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Corporate Social Responsibility (CSR) hingga saat ini masih merupakan
pendekatan yang cukup relevan dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan. Melalui program CSR, perusahaan
menunjukkan kepeduliannya kepada lingkungan dan masyarakat
yang mereka layani. Masyarakat akan mendapatkan manfaat berupa
peningkatan kualitas hidup. Ini dapat mendorong apresiasi dan
kepercayaan masyarakat kepada perusahaan, berupa penggunaan produk
dan jasa mereka. Selain itu, peningkatan kualitas hidup dan kepercayaan
masyarakat dapat membangun suasana kondusif, sehingga operasional
perusahaan menjadi lebih optimal.
Buku Air Minum, Sanitasi,
“Buku ini diharapkan bisa
dan Higiene untuk Bisnis
Berkelanjutan ini berisi tentang menjadi alternatif bagi
pilihan program air minum, perusahaan dan masyarakat
sanitasi, dan perilaku higiene dalam melaksanakan program
yang diharapkan bisa menjadi
CSR air minum, sanitasi, dan
alternatif kegiatan program
CSR
perusahaan
untuk higiene”
masyarakat. Implementasi Program WASH CSR oleh perusahaan, bisa
menjadi bukti kontribusi perusahaan dalam membantu mewujudkan
tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/
SDG), nomor 6 tentang menjamin ketersediaan serta pengelolaan air
minum dan sanitasi.

Louis O’Brien
USAID IUWASH PLUS Chief of Party
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Water, Sanitation and Hygiene
(WASH) umumnya dikenal
sebagai sektor pembangunan
yang kurang ‘seksi’, padahal
dampak yang timbul akibat
terbatasnya akses WASH sangat
signifikan. Sebagai contoh,
kematian anak dan stunting atau
gangguan pertumbuhan masa
kecil akibat buruknya air dan
sanitasi.

“Semua pihak perlu menaruh
perhatian terhadap sektor
WASH, terlebih bagi
dunia usaha, karena air
dan sanitasi tidak semata
menyangkut tenaga kerja, tapi
keberlangsungan bisnis itu
sendiri”

Kondisi tersebut, terutama bagi Indonesia yang sedang menunggu
anugerah bonus demografi, cukup beresiko. Anak-anak tersebut boleh
jadi tidak akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang produktif, bahkan
berpotensi menjadi beban. Mengingat hal itu, semua pihak perlu
menaruh perhatian terhadap sektor WASH, terlebih bagi dunia usaha,
karena air dan sanitasi tidak semata menyangkut tenaga kerja, tapi
keberlangsungan bisnis itu sendiri.
Buku Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan,
disusun untuk kepentingan praktis menyuguhkan alternatif pilihan
program Air Minum, Sanitasi dan Higiene (WASH) bagi mitra, khususnya
CSR perusahaan yang menaruh minat pada aktivitas praktis peningkatan
akses air minum dan sanitasi sekaligus memenuhi komitmen global
Sustainable Development Goals.

