah dimana di dalamnya terdapat penggantian
jamban dengan leher angsa dan perpipaannya, serta penambahan bangunan tangki septik. Untuk air
minum seperti instalasi toren air, pembangunan sumur bor dan pemasangan filter air juga masuk ke
dalam produk pembiayaan renovasi rumah dan sebagian lembaga keuangan menerapkan jaminan
khususnya untuk pembiayaan di atas Rp5 juta. Selain itu, pembiayaan penyambungan saluran perpipaan
air minum ke rumah tangga dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Kelompok Pengelola
Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) juga diberikan oleh BPR/ BPRS.
Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang dimiliki baik oleh KPS, Modal Ventura serta BPR/BPRS
memiliki fitur sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.
Tabel 6. Fitur Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
Keterangan

Koperasi
Pinjam

Modal Ventura

Bank Perkreditan Rakyat

Jangka Waktu

6-24 bulan

12 bulan

6-24 bulan

Jenis Penyaluran

Tunai kepada anggota

Tunai kepada mitra

Dalam bentuk barang terpasang

Plafon

1.000.000 s.d. 10.000.000

1.000.000
5.000.000

2.500.000 s.d. 15.000.000

Bentuk Pembiayaan

Sistem
(grameen)

Sistem
kelompok
(grameen)

Sistem individu

Bunga/ Bagi Hasil per
Bulan

1% s.d. 2%

1%

0,5% s.d. 2,5%

Simpan

kelompok

s.d.

Sumber: Diolah oleh penulis

Sebagian besar MBR yang belum memiliki akses keuangan ke bank (unbankable) memilih kepemilikan
akses sanitasi dan air minum layak dengan menggunakan mekanisme sistem kelompok (Grameen Model).
Hal ini dikarenakan sistem pembiayaan kelompok lebih mudah diakses dengan persyaratan yang tidak
terlalu sulit dibandingkan dengan perbankan. Selain itu, pembiayaan kelompok tidak menerapkan agunan
pada setiap pembiayaan namun dengan nilai pembiayaan yang kecil.
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1.6

HAMBATAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN
SANITASI

Dalam hal ini perlu diidentifikasi hambatan apa saja yang menjadi kendala pengembangan produk
pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Selain itu, peluang apa saja yang dapat mendorong
kemajuan signifikan dari produk tersebut harus menjadi perhatian dalam pengembangan produk ini.
1.6.1

Hambatan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

a. Kesadaran Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi Aman Masih Rendah
Kesadaran dari masyarakat masih sangat rendah khususnya terkait kepemilikan sanitasi yang aman
(jamban dengan leher angsa dan tanki septik kedap). Hal ini dikarenakan masyarakat masih memandang
bahwa kondisi yang dimiliki saat ini sudah cukup dan menganggap tidak berdampak terhadap kesehatan.
Data akses sanitasi Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 9,6 juta Kepala Keluarga (KK)
masih melakukan kegiatan BABS 5,2 juta KK mempunyai akses yang belum layak.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambung perpipaan air minum ke Sambungan
Rumah (SR) disebabkan oleh: (i) adanya sumber air lain yang dapat dipergunakan masyarakat; (ii) biaya
pemasangan SR (upfront cost) yang tidak murah bagi MBR; (iii) kurangnya advokasi dan sosialisasi untuk
pemakaian air perpipaan dari pemerintah dan penyelenggara air minum; dan (iv) kinerja PDAM yang
kurang sehat/sakit (NRW tinggi, kualitas air kurang baik, pengaliran belum 24 jam dan tekanan pada
pelanggan belum 1 atm). Kondisi tersebut menunjukkan tugas pemerintah semakin berat tidak hanya
terkait akses air minum dan sanitasi, namun juga mengedukasi kesadaran masyarakat terkait urgensi
akses tersebut.
Kementerian Kesehatan telah mengembangkan dan menjalankan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) yang bertujuan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui
pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Namun demikian, saat ini STBM belum
terintegrasi erat dengan mekanisme pembiayaan yang mendukung rumah tangga untuk
memenuhi akses air minum dan sanitasi. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai
pentingnya kepemilikan sarana air minum dan sanitasi ini menjadi sangat penting karena dapat
mendorong kesadaran terkait kebutuhan sarana fasilitas air minum dan sanitasi, serta dukungan
pembiayaan kepemilikan sarana tersebut. Oleh karena itu, sinergi yang erat diperlukan antara
upaya membangun kebutuhan dengan ketersediaan pembiayaannya oleh lembaga
keuangan. Jika sinergi ini tidak dibangun dan didukung, maka lembaga keuangan yang berpartisipasi
di pembiayaan mikro air minum dan sanitasi akan menghadapi persoalan, yaitu kesulitan dalam
memperkenalkan produk pembiayaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat/
pelanggan, khususnya kepada masyarakat yang belum menyadari pentingnya kepemilikan air minum
dan sanitasi aman.

b. Dana Hibah Pemerintah di Sektor Air Minum dan Sanitasi
Dalam rangka percepatan pencapaian target-target di sektor air minum dan sanitasi melalui program
hibah, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
menyelenggarakan program air minum perkotaan dan perdesaan melalui yang didanai dari dana hibah.
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Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp850 miliar yang digunakan untuk
pembangunan sambungan rumah tangga (SR) sebanyak 305.000 SR
Namun demikian, penyaluran dana hibah kepada rumah tangga seringkali terkendala dengan sinkronisasi
data KK. Kondisi ini menyebabkan segmentasi tingkat penghasilan masyarakat tidak diperhatikan dalam
pelaksanaan program hibah. Hal tersebut menyebabkan pihak-pihak swasta termasuk lembaga keuangan
mengalami kesulitan mengidentifikasi wilayah (market mapping) ketika berpartisipasi dalam mendukung
program air minum dan sanitasi.
Di sisi lain, kehadiran program hibah dari Pemerintah Indonesia menyebabkan banyak masyarakat tidak
berkeinginan memiliki fasilitas air minum dan sanitasi yang aman secara mandiri. Masyarakat yang secara
ekonomi mampu dan mandiri untuk memiliki fasilitas tersebut justru berharap dapat memanfaatkan
program hibah. Hal ini juga mengakibatkan lembaga keuangan kesulitan dalam memasarkan produk
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi karena masyarakat lebih memilih menggunakan program
hibah. Oleh karena itu, tolak ukur segmentasi perlu dibuat sebagai standardisasi penetapan calon
penerima hibah agar pendanaan ini dapat lebih tetap sasaran dan tepat guna.
Program hibah air minum dan air limbah yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR belum dapat
secara tepat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memiliki ketidakmampuan untuk
memiliki sarana sanitasi dengan pendanaan sendiri. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang
berpenghasilan tetap dan sanggup membayar lebih memilih menunggu pemberian hibah dibandingkan
mengambil pilihan angsuran ringan dari lembaga keuangan melalui kredit/ pembiayaan mikro air minum
dan sanitasi.

c. Persyaratan Agunan dalam Pemanfaatan Program Pembiayaan
Proses pembiayaan di lembaga keuangan pada umumnya menjalankan beberapa prinsip yang disebut
dengan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Sebagian besar lembaga keuangan
menekankan pentingnya collateral atau agunan di setiap pembiayaan yang disalurkan sebagai bagian dari
mitigasi risiko gagal bayar dari peminjam, terlebih untuk pembiayaan dengan nilai di atas Rp5 juta per
debitur. Lembaga keuangan yang memiliki pembiayaan mikro air minum dan sanitasi juga menerapkan
persyaratan yang sama, yaitu perlu adanya agunan dalam rangka mitigasi risiko gagal bayar.
Kondisi ini dapat mengakibatkan jangkauan (outreach) dari pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi terbatas khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Hal ini disebabkan
adanya pemahaman di masyarakat bahwa pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dipandang tidak
berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga tidak memerlukan adanya agunan.

d. Keterbatasan Pendanaan Khusus untuk Lembaga Keuangan
Hingga saat ini belum ada jenis pendanaan khusus untuk sektor air minum dan sanitasi yang dapat
diakses oleh lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan lembaga keuangan perlu
menggunakan jenis pendanaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja dengan persyaratan yang ketat
dan seringkali disyaratkan adanya jaminan.
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Dengan menggunakan jenis pendanaan yang bersifat umum, banyak lembaga keuangan
menerapkan bunga yang tinggi dan mensyaratkan adanya agunan kepada nasabah pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi. Kondisi ini mengakibatkan lambatnya ekspansi lembaga keuangan
untuk memasarkan produk pembiayaan mikro ini kepada calon nasabah dengan tingkat kesejahteraan
yang tergolong rendah.
1.6.2

Peluang Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

1. Potensi Pasar yang Besar
Seperti yang telah diuraikan pada poin 1.4 dimana potensi pasar di sektor air minum dan sanitasi sangat
besar dengan target pasar sebanyak 10 juta sambungan rumah tangga untuk air minum perpipaan dan
sekitar 350.000 rumah tangga yang memerlukan sambungan rumah tangga BJP di sektor air minum.
Untuk sektor sanitasi, masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tanki septik kedap
dan jamban sehat (5,2 juta RT dengan status akses belum layak dan 9,6 juta RT dengan status BABS di
tempat terbuka maupun tertutup) menunjukkan bahwa sektor air minum dan sanitasi dapat dijadikan
sektor pembiayaan baru bagi lembaga keuangan. Pemetaan potensi pasar di sektor air minum dan
sanitasi memerlukan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Indonesia (Kementerian PUPR) terkait
sinkronisasi data wilayah program hibah dengan pendekatan berbasis pasar (market-based approach).
2. b. Pembiayaan dengan Dampak Sosial yang Tinggi
Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi merupakan jenis pembiayaan yang berbeda dengan produk
pembiayaan lainnya. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu pembiayaan yang berkaitan dengan
sektor kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Adanya pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
diharapkan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar yang semakin
membaik.
Bagi lembaga keuangan, produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi adalah produk inovasi yang
menguntungkan secara finansial maupun non-finansial. Memperhatikan potensi pasar tersebut, lembaga
keuangan dapat melakukan perluasan nasabah (outreach). Menurut studi pengembangan mikrokredit air
minum dan sanitasi di Filipina, adanya akses sambungan rumah menyebabkan rumah tangga memperoleh
air dengan harga yang lebih murah (financial and time saving) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (USAID, 2011). Untuk non-finansial, produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi akan
membentuk citra lembaga keuangan yang peduli bagi kesehatan nasabahnya dan dukungan nyata
terhadap program pemerintah, khususnya terkait dengan TPB nomor 6 yaitu Air Minum dan Sanitasi
Layak.
3. Kombinasi Produk Pembiayaan Lain yang Menguntungkan
Lembaga keuangan dapat dengan mudah melakukan kombinasi atau menggabungkan produk
pembiayaan lainnya dengan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi. Pengembangan skema
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi ini dapat menarik nasabah baru dan meningkatkan pendapatan
bunga lembaga keuangan, sehingga dapat meningkatkan portofolio pinjaman. Produk pembiayaan lainnya
yang sangat terkait adalah pembiayaan renovasi rumah. Saat ini lembaga keuangan berfokus pada
pembangunan isi rumah atau penambahan ruangan dalam menyalurkan pembiayaan renovasi rumah.
Dengan menambahkan aspek pembangunan fasilitas air minum dan/ atau sanitasi, kegiatan konstruksi
renovasi rumah dapat memasukkan aspek pembangunan tangki septik kedap, penyambungan air minum
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perpipaan dengan PDAM, atau pembangunan sumber air minum sendiri, seperti sumur pompa atau
memasang toren, atau pemasangan alat filter air.
Selain itu, produk pembiayaan untuk keperluan modal kerja dapat dikombinasikan dengan pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi, khususnya terkait modal kerja bagi usaha rumah makan. Pada kegiatan
ini dapat ditambahkan persyaratan kebersihan mengenai toilet untuk pelanggan/ tamu. Tambahan toilet
dan paket tanki septik dapat menjadi bagian dari pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh lembaga
keuangan.
1.7

PEMBELAJARAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN
SANITASI DI NEGARA LAIN

Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi masyarakat telah dilakukan oleh beberapa lembaga
keuangan dan donor di beberapa negara seperti India dan Filipina. Keberhasilan pembiayaan untuk
masyarakat umumnya didorong oleh adanya kerja sama yang baik para pemangku kepentingan/
stakeholder yang mendukung terwujudnya dan terlaksananya program pembiayaan ini. Beberapa
praktik pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di India sebagai mitra dari Water.Org termasuk di
antaranya adalah Grameen Koota & Navya Disha, dan Gramalaya & GUARDIAN (Foster, 2016).
1.7.1

Grameen Koota & Navya Disha

Grameen Koota memulai program kredit air minum dan sanitasi pada tahun 2010. Kegiatan
pengembangan kredit air minum dan sanitasi dilakukan bersama dengan lembaga non pemerintah yaitu
Navya Disha yang memiliki tujuan untuk mengembangkan sisi permintaan (demand stimulation),
peningkatan kapasitas, dan aktivitas dukungan teknis. Pada tahun pertama kegiatan, Grameen Koota
berhasil menyalurkan 8.685 pinjaman dan didukung oleh program CSR dari Pepsi Foundation.
Program kredit air minum dan sanitasi ditetapkan sebagai bagian dari misi tanggung jawab sosial dari
Grameen Koota sehingga persentase bunga yang diterapkan sebesar 4%. Angka ini di bawah persentase
bunga untuk produk pembiayaan lainnya. Pada tahun 2013, perkembangan pencairan pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi meningkat drastis mencapai 684% dan 192% pada tahun 2014. Pada tahun 2015,
Grameen Koota memiliki porsi pembiayaan mikro air minum dan sanitasi sebesar 53,8% dari total
pembiayaan yang disalurkan. Sampai dengan September 2015, Grameen Koota berhasil mencairkan
total kredit sebesar USD36,6 juta.
Beberapa faktor pendorong keberhasilan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di Grameen Koota
adalah sebagai berikut:
1. Komitmen dan dukungan yang tinggi dari manajemen senior;
2. Penyediaan dana yang besar (5% dari keuntungan setelah pajak) sebagai sumbangan kepada Navya
Disha untuk kegiatan edukasi mengenai air minum dan sanitasi, serta aktivitas yang berkaitan
dengan perubahan perilaku;
3. Tingkat motivasi yang tinggi dari para staf (kepala cabang dan marketing/ loan officer);
4. Keterlibatan Grameen Koota sejak pilot project ini diinisiasi dan pendanaan dari Pepsi Foundation
memberikan pengalaman dan keyakinan yang besar atas kemajuan kegiatan ini;
5. Cabang-cabang yang memasarkan produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi berlokasi
dekat dengan tempat tinggal penduduk yang bermukim di dekat jaringan infrastruktur pipa air
minum dan rumah tangga yang tidak memiliki jamban sehat tinggi;
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6. Adanya upaya peningkatan kapasitas staf Grameen Koota mengenai air minum dan sanitasi yang
dilakukan oleh Navya Disha mampu meningkatkan (scale up) pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi lebih cepat.
1.7.2

Gramalaya dan GUARDIAN

Gramalaya adalah sebuah lembaga amal yang didirikan pada tahun 1987 dan memiliki spesialisasi di
sektor air minum dan sanitasi. Pada tahun 2007 Gramalaya berhasil mencairkan dana sebesar USD200
ribu. Dengan keberhasilan ini, Gramalaya berinisiatif mendirikan sebuah LKM bernama Gramalaya
Urban and Rural Development Initiatives and Network (GUARDIAN) yang didedikasikan sepenuhnya
untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.
Gramalaya memiliki fokus kegiatan berupa peningkatan permintaan (demand generation), usulan desain
dan konstruksi, serta pelatihan bagi tukang, sedangkan GUARDIAN berfokus pada penyaluran
pembiayaan, administrasi pembiayaan, serta penagihan angsuran. Dengan sumber pendanaan dari Pepsi
Foundation, GUARDIAN menyalurkan sebanyak 4.399 pinjaman saat awal kegiatan ini digulirkan pada
tahun 2008 dan 2011. Kemudian program kemitraan ini dilanjutkan bersama Water.Org sampai dengan
menyalurkan 23.177 pinjaman hingga September 2015. Pada tahun 2016, GUARDIAN telah berhasil
mengoperasikan delapan kantor cabang, menawarkan lima produk AMPL dengan tingkat bunga 21
persen (regresif). Tidak seperti kebanyakan LKM lainnya, GUARDIAN menawarkan jumlah pinjaman
yang mampu mencakup seluruh biaya fasilitas, dan tidak mengharuskan calon nasabah untuk membayar
kontribusi di muka (Foster, 2016).
Kontribusi Gramalaya & GUARDIAN dikenal memiliki kualitas yang baik dalam pemberian layanan
teknis air minum dan sanitasi. GUARDIAN juga berupaya meningkatkan secara kontinu jumlah
pembiayaan yang disalurkan. Walaupun merupakan mitra Water.Org dengan jumlah cabang terkecil,
GUARDIAN mampu menyalurkan lebih banyak pinjaman terbanyak pada tahun 2011 dan 2015, kecuali
dibandingkan dengan dua dari 14 mitra WaterCredit. Selain itu, analisis keuangan lembaga ini
menunjukkan bahwa portofolio pinjaman GUARDIAN adalah salah satu yang paling berkelanjutan
secara komersial (Foster, 2016).

Kedua program pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di India dapat menjadi pembelajaran penting
dalam proses formulasi kebijakan serupa di kementerian terkait di Indonesia. Kedua contoh praktik
pembiayaan ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga keuangan dapat memberikan kontribusi
signifikan dalam peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui pembiayaan mikro.
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2 PROGRAM PEMERINTAH UNTUK AKSES AIR MINUM DAN
SANITASI DI RUMAH TANGGA
Dalam RPJMN 2020-2024 sektor air minum dan sanitasi, Pemerintah Indonesia telah menargetkan
seluruh rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 90% rumah tangga dengan akses sanitasi
layak. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan pendanaan melalui beberapa program hibah air
minum dan sanitasi kepada rumah tangga yang dikelola dan disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Walaupun program Pemerintah Indonesia di sektor air minum
dan sanitasi telah sangat membantu MBR terkait akses kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi,
namun target capaian yang telah ditentukan pada RPJMN 2020-2024 belum dapat terpenuhi. Program
hibah dari Pemerintah Indonesia di sektor air minum dan sanitasi memerlukan peningkatan capaian
dengan mengundang pihak-pihak lain termasuk sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam proses
alokasi manfaat penerima program hibah, baik dari sisi segmen masyarakat, wilayah hibah, campuran
hibah dan non-hibah, serta keseluruhan non-hibah.
2.1

CAPAIAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI AMAN DAN SASARAN RPJMN
2020-2024

BAPPENAS memaparkan bahwa masyarakat yang memiliki akses air minum layak adalah sebesar 90,21%
dan 20,69% memiliki akses air minum perpipaan pada tahun 2020. Di sisi lain, sebanyak 9,79% dari
jumlah total penduduk diketahui belum atau tidak memiliki akses air minum yang layak. Untuk sektor
air minum, target akses air minum layak mencapai 100% (termasuk 15% target akses air minum aman)
dan 30% terkait akses perpipaan sebagaimana disebutkan pada RPJMN 2020-2024 (Gambar 4). Dalam
hal ini, akses air minum perpipaan sebesar 30% adalah setara dengan 10 juta sambungan rumah tangga
(SR).
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Gambar 5. Capaian dan Target Akses Air Minum

Sumber: SUSENAS BPS diolah Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020

Pada sektor air minum, sesuai dengan mandat SDGs Pemerintah Indonesia membagi akses air minum
ke dalam beberapa tingkatan, dengan tingkat 1 adalah tidak memiliki akses air minum dan tingkat 5
adalah memiliki akses air minum aman (Gambar 5). Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh rumah
tangga memiliki akses air minum aman dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
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Gambar 6. Tingkatan Akses Air Minum

Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS

Selanjutnya, pada sektor sanitasi, persentase masyarakat Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak
pada tahun 2020 mencapai 79,53%, sedangkan sebanyak 6,19% masyarakat masih melakukan kegiatan
BABS. Walaupun jumlah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2010, Pemerintah
Indonesia memiliki target tinggi yang harus dicapai pada tahun 2024, yaitu 90% untuk akses sanitasi
layak dan 0% untuk BABS sebagaimana dijelaskan pada Gambar 6.
Gambar 7. Capaian dan Target Akses Sanitasi
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Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa pembagian tingkatan akses sanitasi dimulai dari tingkatan terendah
yaitu BABS di tempat terbuka hingga akses sanitasi aman. Masyarakat dinilai memiliki akses sanitasi
aman jika memiliki toilet/ kamar mandi individual (tidak menumpang dengan rumah tangga lainnya),
sudah menggunakan jamban jenis leher angsa yang tersambung dengan pipa ke tangki septik individu
yang kedap, dan disedot secara rutin sedikitnya setiap tiga tahun sekali. Selain penyedotan rutin, akses
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sanitasi aman mencakup ketersediaan toilet rumah tangga yang terlayani sambungan rumah, dengan
pengolahan air limbah dikelola oleh IPALD melalui jaringan air limbah yang tersedia.
Gambar 8. Klasifikasi Akses Sanitasi

Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS

2.2

PROGRAM PEMERINTAH INDONESIA PADA SEKTOR AIR MINUM DAN
SANITASI

Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai macam program dengan sumber pendanaan APBN khusus
untuk sektor air minum dan sanitasi bagi MBR. Program ini dilaksanakan dalam bentuk hibah yang
dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Selain itu, beberapa program didanai
oleh pihak lembaga multilateral yang memiliki fokus kegiatan atau program di sektor air minum dan
sanitasi.
2.2.1

Progam Hibah Air Minum Perkotaan & Perdesaan dan Air Limbah Domestik

Kementerian Keuangan pada anggaran tahun 2020 mempersiapkan dana sebesar Rp22,07 triliun untuk
penataan kawasan, air minum dan sanitasi melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.
Dari jumlah tersebut, anggaran untuk sektor air minum dan sanitasi dialokasikan sebesar Rp8,90 triliun
untuk seluruh Indonesia. Untuk sektor air minum, Kementerian PUPR memiliki Program Hibah Air
Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan, dan Program Hibah Air Limbah Setempat untuk
sektor sanitasi (Alaydrus, 2020).
Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah
diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi MBR di perkotaan dan/ atau
perdesaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM,
yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2017). Target
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dari Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan adalah terbangunnya sistem penyediaan air
minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.
Di sisi lain, Program Hibah Air Limbah Setempat merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah
diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan air limbah setempat, yang
akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah
dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis. Program Hibah Air Limbah Setempat mempunyai luaran
yaitu terbangun dan berfungsinya tangki septik. Program Hibah Air Limbah Setempat ini bersinergi
dengan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) khususnya di kabupaten/ kota yang memiliki
IPLT atau kerja sama IPLT.
Pada tahun anggaran 2019, alokasi Hibah Air Minum Perkotaan dari sumber penerimaan dalam negeri
adalah sebesar Rp700 miliar untuk 138 kabupaten/ kota seluruh Indonesia dengan target mencapai
230.000 SR. Untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan, pemerintah menganggarkan Rp150 miliar
dengan target pembangunan 75.000 SR pada tahun 2019 (Kulsum, 2018). Program Hibah Air Minum
dari Kementerian PUPR telah berlangsung sejak tahun 2010 dimana jumlah sambungan telah mencapai
1,2 juta SR (yang dimanfaatkan oleh 6,1 juta jiwa) di 232 kabupaten/ kota pada 32 provinsi di Indonesia.
Program Hibah Air Minum dan Air Limbah yang telah dikelola oleh Kementerian PUPR ini
dapat mengundang pihak swasta termasuk lembaga keuangan yang memiliki produk
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi untuk bersama-sama memetakan wilayah
berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga. Kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan
rutin/ tetap setiap bulan dapat diupayakan untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi dari lembaga keuangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan

2.2.2

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

PAMSIMAS merupakan program yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat agar
memiliki akses sanitasi yang layak dan air minum yang layak. Sampai dengan Juni 2021, PAMSIMAS telah
memberikan akses kepada 6 juta KK di 32.447 desa/ kelurahan dan tersebar di 409 kabupaten/ kota
pada 33 provinsi (PAMSIMAS, n.d.). Untuk periode tahun 2016-2020, PAMSIMAS menargetkan
penambahan cakupan wilayah kegiatan sebanyak 15.000 desa. Adapun ruang lingkup PAMSIMAS
meliputi:
1. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa;
2. peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
3. penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4. Hibah Insentif; dan
5. dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.
Pendanaan program PAMSIMAS bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes), dan kontribusi masyarakat. Selain itu, program ini didukung oleh pinjaman luar negeri
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dari Bank Dunia dan hibah dari the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT—
Pemerintah Australia). Penyediaan alokasi dana terbagi menjadi dua, yaitu untuk:
1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Desa, diberikan langsung kepada masyarakat untuk
membiayai kegiatan peningkatan sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Masyarakat (RKM); dan
2. Dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan
desa. Kegiatan tersebut dapat berupa pengadaan fasilitator dan bantuan teknis, lokakarya, dan
pelatihan.
Program PAMSIMAS dengan target pembangunan sarana fasilitas sanitasi dan air minum di
perdesaan ini juga dapat mengundang lembaga keuangan khususnya BPR dan/ atau koperasi
yang sudah memiliki produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi untuk menyediakan
alternatif akses kepemilikan sambungan ke rumah tangga melalui mekanisme
angsuran/ cicilan. Program pembiayaan mikro air minum dan sanitasi ini diharapkan dapat
meningkatkan jumlah rumah tangga di perdesaan untuk mendapatkan akses air minum maupun
pembuangan air limbah melalui tangki septik
Pengelola fasilitas air minum dan sanitasi (pada umumnya dalam bentuk KPSPAMS—Kelompok
Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dapat menyerahkan kepada lembaga keuangan
untuk menyeleksi masyarakat yang layak dan mampu untuk memanfaatkan pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan memiliki kapasitas
menganalisis dan mengukur mitigasi risiko yang tidak dimiliki oleh KPSPAMS.