Selamat mencoba
Tim USAID IUWASH PLUS
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TENTANG
BUKU INI
Buku ini dibuat untuk tujuan praktis, memberikan gambaran singkat tentang pilihan
program kegiatan sektor Air Minum, Sanitasi dan Higiene.
Sasaran Pengguna:
Mitra atau para pihak (terutama CSR Perusahaan) yang berniat mengembangkan
program di bidang Air Minum, Sanitasi dan Higiene.
Susunan:
Secara garis besar buku ini dibagi ke dalam empat bagian sebagai berikut:
Air Minum yang mencakup program perlindungan sumber air melalui
sumur resapan, sistem penyediaan air minum perpipaan berbasis
masyarakat, sistem penyediaan air minum melalui skema master meter,
pengelolaan air minum rumah tangga (PAM RT).
Sanitasi, yang mencakup pengolahan setempat dan terpusat, serta
kegiatan pengadaan sarana pendukung, seperti cetakan dan truk tinja.
Perubahan perilaku untuk mendorong kebutuhan (demand creation)
terhadap sanitasi, air minum, dan higiene oleh masyarakat serta kredit
air dan sanitasi.
Dukungan CSR di bidang Sektor air minum, sanitasi, dan perilaku
higiene (WASH) serta manfaat bagi perusahaan.
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Penjelasan singkat tentang Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan
yang disampaikan di bagian Pendahuluan diharapkan dapat menjadi tambahan
informasi mengenai betapa pentingnya peningkatan akses air dan sanitasi.
Penting, bukan saja bagi masyarakat secara umum, tapi juga bagi dunia usaha, dalam
konteks penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.
Cara Menggunakan:
1. Buku ini dapat dibaca dengan langsung memilih halaman pilihan model kegiatan
yang diminati, tidak harus dibaca berurutan halaman per halaman dari awal
sampai akhir;
2. Buku ini didesain sebagai pengantar praktis dalam memilih model kegiatan
WASH. Penjelasan yang lebih detail dan teknis, dapat merujuk pada “Buku Saku”
yang diterbitkan secara terpisah.

Catatan:

Buku ini tidak dirancang sebagai buku “teks” yang
berisi penjelasan teoritis maupun filosofis terkait
Air Minum, Sanitasi dan Higiene. Pemberian judul
“Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis
Berkelanjutan” lebih menekankan bahwa
pilihan model kegiatan yang ditawarkan
dalam buku ini memiliki arti penting bagi
para pihak yang menaruh perhatian
pada peningkatan akses air minum dan
sanitasi, terutama bila mengingat dampaknya
terhadap kesehatan dan bisnis berkelanjutan.
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Gambar 1.
Ekosistem Program Air dan
Sanitasi di Perkotaan

Peningkatan akses secara berkelanjutan
dan berkurangnya beban ekonomi serta
kesehatan akibat air minum dan sanitasi yang
buruk, dapat dilakukan apabila ekosistem
dan jejaring pemangku kepentingan WASH
bekerja secara terintegrasi.

CSR
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Layanan
dan Produk
Sektor WASH
Tk. Rumah Tangga

Komponen 1
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Dampak Air dan Sanitasi yang Buruk
Rumah tangga tanpa akses
ke jamban yang sehat
<30%
30-40%
40-49%
50+%

Gambar 2.
Distribusi persentase rumah tangga tanpa
fasilitas sanitasi yang layak

Water, Sanitation, and Hygiene (WASH)
adalah kebutuhan dasar manusia yang
tahun
berkaitan erat dengan kesehatan dan
memiliki dampak signifikan bagi bisnis
meninggal karena diare
dan ekonomi. Laporan studi dampak
kejadian
penyakit setiap
sanitasi di Indonesia melaporkan tentang
tahunnya
karena air dan
sanitasi buruk menjadi penyumbang
sanitasi
yang
buruk.
bagi meningkatnya penyakit diare.
WHO, 2012
Terdapat 120 juta kejadian penyakit
setiap tahunnya, bahkan 100.000 anak Indonesia meninggal karena diare setiap
tahun. Sebaliknya menurut WHO (2014), 94% kejadian diare dapat dicegah melalui
peningkatan penyediaan air bersih (25%), perbaikan sanitasi (32%), dan perbaikan
praktik perilaku hidup bersih, khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun (43%).

100.000

anak Indonesia

120
Juta
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“Sanitasi buruk menjadi
penyumbang bagi meningkatnya
penyakit diare. ”
3

Selain dampak terhadap kesehatan, akses WASH yang
kurang baik juga berdampak pada ekonomi. Studi dari
Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan
2,4 persen dari keseluruhan Gross Domestic Product
(GDP) atau sekitar USD 6,3 miliar tiap tahun karena
akses air, sanitasi dan higiene yang buruk.