2.2.3

Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

SANIMAS adalah program penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat
perkotaan. Pembangunan prasarana mengikutsertakan masyarakat secara aktif dari proses
perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas dengan tujuan agar fasilitas yang
terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan (POKJA AMPL, n.d.).
Sejak tahun 2010, pembangunan fasilitas SANIMAS ini didukung penuh oleh Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Sanitasi yang sudah terpisah dengan DAK Bidang Air Minum. Selain didukung oleh
pendanaan APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR selaku pemerintah pusat,
kegiatan ini mendorong pembangunan fasilitas SANIMAS melalui dukungan dana luar negeri dan dana
APBD dengan berbagai kerangka program. Pendanaan yang terbesar berasal dari Asian Development
Bank (ADB) yang ditujukan untuk pembangunan fasilitas SANIMAS di 1.350 kelurahan di lebih dari 30
kabupaten/ kota di lima provinsi di Indonesia.
Selain itu, Islamic Development Bank (IsDB) berpartisipasi di SANIMAS sejak tahun 2014 hingga 2019
dan telah mengembangkan fasilitas SANIMAS di 1.800 titik lokasi kegiatan di 58 kabupaten/ kota di 13
provinsi. Program ini tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bangka Belitung, dan DKI
Jakarta.
Sarana sanitasi SANIMAS IsDB merupakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) yang terdiri dari sub-sistem pelayanan berupa bak kontrol dan bak perangkap lemak, sub-sistem
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pengumpulan berupa jaringan pipa induk, manhole sebagai bangunan pendukung, dan sub-sistem
pengolahan berupa bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sarana ini dibangun untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan sebuah permukiman sebagai lingkungan yang
bersih dan sehat. Peran aktif masyarakat diwujudkan melalui kehadiran Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). KSM bertugas memproses segala persiapan
hingga selesainya pembangunan SPALD-T, termasuk pengadaan lahan. Adapun KPP diberi tugas untuk
memelihara sarana dan prasarana SPALD-T agar berkelanjutan.
Program SANIMAS juga dapat mengundang dan bekerja sama dengan lembaga keuangan
untuk membantu rumah tangga yang ingin memiliki akses fasilitas penyambungan pipa air limbah namun
hanya mampu dengan cara mengangsur biaya pemasangan. Lembaga keuangan memiliki kapasitas
menganalisis calon peminjam rumah tangga dari segi kemampuan mengangsur dan mitigasi risiko. Pihak
KSM ataupun KPP dapat mendukung kegiatan ini dengan menyediakan tukang/ kontraktor
pemasangan pipa air limbah di rumah calon peminjam. Selain itu, KSM/ KSP dapat memberikan
masukan atau referensi kepada lembaga keuangan mengenai rumah tangga yang belum dapat
mengakses kepemilikan saluran pipa air limbah di tempat tinggalnya.

2.2.4

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Kementerian PUPR
melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di
perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman
kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Dalam pelaksanaannya, program ini mengedepankan partisipasi
masyarakat dan pemerintah kabupaten/ kota sebagai pelaku utama (Direktorat Jenderal Cipta Karya,
n.d.).
Pada Tabel 7 dijelaskan tujuh aspek dan enam belas kriteria pelaksanaan program KOTAKU
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Tabel 7. Kriteria dan Aspek Pelaksanaan Program KOTAKU
No
1.

2.

3.

Aspek
Kondisi bangunan gedung

Kondisi jalan lingkungan

Kondisi penyediaan air minum

No

Kriteria

a.

Ketidakteraturan bangunan

b.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau

c.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

a.

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman; dan/ atau

b.

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

a.

Akses aman air minum tidak tersedia; dan/ atau

b.

Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
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No
4.

5.

6.

7.

Aspek
Kondisi drainase lingkungan

Kondisi pengelolaan air limbah

Kondisi pengelolaan persampahan

No

Kriteria

a.

Drainase lingkungan tidak tersedia;

b.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan; dan/ atau

c.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

a.

Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis; dan/ atau

b.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis.

a.

Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan
teknis; dan/ atau

b.

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan
teknis.

c.

Kondisi pengamanan (proteksi) kebakaran

d.

Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan

e.

Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Ketersediaan Ruang Terbuka Publik

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

Sumber pembiayaan Program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/ kota, swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainya (stakeholder) serta
dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (seperti World Bank—WB; Asian Infrastructure
Investment Bank—AIIB, dan Islamic Development Bank—IsDB).
Lembaga keuangan dapat berpartisipasi dan berkolaborasi dalam program KOTAKU
sebagai penyedia pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di wilayah tersebut (tingkat
kabupaten/ kota). Dengan masukan dan rekomendasi dari program KOTAKU, lembaga keuangan
dapat melakukan sosialisasi alternatif kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi di rumah
tangga melalui mekanisme angsuran.

2.3

SEGMENTASI PASAR UNTUK PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN
SANITASI

Penyediaan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi oleh lembaga keuangan menjadi alternatif utama
bagi rumah tangga untuk memiliki akses air minum dan sanitasi khususnya bagi rumah tangga yang tidak
mampu dengan membayar penuh, namun sanggup membayar melalui mekanisme angsuran secara
mingguan atau bulanan. Berdasarkan data BPS, tingkat pendapatan rumah tangga terendah berada pada
desil 1 (Rp0 – Rp1,5 juta/ bulan) dan tertinggi pada desil 10 (>Rp12,7 juta), pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi dapat ditujukan untuk rumah tangga dengan tingkat pendapatan desil 3 s.d. 6 (Rp2,2
juta s.d. Rp5 juta/ bulan). Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan desil 3 s.d. 6 memiliki kemampuan
untuk membayar angsuran yang sangat rendah melalui penyisihan pendapatan tetap. Walaupun
demikian, rumah tangga pada tingkat ini tetap memerlukan dukungan pemerintah untuk meringankan
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nilai angsuran. Dukungan pemerintah dapat diberikan melalui subsidi bunga, fasilitas pengganti agunan
(jika diperlukan), dan partisipasi sebagian dengan program hibah.
Pada umumnya pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pendidikan
anak, tabungan, dan rekreasi/ hiburan dengan nilai total maksimal 70% dari total pendapatan. Dengan
demikian, penyisihan pembayaran angsuran untuk kepemilikan akses fasilitas air minum dan sanitasi
dapat terpenuhi dengan jumlah maksimal mencapai 30% dari total pendapatan. Namun demikian, rumah
tangga dengan tingkat pendapatan desil 1 (Rp0 s.d. Rp1,5 juta/ bulan) memerlukan 100% dukungan
pemerintah melalui Program Hibah Air Minum dan Sanitasi. Selanjutnya, untuk rumah tangga dengan
pendapatan pada desil 7 s.d. 10 (Rp5 juta ke atas) dapat memilih untuk menggunakan pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi atau pembiayaan secara swadaya (dana sendiri).

Gambar 9. Segmentasi Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Sumber: Piramida Tingkat Pendapatan, BAPPENAS, 2020

USAID IUWASH Plus melakukan studi formatif sanitasi di lima belas wilayah perkotaan yang menyasar
rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah (B40). Pada Gambar 9, hasil studi
menunjukkan bahwa 23% dari angka total rumah tangga yang menjadi objek studi masih belum memiliki
fasilitas sanitasi (toilet) di rumahnya. 80% rumah tangga berkeinginan untuk memiliki fasilitas sanitasi di
rumahnya namun 61% rumah tangga menyatakan tidak mampu untuk memiliki fasilitas sanitasi dengan
dana sendiri.
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Gambar 10. Studi Formatif Akses Sanitasi Masyarakat B40 Perkotaan

Sumber: USAID IUWASH Plus, 2020

Hasil studi formatif ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah
yang belum memiliki toilet di rumahnya dapat memanfaatkan dua alternatif pembiayaan, yaitu program
hibah atau skema pembiayaan melalui angsuran/ cicilan yang rendah.

Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi sedianya dapat bersama-sama menentukan segmen/ level kesejahteraan rumah tangga. Selain
itu, segmentasi perlu ditentukan berdasarkan wilayah-wilayah agar dapat ditentukan bentuk
pembiayaannya dengan program hibah air minum dan sanitasi atau dengan skema pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi. Kerja sama dan partisipasi aktif antara Pemerintah Daerah dengan lembaga
keuangan menghasilkan pemanfaatan program hibah air minum dan sanitasi yang lebih terarah.
Kolaborasi ini yang selanjutnya disebut subsidi pintar (smart subsidy) dalam rangka mempercepat
target-target yang ingin dicapai baik di tingkat daerah maupun nasional untuk sektor air minum dan
sanitasi.
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3 REGULASI PEMBIAYAAN (FINANCING) DI LEMBAGA
KEUANGAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBIAYAAN MIKRO
AIR MINUM DAN SANITASI
Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari Bank Umum, BPR, Multifinance/ Leasing, Modal Ventura, PT
Pegadaian (Persero) (selanjutnya disebut dengan Pegadaian), LKM, dan lembaga pembiayaan lainnya
(seperti Bank Exim dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)—PNM) bernaung di bawah
supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tata kelola dan operasionalnya mengikuti peraturan
dan/ atau Surat Edaran OJK. Adapun lembaga keuangan yang berbentuk KSP bernaung di bawah
pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Seluruh tata kelola dan operasional lembaga dilakukan
sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.
Lembaga keuangan baik yang disupervisi oleh OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM
menerapkan pembiayaan mikro berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai
acuan/ referensi utama pelaksanaan kegiatan.
Gambar 11. Jenis Lembaga Keuangan Berdasarkan Regulator

Sumber: Diolah oleh penulis

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan pendanaan yang dikhususkan untuk pengembangan UMKM
dengan berbagai ketentuan dan persyaratan yang memudahkan dan meringankan pengusaha UMKM.
Kebijakan pendanaan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia adalah terkait Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM.
3.1

DEFINISI PEMBIAYAAN MIKRO DARI BANK INDONESIA

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit
atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM yang
mensyaratkan minimal 20% dari total kredit/ pembiayaan harus disalurkan untuk UMKM. Selain itu,
Bank Umum juga disyaratkan untuk memberikan pelatihan dengan jumlah dana pelatihan dihitung
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berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi
dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling banyak Rp10 miliar kepada
para pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
Pembiayaan mikro adalah sejumlah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada usaha mikro.
Definisi UMKM sudah ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan
tahunan. Besaran maksimal pembiayaan mikro mengikuti kriteria atas usaha mikro sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 8.
Tabel 8. Definisi UMKM Berdasarkan Kekayaan Bersih dan Hasil Penjualan
No
1

Jenis Usaha
Usaha Mikro

2

Usaha Kecil

3

Usaha Menengah

Sumber:

Keterangan
:

:

:

•

Usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha
perorangan, yang memenuhi kriteria;

•

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau

•

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

•

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria;

•

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak
Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

•

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling
banyak Rp2,5 miliar.

•

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan;

•

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak
Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

•

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling
banyak Rp50 miliar.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan
Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ketentuan dari Bank Indonesia pada Tabel 8 mengenai UMKM telah diterapkan oleh lembaga keuangan
dalam menentukan plafon maksimal pembiayaan mikro untuk calon penerima pembiayaan. Walaupun
ketentuan Bank Indonesia ditujukan kepada usaha ekonomi produktif, pada umumnya lembaga
keuangan menerapkan ketentuan ini pada kegiatan konsumtif untuk pembiayaan mikro.
Terkait dengan pembangunan fasilitas air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
serta sanitasi berupa kepemilikan jamban sehat dan tangki septik kedap individu tingkat rumah tangga
dengan kebutuhan biaya pembangunan antara Rp1 juta sampai dengan Rp10 juta, maka kegiatan
ini dapat dikategorikan sebagai pembiayaan skala mikro. Pada umumnya pelaku usaha yang
menjalankan kegiatan pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi merupakan pelaku usaha mikro
ataupun kecil, seperti tukang bangunan atau kontraktor kecil. Pelaku usaha umumnya
membangun atau merenovasi rumah perorangan, bukan real estate atau perkantoran.
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3.2

REGULASI PEMBIAYAAN MIKRO DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Selain Bank Indonesia, regulator keuangan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Institusi Keuangan Non
Bank (IKNB). Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang
disalurkan oleh lembaga keuangan diterbitkan oleh OJK (OJK, n.d.).
Beberapa regulasi OJK yang berkaitan dengan pembiayaan mikro pada lembaga keuangan pada
umumnya berkaitan dengan pengelolaan dan/ atau manajemen termasuk penerapan manajemen risiko,
kualitas aset produktif,1 pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), 2 serta rencana
bisnis. OJK tidak membedakan pembiayaan mikro dengan pembiayaan lainnya. Namun yang perlu
ditekankan adalah pengelolaan pembiayaan tersebut harus sesuai dengan Peraturan OJK yang ada.
Untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan tetap harus
menerapkan kaidah tata kelola kehati-hatian termasuk manajemen risiko sesuai dengan kebijakan dari
OJK untuk menghindari banyaknya kondisi gagal bayar (default) atas pembiayaan yang disalurkan.
Dalam mengelola dan menyalurkan pendanaannya, seluruh lembaga keuangan harus menerapkan
manajemen risiko dimana serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR dan BPRS.
Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun risiko-risiko yang harus dikelola adalah risiko
kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis. Pada
Tabel 9 dijelaskan mengenai potensi risiko lembaga keuangan terkait pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi.
Tabel 9. Potensi Risiko Lembaga Keuangan terkait Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
No

1

2

Jenis Risiko

Definisi

Potensi Risiko di Pembiayaan
Mikro Air Minum dan Sanitasi

1

Risiko Kredit

Kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal
memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo
pembayaran. Jadi, risiko ini mungkin terjadi
karena debitur tidak mampu membayar
utangnya.

Peminjam tidak dapat membayar
angsuran dikarenakan kondisi ekonomi
menurun, anggota keluarga mengalami
musibah (dana terpakai dan lain-lain).

2

Risiko Operasional

Risiko yang timbul karena tidak berfungsinya
sistem internal yang berlaku, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan faktor
eksternal seperti bencana alam, demontrasi
besar, dan lain-lain.

Pencairan dari pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi tidak berdasarkan
hasil analisis yang benar sehingga
terdapat
potensi
pembiayaan
disalahgunakan.

3

Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul akibat lembaga keuangan
tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Produk pembiayaan mikro air minum
dan sanitasi yang dikeluarkan oleh
lembaga keuangan tidak menerapkan

Kualitas Aktiva Produktif adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang
ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia, kualitas aktiva
produktif dinilai berdasarkan tingkat keter(tagihan)nya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit
diragukan, atau kredit macet.
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani
perhitungan laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak
diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif; penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat
diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum persentase tertentu.
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No

4

Jenis Risiko

Risiko Likuiditas

Potensi Risiko di Pembiayaan
Mikro Air Minum dan Sanitasi

Definisi
termasuk Prinsip Syariah bagi lembaga
keuangan syariah dan unit usaha syariah.

PPAP sehingga dampak dari adanya gagal
bayar (credit default) merusak kondisi
keuangan lembaga.

Ketidakmampuan lembaga keuangan untuk
memenuhi kewajibannya (baik yang nyata
maupun yang dipersepsikan) mengancam
posisi keuangan atau keberadaannya.

Jangka waktu pinjaman dari pihak ketiga
yang dimiliki oleh lembaga keuangan
tidak sesuai dengan jangka waktu dari
pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi. Hal ini dapat berdampak pada
banyaknya rencana pencairan dana
ditunda karena pinjaman dari pihak
ketiga belum cair. Hal ini menyebabkan
calon peminjam membatalkan pengajuan
pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi.

Sebagai contoh, lembaga keuangan
mampu memenuhi penarikan kredit
nasabah karena dana yang tersedia
mencukupi, lembaga keuangan tidak
memenuhi permintaan penarikan
masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba.

tidak
oleh
tidak
dapat
dana

5

Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan
nasabah/ stakeholder yang bersumber dari
persepsi negatif terhadap lembaga keuangan.
Risiko reputasi dapat timbul dari adanya
publikasi negatif terkait kegiatan usaha lembaga
keuangan atau persepsi negatif terhadap
lembaga keuangan.

Terjadinya penipuan (fraud) dari salah
satu staf lapangan lembaga keuangan
dalam mengelola pembayaran angsuran
pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi mengakibatkan citra baik
lembaga keuangan hilang dan tidak
dipercaya oleh nasabah.

6

Risiko Strategis

Risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan
dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat,
pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat
atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan
perubahan
perundang-undangan
dan
ketentuan lain yang berlaku.

Produk pembiayaan mikro air minum
dan
sanitasi
tidak
direncanakan
berdasarkan rencana bisnis sehingga
lembaga keuangan tidak fokus dan tidak
siap pada saat permintaan pembiayaan
mikro ini menjadi besar.

Sumber: OJK, diolah oleh penulis

Kredit/ pembiayaan mikro yang disalurkan oleh BPR dan BPRS juga harus memperhatikan risiko-risiko
kredit. Selain itu, untuk produk kredit/ pembiayaan baru dengan pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi termasuk di dalamnya, perlu diperhatikan pengelolaan risiko melalui kebijakan dan prosedur
tertulis. Kebijakan dan prosedur secara tertulis paling sedikit harus meliputi:
1. penetapan risiko produk dan aktivitas baru;
2. identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
3. analisis aspek hukum untuk masing-masing produk dan aktivitas baru;
4. sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
5. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
6. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru.
BPR dan BPRS wajib melaporkan kepada OJK atas pembuatan produk kredit/ pembiayaan baru dan
menyampaikan semua risiko yang timbul kepada nasabah atas produk kredit/ pembiayaan yang telah
disetujui sebelum bertransaksi, termasuk pembiayaan mikro.
Selanjutnya, OJK mensyaratkan adanya Rencana Bisnis Bank (RBB) yang setiap tahun harus disampaikan
oleh BPR dan BPRS dalam rangka untuk melihat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga
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keuangan selama setahun ke depan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah. Beberapa hal yang harus dijelaskan dalam RBB adalah:
1. Strategi bisnis dan kebijakan termasuk:
a. kebijakan tata kelola dan manajemen risiko,
b. arah kebijakan,
c. strategi penyaluran kredit/ pembiayaan,
d. strategi pengembangan bisnis.
2. Rencana penghimpunan dana termasuk:
a. Rencana penghimpunan dana pihak ketiga,
b. Rencana penghimpunan dana lainnya.
3. Rencana penyaluran dana termasuk:
a. Rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan,
b. Rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha,
c. Rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi
prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan.
4. Rencana permodalan termasuk rencana penambahan modal.
5. Rencana pelaksanaan kegiatan baru termasuk rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang
memerlukan persetujuan OJK.
6. Rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru.
Seluruh BPR dan BPRS di bawah supervisi OJK wajib untuk membuat RBB tersebut yang akan diawasi
dan dipantau kegiatannya. OJK menerapkan adanya sanksi bagi lembaga keuangan yang belum
menjalankan RBB yang telah disampaikan kepada OJK.
Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan
(khususnya BPR/S dan Bank Umum) juga perlu untuk dimasukkan dalam RBB diantaranya dalam
rangka penerbitan produk baru dan rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor
ekonomi. Dengan dimasukkan dalam RBB, kinerja dari kegiatan pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi dapat diawasi dan dipantau oleh OJK.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap)
OJK memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terpisah dari TPB. Untuk
menyelaraskan keduanya, OJK mengajak pelaku usaha termasuk lembaga keuangan untuk melakukan
perubahan pola pikir kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola.
OJK berinisiatif dan telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk tahap I pada tahun 20152019. Pada tahap I tersebut, OJK telah menghasilkan beberapa inisiatif yang menjadi dasar bagi
perubahan pola pikir pelaku industri keuangan yang terdiri dari:
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a. memperkenalkan delapan prinsip keuangan berkelanjutan;
b. mewajibkan pelaku industri jasa keuangan untuk menyusun laporan yang berisi tentang penerapan
prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam rencana bisnis, serta kewajiban
penyampaian laporan kepada publik mengenai penerapan prinsip LST tersebut; dan
c. menyusun Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan.

Gambar 12. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Sumber: OJK, 2021

Pada Gambar 11, delapan prinsip keuangan berkelanjutan menjadi pertimbangan utama bagi pelaku
industri keuangan dalam mengembangkan arah kegiatannya. Tantangan terbesar dalam implementasi
keuangan berkelanjutan adalah meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa upaya untuk
menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan berkelanjutan jika dilakukan dengan mempertimbangkan
sumber daya alam dan dampak sosial kepada masyarakat. Selain itu, OJK menyusun Kategori Kegiatan
Usaha Berkelanjutan (lihat Gambar 12) yang menjadi acuan pengelompokan sektor hijau bagi industri
keuangan sehingga akan meningkatkan portofolio layanan dalam pengembangan keuangan
berkelanjutan. Salah satunya hal tersebut terkait dengan pengelolaan air dan air limbah yang
berkelanjutan. Selain itu, OJK telah menerbitkan peraturan dan insentif bagi penerbitan obligasi/ sukuk
hijau. Peraturan ini telah dimanfaatkan untuk mengeluarkan obligasi hijau senilai USD3,72 miliar.
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Gambar 13. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Sumber: OJK, 2021

Dengan tanggapan yang positif dari industri keuangan atas inisiatif ini, OJK melanjutkan roadmap
tersebut ke tahap II untuk periode tahun 2020-2025. Hal ini juga terkait dengan hasil evaluasi dari
roadmap tahap I dimana terdapat rendahnya tingkat pemahaman industri terkait keuangan
berkelanjutan, serta belum adanya kesepakatan standardisasi kategori hijau di tingkat nasional dan
pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan. Pada roadmap tahap II ini, OJK mengembangkan
sebuah ekosistem yang terdiri dari tujuh komponen dan berinisiatif mengintegrasikan komponen
penting tersebut ke dalam satu ekosistem. Tujuh komponen tersebut adalah:
1. Kebijakan; menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan
berkelanjutan.
2. Produk; mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
3. Infrastruktur Pasar; mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung
keuangan berkelanjutan.
4. Koordinasi Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait; meningkatkan koordinasi dan pertukaran
informasi antar kementerian/ lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
5. Dukungan Non-pemerintah; dukungan dari sisi supply dan demand, dukungan riset (tenaga ahli,
lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam forum
internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
6. Sumber Daya Manusia; mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program
capacity building yang masif dan terstruktur.
7. Awareness; pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri
keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
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Pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dapat menjadi salah satu produk yang dapat
dikembangkan oleh lembaga keuangan karena sesuai dengan kategori kegiatan usaha
berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu kategori usaha Pengelolaan Air dan Air
Limbah yang Berkelanjutan.
Produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang dikembangkan oleh lembaga keuangan
memerlukan komponen-komponen lainnya di satu ekosistem sektor air minum dan sanitasi.
Komponen kebijakan dapat dikeluarkan oleh OJK yang terkait dengan mekanisme dan fitur
pembiayaan mikro tersebut. OJK bersama dengan K/L lainnya perlu untuk mengkoordinasikan
seluruh kegiatan yang menunjang pengembangan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di
lembaga keuangan.
Dalam hal peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada produk pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi, lembaga keuangan disyaratkan untuk mengikuti program
pelatihan pengembangan produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang direkomendasikan oleh OJK.
Selanjutnya, OJK bersama dengan K/L terkait juga akan menyelenggarakan kegiatan awareness
tingkat nasional maupun regional kepada lembaga keuangan terkait kegiatan usaha pengelolaan
air dan air limbah berkelanjutan.
Berdasarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, disampaikan bahwa Bank Umum
perlu menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari
2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2024 untuk BPR/S. Dengan adanya tenggat
waktu dimulainya penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di lembaga keuangan ini, OJK bersama
dengan K/L terkait diharapkan dapat memulai kegiatan awareness, pengembangan
kebijakan, dan peningkatan kapasitas SDM lembaga keuangan yang berhubungan dengan
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.

3.3

REGULASI PEMBIAYAAN MIKRO DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Koperasi adalah badan usaha orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan
asas kekeluargaan. Hanya koperasi dengan badan hukum KSP dan/ atau koperasi yang memiliki Unit
Simpan Pinjam (USP) yang dapat memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada anggotanya dan dapat
mengembangkan produk-produk pembiayaan baru, termasuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dimana cakupan kegiatan KSP dan/ atau USP adalah:
1. Menghimpun simpanan dari anggota;
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain
dan/ atau anggotanya; dan
3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
Pemberian pinjaman/ pembiayaan oleh KSP/ USP kepada anggotanya mensyaratkan adanya proses
analisis menyeluruh dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pengembalian pinjaman dari
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anggotanya. Pinjaman/ pembiayaan yang disalurkan oleh KSP/ USP harus berdasarkan kebutuhan
anggotanya. KSP/ USP dengan predikat penilaian “Dalam Pengawasan Khusus” yang dikeluarkan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM tidak dapat menjalankan usaha simpan pinjam termasuk
pengembangan produk baru sampai dengan status struktur keuangannya membaik.
Pada umumnya, KSP/ USP mewajibkan anggotanya untuk melakukan kegiatan simpanan terlebih dahulu
(minimal tiga bulan) sebelum mengajukan pinjaman. Dana simpanan yang terkumpul ini akan dijadikan
sebagai pengganti jaminan pada saat anggota mengajukan pinjaman. Selain itu, KSP/ USP menerapkan
pinjaman/ pembiayaan kelompok. Jenis pinjaman ini meringankan anggota KSP/ USP karena tidak
mensyaratkan adanya jaminan aset dan mengedepankan jaminan sosial (social collateral) dari setiap
anggota dalam kelompok tersebut.
Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas melakukan pembinaan kepada KSP/ USP termasuk
mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, dan kemudahan serta perlindungan
usaha simpan pinjam. Pengembangan iklim usaha yang kondusif dapat dilakukan dengan memberikan
pedoman penumbuhan usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengembangan berbagai skim pembiayaan,
serta inisiasi kemitraan dan kerja sama.

Produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi oleh KSP/ USP dapat dikembangkan melalui kegiatan
pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. KSP/ USP yang telah memiliki produk pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi harus tetap menerapkan proses analisis kelayakan dan
kemampuan pengembalian pinjaman dari anggota.
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4 PENDANAAN APBN DAN APBD TERSEDIA BAGI LEMBAGA
KEUANGAN DAN POTENSI UNTUK PEMBIAYAAN MIKRO
AIR MINUM DAN SANITASI
4.1

SUMBER PENDANAAN TERSEDIA PADA APBN UNTUK KEGIATAN
PEMBIAYAAN

Pemerintah Indonesia memiliki program pengembangan dan penguatan UMKM dengan alokasi
pendanaan bersumber dari APBN. Terdapat tiga program pendanaan yang dapat diakses oleh
pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan skema, ketentuan, dan persyaratan yang berbeda satu
dengan lainnya sebagaimana dijelaskan pada Gambar 13.
Tiga program pendanaan untuk UMKM yaitu KUR, UMi, dan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir untuk
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) perlu ditelaah dan dipelajari agar dapat
diakses kegunaannya untuk sektor air minum dan sanitasi pada rumah tangga. Saat ini, program
pendanaan tersebut telah diakses oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan
usaha produktifnya dan telah membantu memperbaiki pendapatan rumah tangga.
Gambar 14. Program dengan Pendanaan Alokasi APBN untuk Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sumber: USAID IUWASH Plus

4.1.1

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan,
badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan
tambahan atau memiliki agunan dengan jumlah yang belum mencukupi. Salah satu ketentuan yang
mengatur mengenai KUR adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
1. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
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3. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Penerima KUR mencakup beberapa segmen yang terdiri dari:
1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
3. calon pekerja magang di luar negeri;
4. anggota keluarga dari karyawan/ karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga
Kerja Indonesia;
5. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
6. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
7. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
8. kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
9. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan
10. kelompok usaha lainnya.
Untuk Kelompok Usaha, persyaratan penerima KUR berupa Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:
1. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/ atau diperbolehkan
beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
2. dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula, maka harus memiliki surat
rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari Ketua Kelompok Usaha;
3. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan mitra usaha;
4. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggotanya;
5. Kelompok Usaha telah memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/
instansi terkait dan/ atau surat keterangan lainnya;
6. pengajuan permohonan kredit/ pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui Ketua
Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/ pembiayaan yang diajukan
oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
7. perjanjian kredit/ pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu
anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
8. dalam hal hasil penilaian penyalur atas pengajuan kredit/ pembiayaan yang dilakukan oleh
Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan, maka Kelompok Usaha dapat memberikan
agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari
sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme
tanggung renteng;
9. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/ pembiayaan, maka Ketua Kelompok
Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
Pendanaan untuk KUR berasal dari penyalur KUR yaitu lembaga keuangan (Bank Umum dan Koperasi).
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan memberikan subsidi bunga/ margin penyaluran KUR sebesar
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selisih antara tingkat bunga/ margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/ margin
yang dibebankan kepada penerima KUR. Subsidi bunga/ margin ini dialokasikan dalam APBN.
KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR terdiri dari KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan Tenaga
Kerja Indonesia, dan KUR khusus. Penyaluran KUR diprioritaskan pada sektor produksi yaitu sektor
pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor
konstruksi, dan sektor jasa produksi. Sejak masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19),
Pemerintah Indonesia menambah satu jenis penyaluran KUR, yaitu KUR Super Mikro. KUR Super
Mikro diperuntukkan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ibu rumah
tangga produktif. Adapun persyaratan untuk memperoleh KUR Super Mikro adalah adanya kegiatan
usaha atau proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat.
Tabel 10. Fitur Jenis Kredit Usaha Rakyat
No
1

Jenis

Besar

KUR

Plafon

KUR Mikro

Suku Bunga/ Margin

Jangka
Waktu

Rp50.000.000

6% efektif per tahun

3 tahun untuk modal kerja
5 tahun untuk investasi

2
3
4
5

KUR Kecil
KUR Penempatan TKI
KUR

Khusus 3

KUR Super Mikro

Rp50.000.000
Rp500.000.000

–

< Rp10.000.000

4 tahun untuk modal kerja
5 tahun untuk investasi

Rp25.000.000
Rp25.000.000
Rp500.000.000

6% efektif per tahun

–

6% efektif per tahun

3 tahun

6% efektif per tahun

4 tahun untuk modal kerja
5 tahun untuk investasi

6% efektif per tahun

3 tahun untuk modal kerja
5 tahun untuk investasi

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

Selain adanya subsidi bunga/ margin oleh Pemerintah Indonesia, program KUR juga menerapkan
penjaminan. Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk
memberikan penjaminan KUR. Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama
dengan Penyalur KUR. Imbal jasa penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan
Penyalur KUR.
Untuk tahun 2021, sampai dengan Februari 2021, jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp38,6
triliun untuk 1.066.083 debitur. Angka ini mencakup 15,29% dari target realisasi penyaluran KUR
sebesar Rp253 triliun. Saat ini terdapat 45 lembaga keuangan sebagai penyalur KUR dan Bank Rakyat
Indonesia (BRI) merupakan penyalur KUR terbesar dengan jumlah debitur mencapai 937.543 debitur
dengan total penyaluran sebesar Rp26,48 triliun. Hal tersebut dijelaskan pada Tabel 11.

3

KUR Khusus ditujukan untuk kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan
menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat, serta perikanan
rakyat.
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Tabel 11. Total Penyaluran KUR berdasarkan Penyalur pada Tahun 2021 (s.d. Februari 2021)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Penggunaan KUR yang sudah ditentukan hanya untuk usaha produktif bagi pengusaha mikro, kecil,
dan menengah menyebabkan kredit ini sulit diakses untuk kepemilikan fasilitas air minum
dan sanitasi di rumah tangga. Persepsi Penyalur KUR adalah pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan usaha produktif yang dijalankan para UMKM
karena berkaitan dengan keperluan dasar kesehatan rumah tangga yang tidak dapat secara langsung
masuk ke dalam pengembangan usaha yang mungkin dimiliki oleh rumah tangga.
Namun demikian, bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki jenis usaha di
bidang konstruksi atau pembangunan fasilitas air minum tetap dapat mengakses KUR.
Hal ini berlaku baik bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang membangun jaringan perpipaan
maupun bukan jaringan perpipaan atau kegiatan sanitasi (kepemilikan jamban sehat, tangki septik
kedap individu). Hal tersebut dikarenakan bidang ini termasuk jenis usaha produktif yang
menghasilkan pendapatan atau keuntungan usaha. Para pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini
dapat langsung menghubungi Penyalur KUR yang tersedia di sekitar tempat kedudukan para
pengusaha. Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada penerima KUR
perlu tetap diterapkan untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah di sektor air minum dan
sanitasi.

4.1.2

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan UMi adalah program yang dikhususkan untuk membantu para pengusaha mikro yang belum
dapat difasilitasi oleh perbankan (unbankable) sehingga belum dapat mengakses KUR. Pembiayaan UMi
hanya memiliki batas maksimal pembiayaan sebesar Rp10 juta per nasabah dan saat ini disalurkan oleh
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (Kementerian Keuangan, n.d.).
Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated
fund pembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi adalah Pegadaian, PT Bahana
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Artha Ventura (PT BAV), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya disebut dengan
PNM).
Gambar 15. Skema Pembiayaan UMi

Sumber: Kementerian Keuangan

Berbeda dengan Pegadaian maupun PNM yang menyalurkan dana UMi secara langsung ke debitur, PT
BAV menyalurkan dana bergulir kepada mitra usahanya yang merupakan lembaga keuangan (BPR, LKM,
KSP/ KSP dan Pembiayaan Syariah—KSPPS). Penyaluran pembiayaan UMi oleh PT BAV melalui mitra
usaha lembaga keuangan kepada anggota/ debitur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau
pembiayaan syariah.
Sumber pendanaan KUR dan pembiayaan UMi memiliki karakteristik yang sama, yaitu pembiayaan
untuk usaha produktif mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan
dari fitur kedua sumber pendanaan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12.

40

LEMBAR KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MIKRO AIR MINUM DAN SANITASI RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN

Tabel 12. Perbedaan KUR dan UMi
Kriteria

KUR

Lembaga Penyalur

UMi

Perbankan dan lembaga keuangan

Plafon

•

s.d. Rp25 juta (usaha mikro)

•

Rp25 juta – Rp500 juta (ritel)

LKBB
Maksimal Rp10 juta

Penerima

Usaha mikro dan kecil

Pelaku Usaha UMi

Tenor Pinjaman

Jangka panjang (>1 tahun)

Jangka pendek (52 minggu)

Agunan

Usaha kecil diperlukan agunan
sebagaimana ketentuan perbankan

Untuk pembiayaan kelompok tanpa
agunan

Pendampingan dan Pelatihan

Tidak wajib

Wajib

Konsep Dukungan Pemerintah

Subsidi bunga

PIP memberikan pinjaman ke LKBB
dengan persentase bunga sebesar 2-4%

Prosedur Pinjaman

Mekanisme perbankan

Mekanisme LKBB

Sumber: Kementerian Keuangan

Syarat untuk memperoleh pembiayaan UMi terdiri dari:
1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/ koperasi;
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik; dan
3. Memiliki izin usaha/ keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/ atau surat keterangan usaha
dari penyalur.
Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2017 hingga bulan Juli 2020, pembiayaan UMi telah
membantu sebanyak 2.257.021 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mayoritas debitur
adalah perempuan (93%). Selain itu, total dana yang telah tersalurkan melalui UMi sampai dengan bulan
Juli 2020 telah mencapai Rp7 triliun (Alaydrus, 2020).
Tabel 13. Jumlah Debitur dan Pembiayaan UMi
Keterangan

2017

2018

2019

Jul 2020

Jumlah Debitur

307.033

864.145

1.674.071

2.257.021

Total Pembiayaan

Rp753,23 miliar

Rp2,31 triliun

Rp2,71 triliun

Rp7,03 triliun

Jumlah Lembaga Penyalur

9

18

30

46

Sumber: Kementerian Keuangan

Program UMi yang menyasar pengusaha UMi, yaitu pengusaha yang sedang mulai merintis usaha
sehingga belum layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank (unbankable) dapat juga diakses oleh
para pengusaha di bidang air minum dan sanitasi (Wirausaha Sanitasi—Wusan). Wusan
dapat mengakses pinjaman langsung ke penyalur UMi, yaitu Pegadaian atau PNM. Namun demikian,
untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi belum dapat mengakses program UMi,
khususnya terkait kepemilikan fasilitas air minum atau sanitasi. Hal ini dikarenakan
kegiatan ini dianggap bukan ditujukan untuk pengembangan usaha mikro.
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4.1.3

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (LPDB-KUMKM)

LPDB-KUMKM dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2006 oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan sejak
tanggal 28 Desember 2006 ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dana bergulir untuk pinjaman konvensional dan/ atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada
Koperasi dan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaiman disebutkan
dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata
Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, fungsi LPDBKUMKM adalah untuk:
1. penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari
koperasi, UMKM, dana anggaran dari APBN, dan sumber dana lainnya yang sah;
2. pemberian pinjaman konvensional dan/ atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada
Koperasi UMKM;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM;
4. pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM;
5. perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
6. pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
7. tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Penyaluran dana bergulir lebih difokuskan untuk sektor produktif seperti pertanian, perkebunan dan
perikanan karena sektor produktif ini memiliki nilai tambah yang sangat besar bagi peningkatan tenaga
kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam memperluas akses pembiayaan dana bergulir, LPDB-KUMKM
menggunakan enam cara penyaluran yang dapat dilihat pada Gambar 15.
Gambar 16. Enam Cara Penyaluran Dana LPDB-KUMKM

Sumber: LPDB-KUMKM

LPDB-KUMKM menetapkan tarif layanan maksimal pembiayaan dalam penyaluran dana bergulir baik
kepada koperasi maupun UMKM sebagaimana dijelaskan pada Gambar 16. Pembiayaan dari LPDBKUMKM dapat diakses oleh pengusaha sanitasi untuk mengembangkan usaha pembangunan fasilitas
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sanitasi individu (rumah tangga). Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk jenis usaha yang produktif dimana
pengusaha sanitasi memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha ini.
Gambar 17. Tarif Layanan Pembiayaan LPDB-KUMKM

Sumber: LPDB-KUMKM

Sepanjang lima tahun terakhir, Mitra Perbankan (sebagai lembaga perantara) menduduki porsi terbesar
dalam penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM, yaitu mencapai 72,3% dari total nominal plafon, diikuti
dengan koperasi dengan persentase 17,8%, LKBB sebesar 6,7% dan UKM sebesar 3,2%. Rincian
penyaluran periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 17.
Gambar 18. Penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM

Sumber: LPDB-KUMKM

Sejalan dengan manfaat penyediaan akses air minum dan sanitasi bagi peningkatan kinerja UMKM,
pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM juga berpeluang untuk membangun infrastruktur akses air
minum dan sanitasi sebagai pendukung usaha UMKM. Dalam hal ini, BLU LPDB-KUMKM sebagai
penyalur dapat memasukkan sektor air dan sanitasi sebagai sektor prioritas yang diberikan pembiayaan
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dana bergulir dalam rencana strategi bisnis atau rencana bisnis anggaran LPDB-KUMKM. Pada
praktiknya, pembiayaan air dan sanitasi yang mendukung usaha mikro level rumah tangga tercantum
dalam ketentuan teknis pembiayaan dana bergulir berdasarkan rekomendasi Kementerian Koperasi
dan UKM. Tidak hanya rumah tangga, LPDB-KUMKM juga dapat menyasar usaha kecil dan menengah
yang bergerak di bidang penyediaan akses air minum dan sanitasi, seperti Wusan atau KPSPAMS
perdesaan.
Pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM saat ini belum dapat diakses langsung oleh rumah
tangga yang ingin memiliki fasilitas air minum dan sanitasi di rumah. Walaupun nilai pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi hanya maksimal sebesar Rp10 juta, kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi
masih dianggap kegiatan yang tidak terkait langsung dengan usaha mikro.