2,4%
USD 6,3 miliar

hilang tiap tahun dari GDP Indonesia
karena kurangnya akses air bersih,
sanitasi, dan higiene (Bank Dunia).

Sanitasi yang buruk juga menambah biaya untuk
pengolahan air. Air limbah yang tidak diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran manusia
per tahun yang dibuang dan berkontribusi terhadap polusi ke badan air, sehingga biaya
pengolahan air bersih semakin mahal. Setiap tambahan konsentrasi pencemaran BOD
(Biological Oxygen Demand/kebutuhan oksigen biologis yang merupakan parameter
kualitas air limbah) sebesar 1 mg/liter pada sungai, akan meningkatkan biaya produksi
air minum sekitar Rp 9,17 per meter kubik.
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Bank Dunia, 2008

Foto: Zaki Nasution/USAID IUWASH PLUS

Potensi
stunting

Tinjauan lain dalam konteks bisnis dan ekonomi,
akses air dan sanitasi yang kurang layak berdampak
terhadap stunting atau gangguan pertumbuhan waktu
akan berkurang jika intervensi
masa kecil. Menteri Perencanaan Pembangunan
difokuskan pada perubahan
Nasional (PPN) Bambang P.S. Brodjonegoro dalam
perilaku yang mendorong
acara Filantrofi Indonesia - pada Oktober 2016,
kebutuhan masyarakat terhadap
menyampaikan bahwa: “Sepertiga anak balita Indonesia
air, sanitasi dan higiene.
mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan
* Balita pendek
waktu masa kecilnya, tidak hanya karena gizi buruk,
tetapi juga karena buruknya sanitasi dan pemenuhan air bersih.“ Kondisi ini cukup
berisiko terutama jika dikaitkan dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia,
sebagaimana disampaikan lebih lanjut oleh Menteri PPN bahwa “Kita perlu perhatikan
apabila stunting berkelanjutan ke depan, maka ketika mereka menginjak usia angkatan
tenaga kerja tidak akan menjadi angkatan kerja (labor force) yang produktif, bahkan
berpotensi menjadi beban.“
*
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Foto: Pokja AMPL/Kering di Gunung Kidul, 2007

“Sepertiga anak balita Indonesia
mengalami stunting, tidak hanya
karena gizi buruk, tetapi juga karena
buruknya sanitasi dan pemenuhan
air bersih.”
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)
Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Filantrofi Indonesia, Oktober 2016
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Gambar 3.
Prevalensi stunting di Indonesia.

Prevansi stunting

<30%

30-40%

40-49%

50+%

Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat
36,8% 35,6% 37,2%
prevalensi stunting nasional mencapai 37,2
persen, meningkat dari tahun 2010 (35,6%)
**
dan 2007 (36,8%). Artinya, pertumbuhan tak
maksimal diderita oleh sekitar 8 juta anak
Indonesia atau satu dari tiga anak Indonesia. lebih tinggi daripada Myanmar (35%),
Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi Vietnam (23%), dan Thailand (16%)
Riskesdas, 2013
daripada negara-negara lain di Asia Tenggara,
seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%). Dan potensi stunting
berkurang jika ada intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku dalam sanitasi
dan kebersihan. Intervensi sanitasi dan kebersihan dengan jangkauan 99% dilaporkan
berdampak pada berkurangnya diare sebesar 30% yang kemudian menurunkan
prevalensi stunting sebesar 2,4%.
40

2013

10

2010

20

2007

30

Prevalensi
stunting
Indonesia
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“Memperkuat implementasi
dan menghidupkan kembali
kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan”
SDGs Indikator No.17