4.2

PERMODALAN BUMD LEMBAGA KEUANGAN MELALUI APBD

Pemerintah Daerah memiliki lembaga keuangan dengan fokus pengembangan usaha mikro, yaitu BPR.
Pengelolaan BPR diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 97 Tahun 2017
mengenai Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. BPR didirikan dengan tujuan
untuk:
1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,
2. memperluas akses keuangan kepada masyarakat,
3. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BPR, dan
5. memperoleh laba atau keuntungan.
Sumber permodalan BPR salah satunya adalah melalui penyertaan modal daerah dengan kepemilikan
oleh Pemerintah Daerah. Adapun dua jenis sumber permodalan tersebut, yaitu:
1. Perusahaan Daerah BPR (PD BPR) yaitu perusahaan daerah lembaga keuangan yang dimiliki 100%
oleh pemerintah tingkat kabupaten/ kota;
2. PD BPR Bank Kredit Kecamatan (BKK) yaitu perusahaan daerah lembaga keuangan yang dimiliki
pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah tingkat kabupaten/ kota.
Penyertaan modal daerah kepada BPR milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk pengembangan usaha,
penguatan struktur permodalan, dan merupakan bagian dari penugasan Pemerintah Daerah.
Dalam kaitannya dengan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi, pembiayaan ini dapat
diselenggarakan oleh PD BPR atau PD BPR BKK dengan menentukan sebagian penyertaan
modal daerah oleh Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk sektor kepemilikan fasilitas air minum
dan sanitasi rumah tangga. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan dukungan terhadap Program Keuangan
Berkelanjutan (Roadmap Sustainable Finance) dari OJK kepada lembaga keuangan yang disyaratkan
untuk dimiliki setiap lembaga keuangan, termasuk PD BPR atau PD BPR BKK.
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5 PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN UNTUK PEMBIAYAAN
MIKRO AIR MINUM DAN SANITASI
Lembaga keuangan yang telah memberikan pembiayaan berskala mikro atau kecil kepada rumah tangga
telah berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target pemerintah di sektor air minum dan sanitasi.
Walaupun terdapat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di sektor ini, beberapa lembaga
keuangan telah berhasil mengembangkan produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi sampai
dengan memasarkan produk tersebut hingga saat ini. Dua lembaga yang secara aktif mendukung
pengembangan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi adalah USAID IUWASH Plus dan Water.Org.
Berbagai kegiatan pendampingan telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut kepada lembaga
keuangan di berbagai lokasi di Indonesia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh lembaga
keuangan dalam mempromosikan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi perlu menjadi perhatian
dalam upaya peningkatan akses air minum dan sanitasi. Solusi atas tantangan tersebut perlu dilakukan
untuk mengakselerasi pencapaian program ini.
5.1

PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN TERKAIT PEMBIAYAAN MIKRO AIR
MINUM DAN SANITASI MELALUI PENDAMPINGAN USAID IUWASH PLUS
DAN WATER.ORG

Praktik pendampingan lembaga keuangan oleh USAID IUWASH Plus dan Water.Org secara umum
berfokus pada peningkatan kapasitas internal lembaga keuangan, khususnya di sektor air minum dan
sanitasi. Pengenalan para stakeholder terhadap lembaga keuangan memiliki peran penting agar
pengembangan dan pemasaran produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi ini dapat berkelanjutan
sehingga terbentuk ekosistem pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang sehat. Selain itu,
identifikasi tantangan yang dihadapi lembaga keuangan dalam memasarkan produk pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi dapat menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepannya.
Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan Lembaga Keuangan untuk
Pembiayaan Mikro Air Minum
Salah satu target pencapaian sektor air minum pemerintah adalah pembangunan 10 juta sambungan
rumah tangga untuk akses perpipaan air minum. PDAM sebagai pihak penyedia jasa perpipaan air minum
mengemban tugas yang berat dalam mencapai target tersebut. Rumah tangga yang masuk dalam area
operasional PDAM menjadi target pertama program sambungan perpipaan air minum ini. Namun
demikian, tidak semua rumah tangga mempunyai dana tunai yang cukup untuk penyambungan pipa air
minum tersebut. Kerja sama pembiayaan penyambungan perpipaan air minum untuk rumah tangga
diperlukan PDAM dalam rangka mempercepat akses air minum yang aman bagi rumah tangga. Dengan
adanya water connect PDAM, kondisi PDAM yang tidak memenuhi prinsip biaya pemulihan atau Full Cost
Recovery (FCR) juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan PDAM yang tidak memenuhi FCR akan
cenderung sulit untuk mengakses pembiayaan mikro mengingat adanya potensi gagal bayar.
Pada dasarnya terdapat 3,8 juta potensi sambungan rumah tangga air minum perpipaan untuk memenuhi
kapasitas air minum yang tidak terpakai (idle capacity) yang dimiliki oleh PDAM. Jumlah potensi
sambungan rumah tangga ini dapat didukung oleh lembaga keuangan dengan menyediakan pembiayaan
sambungan perpipaan air minum bagi rumah tangga yang tidak memiliki dana cukup secara tunai.
Salah satu lembaga keuangan yang telah memiliki produk pembiayaan penyambungan pipa air minum
(disebut pembiayaan thoharoh) adalah BPR Syariah Hikmah Insan Karimah (HIK) Insan Cita yang
berlokasi di Bogor. BPR Syariah HIK Insan Cita melakukan kerja sama dengan PDAM Tirta Pakuan
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Kota Bogor untuk menyediakan pembiayaan kepemilikan perpipaan air minum kepada calon nasabah
PDAM dengan mekanisme angsuran.
Gambar 19. Contoh Isi Kemitraan antara PDAM dengan Lembaga Keuangan

Mekanisme Kerja Sama PDAM Tirta Pakuan dengan BPR Syariah HIK Insan Cita
1. BPRS HIK Insan Cita mengirimkan daftar calon pelanggan/ calon nasabah penerima
pembiayaan pemasangan sambungan baru air minum kepada PDAM Tirta Pakuan;
2. PDAM Tirta Pakuan melakukan survei lapangan dan memberikan rekomendasi;
3. Apabila pembiayaan disetujui, calon pelanggan menandatangani akad pembiayaan dan
membuka rekening di BPRS HIK Insan Cita;
4. Apabila pembiayaan tidak disetujui, BPRS HIK Insan Cita menginformasikan kepada PDAM
Tirta Pakuan selambat-lambatnya sampai dengan enam hari kerja;
5. Setelah penandatanganan akad pembiayaan dilakukan, maka BPRS HIK Insan Cita akan
melakukan pembayaran pemasangan baru kepada PDAM Tirta Pakuan melalui mekanisme
setor tunai atau transfer ke rekening bank atas nama PDAM Tirta Pakuan;
6. PDAM Tirta Pakuan melakukan pemasangan pipa air minum kepada pelanggan baru;
7. Pelanggan melakukan pembayaran cicilan dan iuran bulanan ke rekening yang telah dibuka di
BPRS HIK Insan Cita.
Sumber: USAID IUWASH PLUS

5.1.1

USAID IUWASH Plus

Program USAID IUWASH Plus adalah program berdurasi lima setengah tahun (2016-2021) yang
dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan
sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan.
USAID IUWASH Plus bekerja sama dengan instansi pemerintah, pihak swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai hasil utama, yaitu:
1. Peningkatan sebanyak 1.100.000 penduduk perkotaan yang mendapatkan akses kualitas layanan air
minum yang layak, di mana 500.000 di antaranya adalah penduduk dengan 40% tingkat
kesejahteraan terendah dari total populasi (juga disebut sebagai “Bottom 40%” atau “B40”),
kelompok rentan, atau provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia; dan
2. Peningkatan sebanyak 500.000 penduduk perkotaan yang mendapatkan layanan sanitasi aman.
Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan lingkungan pembiayaan sanitasi dan air minum, IUWASH Plus
bekerja dengan mitra Pemerintah Daerah dan penyelenggara layanan, serta pemangku kepentingan di
tingkat pusat. Khusus untuk mendorong sektor pembiayaan di tingkat rumah tangga, IUWASH Plus
membangun kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan untuk memperkenalkan produk
pembiayaan sanitasi dan air minum. Kerja sama ini juga diharapkan memberikan akses kepada nasabah,
anggota, dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh sarana sanitasi dan air minum melalui
mekanisme angsuran sehingga tidak mengeluarkan biaya awal yang besar.
IUWASH Plus mengidentifikasi bahwa dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya dalam
mengeluarkan peraturan daerah (kabupaten/ kota) yang berkaitan dengan sektor air minum dan sanitasi
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(seperti peraturan adanya sanksi bagi rumah tangga yang belum memiliki tangki septik) sangat
membantu kemajuan pembiayaan mikro terkait sanitasi. Di sisi lain, keberadaan PDAM yang memiliki
program/ skema cicilan dan keterbatasan wilayah perpipaan PDAM di daerah menjadi faktor
penghambat bagi lembaga keuangan untuk memasarkan program pembiayaan mikro air minum.

Gambar 20. Skema Kemitraan dalam Fasilitasi Lembaga Keuangan oleh USAID IUWASH Plus

Sumber: USAID IUWASH Plus

Pada Gambar 19 dapat dilihat skema kemitraan untuk lembaga keuangan yang difasilitasi oleh USAID
IUWASH Plus. Dalam hal ini, proses kegiatan IUWASH Plus untuk pendampingan lembaga keuangan
adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan kegiatan training pengembangan produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
dengan menggunakan Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi. Toolkit tersebut terdiri
dari empat buku yang mencakup pengenalan dan pemahaman sektor air minum dan sanitasi,
persiapan pembuatan produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi, mempelajari jenis-jenis
konstruksi/ bangunan air minum dan sanitasi, dan pemasaran kepada masyarakat (lihat Gambar
20);
2. Membuat rencana kerja satu tahun untuk kegiatan pemasaran dan penjualan produk pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi (lihat Gambar 20);
3. Mengadakan pertemuan dengan para pihak khususnya pengusaha sanitasi/ kontraktor, sanitarian
dan Dinas Kesehatan, PDAM, dan Pemerintah Daerah. Dari pertemuan-pertemuan tersebut,
ditargetkan adanya kerja sama dengan pengusaha sanitasi/ kontraktor untuk penyusunan Rencana
Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan kualitas bangunan. Selain itu,
lembaga keuangan difasilitasi untuk bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
sanitarian atau promotor kesehatan dalam rangka mempromosikan produk pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi kepada masyarakat melalui kegiatan pemicuan. Selain itu, kerja sama dengan
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PDAM untuk penyambungan air minum perpipaan ke rumah tangga juga dilakukan melalui skema
pembiayaan mikro;
4. Mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) dalam rangka kegiatan pemetaan program hibah air minum dan sanitasi yang
dapat dikombinasikan dengan pembiayaan mikro.

Gambar 21. Kegiatan Pelatihan Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi oleh USAID IUWASH PLUS

Sumber: USAID IUWASH Plus

Jumlah lembaga keuangan yang telah berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan
toolkit pada tahun 2019-2020 mencapai 26 lembaga, yang terdiri dari enam KSP dan 20 BPR. Dari 26
lembaga keuangan yang berpartisipasi, sepuluh lembaga keuangan telah memiliki produk pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi, sedangkan 16 lembaga keuangan masih dalam fase pelatihan. Sebaran
wilayah mitra lembaga keuangan USAID IUWASH Plus dapat dilihat pada Gambar 21.
Pada tataran implementasi, hanya sepuluh lembaga keuangan sebagai mitra IUWASH Plus yang baru menjalankan
kegiatan terkait pembiayaan air minum dan sanitasi pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2020, lembaga keuangan
tersebut seharusnya ditargetkan untuk melakukan kegiatan promosi. Namun demikian, kondisi pandemi COVID19 tidak memungkinkan kegiatan promosi dilakukan. Inisiasi kegiatan berikutnya direncanakan berlangsung pada
awal tahun 2021.
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Gambar 22. Mitra Lembaga Keuangan USAID IUWASH PLUS

Sumber: USAID IUWASH Plus

Dengan menggunakan Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi, USAID IUWASH Plus
melakukan fasilitasi lembaga keuangan dengan pengusaha sanitasi atau kontraktor (mitra USAID
IUWASH Plus) dengan harapan lembaga keuangan dapat menentukan jenis fasilitas air minum dan/ atau
sanitasi untuk calon nasabah secara tepat dan sesuai. Selain itu, lembaga keuangan difasilitasi untuk
bekerja sama dengan Puskesmas, sanitarian atau promotor kesehatan dalam rangka mempromosikan
produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi kepada masyarakat melalui kegiatan pemicuan.
5.1.2

Water.Org

Berkantor pusat di Kota Kansas, Amerika Serikat, Water.Org didirikan oleh Gary White dan Matt
Damon. Water.Org adalah lembaga nonprofit yang didirikan lebih dari 25 tahun yang mempelopori
solusi keuangan berbasis pasar untuk mengatasi krisis air dan sanitasi global. Water.Org memiliki visi
agar setiap orang di dunia memiliki akses terhadap air dan sanitasi. Sejak tahun 2014, Water.Org berdiri
di Indonesia untuk mendorong pencapaian akses air dan sanitasi yang berbasis pasar. Melalui program
WaterCredit, Water.Org bekerja sama dengan LKM yang menyasar segmen mikro dan masyarakat
berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan dalam mengalokasikan dana investasi
pembangunan sarana air dan sanitasi bagi rumah tangganya.
Bekerja sama dengan lebih dari 20 LKM yang tersebar di seluruh Indonesia, Water.Org berhasil
menyalurkan 300.000 kredit dengan nominal mencapai Rp872 miliar dan memberi dampak kepada 1,1
juta penduduk di Indonesia. Selain segmen mikro, Water.Org juga mendorong lembaga keuangan untuk
menawarkan produk pembiayaan bagi kelompok SPAMS perdesaan di bawah program PAMSIMAS yang
mencakup 355 kelompok atau KPSPAMS dengan total pencairan dana mencapai Rp11,5 miliar dan
menjangkau 100.000 rumah tangga dengan sambungan rumah dari KPSPAMS. Untuk mendukung
perluasan air perpipaan di perkotaan, Water.Org juga memberikan pendampingan kepada PDAM untuk
mengembangkan skema layanan cicilan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah.
Sebagai bentuk dukungan, Water.Org mendampingi lembaga keuangan untuk mengembangkan produk
pembiayaan yang menargetkan pembangunan sarana air dan sanitasi. Pertama, Water.Org mendampingi
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lembaga keuangan untuk mengidentifikasi target pasar yang membutuhkan sarana air dan sanitasi
berdasarkan lokasi geografis, jenis produk atau prototipe yang ingin dibangun, dan kapasitas membayar
(willingness to pay) dari para calon nasabah yang berminat melakukan peminjaman. Dari sisi permintaan,
pendampingan pelaksanaan riset pasar juga dilakukan untuk melihat data penyedia pasokan (supply
provider) yang berpotensi untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan sarana yang diminati. Kedua,
berdasarkan hasil temuan tersebut, Water.Org dan lembaga keuangan mengembangkan prosedur
standar operasional yang menjelaskan fitur produk yang akan dipasarkan kepada calon nasabah. Ketiga,
kemudian hasil dari produk fitur, sekaligus pemahaman mengenai sektor air dan sanitasi, serta metode
pemasaran yang tepat disosialisasikan kepada seluruh cabang yang telah teridentifikasi pangsa pasar
produk ini. Pada akhirnya, kerja sama yang saling menguntungkan antara Water.Org dengan LKM dapat
mempermudah masyarakat untuk mengakses pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi
yang diinginkan.
Water.Org di Indonesia memiliki tiga kegiatan utama yaitu Water Credit, Water Connect – PDAM, dan
Water Connect – CBO sebagaimana dijelaskan pada Gambar 22.
Gambar 23. Kegiatan Utama Water.Org

Sumber: Water.Org Indonesia, 2020

Beberapa lembaga keuangan yang telah bermitra dengan Water.Org dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Mitra Lembaga Keuangan dengan Water.Org
No

1

Nama
Lembaga

Tahun
Memiliki
Produk

Jumlah
Peminjam

Jumlah
Total
Pembiayaan di
cairkan

Skema
Pembiayaan

Koperasi Syariah Baytul Ikhtiyar

2015

16.826

USD1.960.601

Kelompok

2015

18.154

USD3.411.359

Perorangan
(individu)

2016

15.122

USD1.415.405

Perorangan
(individu)

2014

16.030

USD6.756.779

Perorangan
(individu)

Bogor – Jawa Barat
2

BPR BKK Purwodadi
Purwodadi – Jawa Tengah

3

BPR Syariah HIK Grup
Jawa Barat

4

Koperasi Benteng Mikro Indonesia
Tangerang – Banten

Sumber: Water.Org Indonesia, 2020
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Pengembangan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang dilakukan USAID IUWASH Plus dan
Water.Org. tentu tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan. Kendala dan
hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi dengan perumusan kebijakan terkait agar peran serta
lembaga keuangan di sektor air minum dan sanitasi semakin besar dan menjadi arus utama alternatif
kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi melalui pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.
Dari kegiatan yang telah dijalankan oleh USAID IUWASH Plus dan Water.Org dalam meningkatkan
kapasitas lembaga keuangan di sektor pembiayaan mikro air minum dan sanitasi kepada rumah tangga,
terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga perkembangan produk pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi masih belum maksimal. Kendala dan hambatan tersebut antara lain:
1. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sektor air minum dan sanitasi. Sebagian
besar lembaga keuangan melihat sektor air minum dan sanitasi merupakan tugas dan
tanggungjawab dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan
kepemilikan akses air minum dan sanitasi di tingkat rumah tangga. Melalui berbagai program
hibah air minum maupun air limbah dan program STBM, lembaga keuangan memandang bahwa
kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi dapat dipenuhi secara hibah atau swadaya. Dengan
demikian, lembaga keuangan tidak melihat perannya di sektor air minum dan sanitasi. Khusus
untuk lembaga keuangan yang menggunakan skema pinjaman kelompok dengan metode grameen,
umumnya lembaga keuangan tersebut sudah lebih mengenal sektor air minum dan sanitasi rumah
tangga. Hal ini dikarenakan salah satu poin penilaian rumah tangga sebelum menerima pinjaman
adalah melihat kondisi kelayakan fasilitas air minum dan sanitasi di rumah calon nasabah.
2. Tidak melihat potensi pasar pembiayaan mikro air minum dan sanitasi. Lembaga
keuangan kurang memahami bahwa anggaran pemerintah untuk sektor air minum dan sanitasi
tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam mencapai target RPJMN
2020-2024. Besarnya jumlah KK yang masih berstatus BABS, sharing, maupun kepemilikan tangki
septik tidak kedap belum dilihat oleh lembaga keuangan sebagai potensi pasar. Padahal
kekurangan atas kebutuhan pendanaan ini diharapkan dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan
melalui skema pembiayaan mikro air minum dan sanitasi bagi rumah tangga.
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3. Kegiatan promosi pembiayaan mikro air minum dan sanitasi berbeda dengan jenis pembiayaan
lain yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Dalam hal ini terdapat kendala dalam kegiatan
promosi atau pemasaran atas pembiayaan mikro air minum dan sanitasi ke rumah tangga atau
masyarakat. Umumnya lembaga keuangan yang sudah memiliki produk akan langsung memasarkan
(door to door) kepada rumah tangga dengan asumsi bahwa seluruh masyarakat sudah mengetahui
adanya kebutuhan kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi di rumah. Namun demikian, pada
umumnya rumah tangga justru menolak/ tidak tertarik karena ketidakpahaman mereka terkait
pentingnya kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman rumah tangga mengenai pentingnya
kepemilikan fasilitas air minum dan sanitasi, salah satunya melalui kegiatan pemicuan. Selanjutnya,
perlu diperhatikan kondisi kemampuan ekonomi rumah tangga tersebut apakah dapat
menggunakan dana sendiri atau lebih memilih menggunakan mekanisme angsuran.
4. Lembaga keuangan tidak memahami jenis bangunan fasilitas air minum dan sanitasi
yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Sedikitnya pengetahuan terkait jenis-jenis bangunan
fasilitas air minum dan sanitasi serta biaya pembangunan mengakibatkan lembaga keuangan tidak
tertarik untuk melakukan promosi atau pemasaran produk pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi. Selain itu, beberapa lembaga keuangan belum memperhatikan Standar Nasional Indonesia
(SNI) untuk pembangunan tangki septik kedap sehingga pembangunan yang dilakukan masih
berupa bangunan cubluk (tangki septik tidak kedap dengan dasar bangunan masih tanah).

5. Tidak adanya program pendanaan khusus untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
mengakibatkan mahalnya bunga/ bagi hasil yang diberikan kepada peminjam. Target dari
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi adalah sebagian besar merupakan masyarakat yang
berpenghasilan rendah (MBR) yang hanya mampu untuk memiliki fasilitas air minum dan sanitasi
di rumahnya dengan mekanisme cicilan/ angsuran. Namun lembaga keuangan yang mengandalkan
pinjaman dari pihak ketiga dalam melakukan kegiatan penyaluran pinjaman ke nasabah cenderung
menerapkan suku bunga yang sama dengan jenis pinjaman/ pembiayaan lainnya yang terbilang
tinggi. Akses menggunakan program pemerintah untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan
menengah seperti KUR, Umi atau LPDB-KUMKM sebagai sumber dana pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan persyaratan utama untuk
memanfaatkan program tersebut adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,
sedangkan jenis pembiayaan mikro air minum dan sanitasi lebih mengarah pada keperluan dasar
kesehatan rumah tangga. Dengan demikian, pembiayaan ini tidak dapat dikaitkan dengan usaha
mikro, kecil, dan menengah.
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6 REKOMENDASI KEBIJAKAN KHUSUS PEMBIAYAAN MIKRO
AIR MINUM DAN SANITASI
Pada policy paper ini telah dijelaskan beberapa aspek mendasar baik yang berkaitan dengan kebijakan
Pemerintah Indonesia di sektor air minum dan sanitasi, peran lembaga non pemerintah dalam
mempromosikan pengembangan produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi di lembaga
keuangan, jenis pendanaan yang tersedia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mendorong
program pembiayaan mikro air minum dan sanitasi. Penjelasan tersebut menghasilkan beberapa
rekomendasi atau usulan tindak lanjut agar produk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi menjadi
salah satu alternatif utama dalam peningkatan akses kepemilikan air minum dan sanitasi yang aman bagi
rumah tangga.
BAPPENAS, dalam hal ini adalah Direktorat Perumahan dan Permukiman pada Kedeputian Bidang
Sarana dan Prasarana, menjadi koordinator nasional dalam memfasilitasi K/L negara terkait program
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi rumah tangga. Rekomendasi kebijakan khusus pembiayaan
mikro air minum dan sanitasi ini terbagi menjadi tiga bagian besar kebijakan yang saling terkait satu
dengan lainnya. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 23, tiga kebijakan besar tersebut adalah:
1. Kebijakan terkait pendanaan (funding);
2. Kebijakan terkait pembiayaan (lending); dan
3. Kebijakan pendukung (supporting).

Gambar 24. Kebijakan Besar Penunjang Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Sumber: Diolah oleh penulis
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6.1

KEBIJAKAN PENDANAAN

Rekomendasi untuk kebijakan pendanaan diperlukan terkait dengan ketersediaan program pendanaan
Pemerintah Indonesia yang dapat digunakan untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi. Program
pendanaan yang ada saat ini adalah KUR, UMi, dan Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang seluruhnya
difokuskan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi bagi rumah tangga adalah kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan untuk kepentingan
tingkat kesehatan dan kebersihan di rumah tangga. Oleh karena itu, pembiayaan mikro ini tidak dapat
dikaitkan secara langsung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kebijakan pendanaan bagi lembaga keuangan untuk pengembangan pembiayaan mikro air minum dan
sanitasi perlu dikembangkan baik dengan sumber pendanaan berasal dari program pemerintah (APBN
atau APBD) maupun dari pihak-pihak lainnya, seperti lembaga multilateral, investor yang melakukan
investasi berdampak sosial (social impact investment), dan program CSR berkelanjutan (sustainable CSR
program). Pada Tabel 15 dapat dilihat rekomendasi kebijakan pendanaan bagi pembiayaan mikro air
minum dan sanitasi.
Tabel 15. Rekomendasi Kebijakan Pendanaan
No
1

2

Rekomendasi

Kementerian/ Lembaga Negara Pengampu

Investasi pemerintah digunakan khusus untuk
sektor pembiayaan mikro air minum dan sanitasi,
termasuk skema, kriteria, dan persyaratan untuk
akses investasi pemerintah.

•

Kementerian Keuangan

•

Direktur Jenderal Perbendaharaan

•

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Alokasi permodalan pada BUMD lembaga keuangan
(milik Pemerintah Daerah seperti PD BPR atau
BPD) digunakan khusus untuk pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi bagi rumah tangga.

•

Kementerian Dalam Negeri

•

Direktur Jenderal Keuangan Daerah

•

Direktorat BUMD, Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), Barang Milik Daerah

Sumber: Diolah oleh penulis

6.2

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Fitur pembiayaan mikro air minum dan sanitasi diharapkan dapat memberikan kemudahan akses
kepemilikan sarana air minum dan sanitasi yang aman bagi rumah tangga yang belum memiliki sarana
tersebut, termasuk dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau. Di sisi lain, lembaga keuangan harus
tetap mengedepankan aspek mitigasi risiko agar pembiayaan yang disalurkan tidak salah sasaran dan
salah penggunaan. Rekomendasi untuk fitur pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang dapat
diterapkan pada lembaga keuangan dijelaskan pada Tabel 16.
Tabel 16. Rekomendasi Fitur Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
No
1

2
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Kriteria
Plafon
Pembiayaan

Jangka
Waktu

Usulan
:

:

Maksimal Rp10 juta
per debitur/ anggota

Maksimal 24 bulan

Penjelasan
•

Biaya pembangunan fasilitas sanitasi standar minimal per rumah
tangga adalah Rp2 juta – Rp3 juta.

•

Biaya pemasangan saluran rumah tangga air minum perpipaan
maksimal sebesar Rp2 juta.

•

Biaya pembangunan kamar mandi lengkap (dinding, bak kamar
mandi, toilet leher angsa, perpipaan, dan tangka septik) ratarata sebesar Rp10 juta.

•

Pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi sangat pendek (37 hari) dengan nilai plafon pembiayaan kecil.
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No

3

4

5

6

7

8

Kriteria

Suku Bunga/
Bagi Hasil

Skema
Pencairan

Agunan/
Collateral

Usulan

:

:

:

Jenis
Penyaluran
Pembiayaan

:

Kemitraan

:

Jenis Tanki
Septik

:

Penjelasan
•

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang panjang (s.d. 24
bulan) ditujukan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah
sehingga angsuran yang harus dibayar rendah dan tidak
memberatkan.

•

Untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi, skema yang
digunakan adalah subsidi bunga sebagaimana diterapkan pada
KUR, sedangkan pendanaan berasal dari lembaga keuangan
(bank umum, multifinance, dan koperasi).

•

Untuk UMi air minum dan sanitasi, skema yang digunakan
adalah alokasi pendanaan dari penyalur dana dengan suku bunga
yang telah ditentukan.

Non tunai dengan
serah
terima
bangunan air minum
dan sanitasi

•

Pencairan dana kredit/ pembiayaan tidak diserahkan dalam
bentuk tunai yang masuk ke rekening debitur (anggota).

•

Lembaga keuangan bekerja sama dengan kontraktor, pengusaha
sanitasi atau tukang untuk melakukan survei, pembuatan RAB,
pembangunan fasilitas, dan maintenance untuk quality control
(misalnya tiga bulan setelah bangunan selesai dan dapat
digunakan).

•

Surat Domisili
Kelurahan

•

•

Asuransi Kredit

•

Penjaminan

Untuk pembiayaan dengan nilai maksimal s.d. Rp5 juta dapat
menerapkan syarat jaminan berupa Surat Domisili Kelurahan
sebagai pengganti agunan pada umumnya sehingga pembiayaan
dilakukan tanpa agunan.

•

Untuk pembiayaan di atas Rp5 juta dapat menggunakan asuransi
kredit dengan pembayaran premi ditanggung dari program
pemerintah sebagai pengganti agunan.

•

Disesuaikan dengan analisis risiko yang dibuat terlebih dahulu
oleh program atau bank penyalur.

Disesuaikan sama
dengan kebijakan
KUR atau UMi

•

Pembiayaan
Individu

•

Pembiayaan individu pada umumnya digunakan oleh bank
umum, BPR atau BPRS, dan koperasi.

•

Pembiayaan
Kelompok

•

Pembiayaan kelompok pada umumnya digunakan oleh koperasi
dan modal ventura.

•

Kontraktor

•

•

Pengusaha Sanitasi

•

Tukang

•

PDAM

Kemitraan dengan kontraktor, pengusaha sanitasi, dan tukang
ditujukan untuk kegiatan survei lokasi tempat, penghitungan
RAB, pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi, serta quality
control bangunan;

•

Dinas Kesehatan

•

•

Sanitarian

Kemitraan dengan PDAM ditujukan untuk pembiayaan
sambungan baru air minum;

•

Promotor
Kesehatan

•

•

Kader

Dinas Kesehatan, sanitarian, promotor kesehatan, dan kader
bertugas untuk melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat
mengenai adanya alternatif kepemilikan fasilitas air minum dan
sanitasi aman melalui angsuran melalui kredit mikro;

•

Badan/ Lembaga
Keswadayaan
Masyakarat (BKM/
LKM)

•

BKM/ LKM dapat menjadi salah satu lembaga yang mengelola
dana pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang disalurkan
oleh lembaga keuangan baik langsung maupun tidak langsung
kepada debitur (anggota).

•

Sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku di
Kementerian
PUPR dan
memenuhi SNI.

-

Sumber: Diolah oleh penulis
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Skema pembiayaan mikro air minum dan sanitasi sebagian besar tidak memberikan dana pembiayaan
ke rekening debitur (anggota), melainkan penggantian dengan pengerjaan pembangunan fasilitas air
minum dan/ atau sanitasi di rumah debitur (anggota). Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya
penyalahgunaan dana pembiayaan mikro air minum dan sanitasi untuk pembelian barang-barang
konsumtif. Pada Gambar 24 dapat dilihat skema pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.
Gambar 25. Skema Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

Sumber: Diolah oleh penulis

Usulan-usulan tersebut di atas diharapkan telah mencakup semua opsi atas skema pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Skema-skema lainnya dalam rangka
memajukan perkembangan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dapat menjadi pilihan bagi lembaga
keuangan.
Selanjutnya dalam kebijakan pembiayaan diperlukan juga penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah
dikeluarkan oleh OJK bagi lembaga keuangan maupun Kementerian Koperasi dan UKM bagi KSP terkait
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi rumah tangga. Rekomendasi kebijakan ini dapat dilihat pada
Tabel 17.
Tabel 17. Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan
No
1

Rekomendasi

Kementerian/ Lembaga Negara Pengampu

Menerapkan pengelolaan kredit mikro air minum •
dan sanitasi dengan prinsip kehati-hatian (prudent) o
sesuai dengan peraturan manajemen risiko.

OJK

2

Memasukkan produk kredit mikro air minum dan •
sanitasi ke dalam Rencana Bisnis Bank agar OJK

OJK
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Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan
Rakyat

No

3

4

Rekomendasi

Kementerian/ Lembaga Negara Pengampu

dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas o
produk ini.

Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis
Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

Mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan •
(Roadmap Sustainable Finance) dengan salah satunya o
mengembangkan produk kredit/ pembiayaan mikro
air minum dan sanitasi bagi rumah tangga.

OJK
Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Mengembangkan dan menerapkan produk pinjaman •
Kementerian Koperasi dan UKM
mikro air minum dan sanitasi pada KSP atau USP o Deputi Perkoperasian
dengan memperhatikan pengelolaan pinjaman
Peraturan
Menteri
Koperasi
dan
UKM
No.
dengan prinsip kehati-hatian (prudent)
15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi untuk kegiatan KSP dan/ atau USP

Sumber: Diolah oleh penulis

6.3

KEBIJAKAN PENDUKUNG

Beberapa kebijakan pendukung yang diterbitkan oleh K/L dalam pelaksanaan penyaluran pembiayan
mikro air minum dan sanitasi perlu dimasukkan dalam program kebijakan pemerintah. Kebijakankebijakan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Tabel 18.
Tabel 18. Kebijakan Pendukung untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi
No

Rekomendasi

Kementerian/ Lembaga Negara Pengampu

1

Mensyaratkan kepada seluruh lembaga keuangan untuk • OJK
mempelajari dan memahami sektor air minum dan sanitasi • Lembaga Penyedia Program Pengembangan Produk
serta mengembangkan produk pembiayaan mikro air
Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi (seperti
minum dan sanitasi rumah tangga menggunakan toolkit
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia—
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi dan Standar
LPPI)
Operasional Prosedur (SOP) pengembangan produk
mikro air minum dan sanitasi.

2

Mensyaratkan kepada seluruh koperasi untuk mempelajari • Kementerian Koperasi dan UKM
dan memahami sektor air minum dan sanitasi serta produk o Deputi Perkoperasian
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi rumah tangga
 Asisten Deputi Pembauran dan Pengembangan
dengan menggunakan Toolkit Pembiayaan Mikro Air Minum
Koperasi
dan Sanitasi.

3

Panduan/ guidelines untuk sanitarian, promotor kesehatan, • Kementerian Kesehatan
dan kader mengenai pembiayaan mikro air minum dan o Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
sanitasi.
 Direktorat Kesehatan Lingkungan

4

1. Merekomendasikan kepada PDAM dan KPSPAMS untuk • Kementerian PUPR:
bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam o Direktorat Jendera Cipta Karya
menyediakan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi.
 Direktorat Air Minum
2. Menciptakan peraturan terkait dengan program hibah
 Direktorat Sanitasi
air minum dan sanitasi dapat disinergikan dengan
dukungan pembiayaan mikro air minum dan sanitasi
rumah tangga yang dimiliki oleh lembaga keuangan.
3. Diperlukan kebutuhan alternatif pembiayaan melalui
skema kredit mikro untuk akses kepemilikan fasilitas air
minum dan sanitasi tingkat rumah tangga
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No

Rekomendasi

Kementerian/ Lembaga Negara Pengampu

4. Peningkatan kapasitas keahlian pengusaha sanitasi
(tersertifikasi) sebagai mitra utama lembaga keuangan
penyalur kredit mikro sanitasi
5. Segmentasi pendapatan rumah tangga yang dapat
menerima manfaat dari pembiayaan mikro air minum
dan sanitasi
Sumber: Diolah oleh penulis

6.4

REALISASI KEBIJAKAN

Tiga rekomendasi kebijakan utama (pendanaan, pembiayaan, dan pendukung) terkait dengan
pembiayaan mikro air minum dan sanitasi yang akan dikeluarkan oleh K/L negara dapat direalisasikan
dengan jangka waktu yang berbeda dan dukungan dari K/L negara lainnya. Pada Tabel 19 dapat dilihat
mengenai rencana realisasi kebijakan yang melibatkan K/L negara terkait.
Tabel 19. Realisasi Kebijakan Utama untuk Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi

No

Kebijakan
I.

1

2

K/L Negara
Pengampu

Proses Realisasi Kebijakan
Waktu
Realisasi

Referensi Kebijakan

Dukungan K/L
Negara Lainnya

Kebijakan Pendanaan
Investasi
Pemerintah
(Fasilitas
Pendanaan untuk
Lembaga
Keuangan)

Direktorat Sistem
Manajemen Investasi,
Kementerian
Keuangan

Alokasi
Permodalan PD
BPR

Direktorat BUMD,
BLUD, Barang Milik
Daerah, Kementerian
Dalam Negeri

II.

2021-2022

• Kementerian

PUPR
• Kementerian

Kesehatan
• BAPPENAS

(Koordinator)
2021-2022

Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 94 Tahun
2017 tentang Pengelolaan
Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah

• Kementerian

PUPR
• BAPPENAS

(Koordinator)

Kebijakan Pembiayaan

3

Penerapan
Manajemen Risiko
pada Kredit/
Pembiayaan Mikro
Air Minum dan
Sanitasi di
Lembaga Keuangan

OJK

2021-2022

POJK No.
13/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank
Perkreditan Rakyat

BAPPENAS
(Koordinator)

4

Produk Kredit/
Pembiayaan Mikro
Air Minum dan
Sanitasi yang
Dimasukkan dalam
Rencana Bisnis
Bank

OJK

2021-2022

POJK No.
37/POJK.03/2016 tentang
Rencana Bisnis Bank
Perkreditan Rakyat dan
Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

BAPPENAS
(Koordinator)

5

Produk Kredit/
Pembiayaan MIkro
Air Minum dan
Sanitasi yang

OJK

2021-2022

POJK No.
51/POJK.03/2017 tentang
Penerapan Keuangan
Berkelanjutan bagi

• Kementerian
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PUPR
• BAPPENAS

(Koordinator)
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No

Kebijakan

K/L Negara
Pengampu

Proses Realisasi Kebijakan
Waktu
Realisasi

Merupakan
Implementasi dari
Roadmap
Sustainable Finance
(Keuangan
Berkelanjutan)
6

Pengembangan
Produk Kredit/
Pembiayaan Mikro
Air Minum dan
Sanitasi pada
Koperasi
III.

7

8

9

10

Referensi Kebijakan

Dukungan K/L
Negara Lainnya

Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten, dan Perusahaan
Publik

Asisten Deputi
Pengembangan dan
Perbaruan Koperasi,
Kementerian Koperasi
dan UKM

2021-2023

Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM No.
15/PER/M.KUKM/IX/2015
tentang Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi
untuk kegiatan KSP dan/
atau USP

• Kementerian

PUPR
• Kementerian

Kesehatan
• BAPPENAS

(Koordinator)

Kebijakan Pendukung

Pengembangan
Produk Kredit/
Pembiayaan Mikro
Air Minum dan
Sanitasi oleh
Lembaga Keuangan
(BPR dan
Koperasi)
menggunakan
Toolkit Pembiayaan
Mikro Air Minum
dan Sanitasi



OJK



Kementerian
Koperasi
dan UKM

2021-2022

BAPPENAS
(Koordinator)

• OJK (Literasi

Panduan /
Guidelines kepada
Sanitarian,
Promotor
Kesehatan, dan
Kader mengenai
Kredit/Pembiayaan
Mikro Air Minum
dan Sanitasi

Direktorat Kesehatan
Lingkungan,
Kementerian
Kesehatan

2021-2022

Kerjasama PDAM
dan KPSPAMS
dengan Lembaga
Keuangan untuk
Kepemilikan Akses
Air Minum melalui
Kredit/
Pembiayaan Mikro
Air Minum

Direktorat Air Minum,
Kementerian PUPR

2021-2022

Program Hibah Air
Minum dan Air
Limbah yang
Dikolaborasi dan
Disinergikan
dengan Program
Kredit/
Pembiayaan Mikro

Direktorat Air Minum
dan Direktorat
Sanitasi, Kementerian
PUPR

Keuangan)
• BAPPENAS

(Koordinator)

• OJK
• Kementerian

Koperasi dan
UKM
• BAPPENAS

(Koordinator)

2021-2023

• OJK
• Kementerian

Koperasi dan
UKM
• BAPPENAS

(Koordinator)
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No

Kebijakan

K/L Negara
Pengampu

Proses Realisasi Kebijakan
Waktu
Realisasi

Referensi Kebijakan

Dukungan K/L
Negara Lainnya

Air Minum dan
Sanitasi di
Lembaga Keuangan
11

12

13

Pembiayaan Mikro
Air Minum dan
Sanitasi sebagai
alternatif akses
kepemilikan
fasilitas air minum
dan sanitasi tingkat
rumah tangga

Direktorat Air Minum
dan Direktorat
Sanitasi, Kementerian
PUPR

Peningkatan
kapasitas keahlian
pengusaha sanitasi
(tersertifikasi)
sebagai mitra
utama lembaga
keuangan penyalur
kredit mikro
sanitasi

Direktorat Sanitasi,
Kementerian PUPR

Segmentasi
pendapatan rumah
tangga yang dapat
menerima manfaat
dari fasilitas
pendanaan

Direktorat Sistem dan
Strategi
Penyelenggaraan
Infrastruktur
Permukiman,
Kementerian PUPR

2021-2023

• OJK
• Kementerian

Koperasi dan
UKM
• Bappenas

(Koordinator)

2021-2022

• OJK
• Kementerian

Koperasi dan
UKM
• BAPPENAS

(Koordinator)

2021-2022

• BAPPENAS

(Koordinator)

Sumber: Diolah oleh penulis

Untuk mendukung upaya realisasi kebijakan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 19, K/L Negara terkait
diharapkan dapat melakukan upaya jangka panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
K/L Negara sebagai berikut:
1. Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi fasilitas pendanaan kredit mikro air minum dan
sanitasi pada lembaga keuangan/ LKM, serta menyempurnakan fasilitas tersebut sesuai dengan
kondisi kebutuhan lembaga keuangan/ LKM;
2. Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan dapat terus melakukan kegiatan sosialisasi
pendanaan kredit mikro air minum dan sanitasi melalui masing-masing program kementerian dalam
rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi;
3. OJK dapat melalukan evaluasi kinerja lembaga keuangan/ LKM khusus untuk penyaluran kredit air
minum dan sanitasi, serta menyempurnakan panduan pembiayaan kredit mikro air minum dan
sanitasi; dan
4. Pemerintah Daerah dapat terus mengevaluasi kinerja lembaga keuangan/ LKM yang merupakan
kepemilikan Pemerintah Daerah, serta terus mendukung LK lembaga keuangan/ LKM untuk
menyediakan pembiayaan kredit mikro air minum dan sanitasi.
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