8 Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan

Foto: Nury Sybli/AMPL Bangka

Air Minum dan Sanitasi,
serta Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan generasi
mendatang menerima modal lebih besar dari yang diterima saat ini, telah mengilhami
gagasan tentang bisnis berkelanjutan, serta lingkungan dan sosial berkelanjutan.
Gagasan tersebut mendorong praktik bisnis tidak semata berorientasi pada tujuan
ekonomi perusahaan semata, tapi juga tujuan secara lebih luas dari sisi lingkungan
dan sosial.
Pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan yang meyakini bahwa satu sama lain
saling terkoneksi, telah memperkuat cara pandang masyarakat global terhadap air
minum, sanitasi dan higiene. Bahwa akses air minum, sanitasi dan higienis yang kurang
layak dapat berdampak terhadap kesehatan dan bisnis, juga generasi mendatang.
Pentingnya air minum, sanitasi dan higiene dalam konteks pembangunan berkelanjutan
telah dielaborasi dalam SDGs tujuan nomor 6.
Pemerintah Indonesia bahkan secara khusus telah menetapkan Perpres Nomor 59
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Nomor 6 tentang menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi
yang layak dan berkelanjutan untuk semua.

9

‘Ruang dan Peluang’: No One Left Behind
Partisipasi perusahaan (CSR) dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi yang
layak, dalam konteks konsep pembangunan berkelanjutan sejalan dengan indikator
SDGs No. 17 tentang “Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan”.
Pembangunan akses air minum dan sanitasi yang layak oleh swasta (CSR) bahkan
tidak harus selalu dilihat dari perspektif dampak. Dalam beberapa varian bisa juga
didekati dari dimensi branding dan marking, di mana program air minum dan sanitasi
sebagai bagian dari proses bisnis yang “Cause related marketing”. Dengan demikian,
pembangunan air minum dan sanitasi oleh perusahaan (CSR) secara prinsip haruslah
dimaknai bukan sebagai “ruang kosong” yang tidak memiliki hitung-hitungan bisnis.
Mengingat hal itu pula, maka prinsip “No One Left Behind” atau tidak ada lagi pihak
yang ditinggalkan, termasuk dalam hal akses air minum dan sanitasi yang layak, penting
untuk menjadi perhatian semua pihak termasuk perusahaan (CSR).
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Foto:Yopie Nugraha/Orbit Bandung
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Skema Pilihan Program Air Minum dan Sanitasi

Air Minum

Sanitasi

Kredit Air dan Sanitasi

Proteksi Sumber Air
• Program Perlindungan Sumber
Air Melalui Sumur Resapan

Pengolahan Setempat
• Tangki Septik dengan Up Flow Filter
• Pengolahan Sistem Komunal

• Subsidi untuk Produk
WASH

Sistem Penyediaan Air
minum
• Sistem Penyediaan Air Minum
Perpipaan Berbasis Masyarakat
• Sistem Penyediaan Air Minum
Melalui Skema Master Meter

Pengolahan Terpusat
• Skala Permukiman

Proteksi di Rumah Tangga
• Pengelolaan Air Minum Rumah
Tangga (PAM RT)

Pengadaan Sarana
Pendukung:
• Cetakan (Molding)
• Truk Tinja

Pengelolaan Limbah
yang Aman
• Penampungan
• Pengangkutan
• Pengolahan
• Higiene

Promosi Perubahan Perilaku
Pengarusutamaan Gender
Gambar 4. Skema Pilihan Program Air Minum dan Sanitasi.
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• Revolving Fund
Permodalan WASH
• Subsidi Biaya
Operasional LKM

Foto: Pokja AMPL/Air di NTT, 2008

13

02

AIR MINUM
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Foto: Pokja AMPL/Pemasangan Pipa Air
di Boalemo, 2007

Hulu ke Hilir Hingga Konsumen
Pembahasan tentang air minum mencakup: perlindungan air baku di hulu, pengelolaan
oleh operator (PDAM maupun non PDAM) untuk memastikan target 4K (Kuantitas,
Kualitas, Kesinambungan, dan Keterjangkauan); serta pengelolaan di tingkat konsumen
untuk mencegah terjadinya rekontaminasi.
Buku pilihan program hanya menyajikan beberapa contoh kegiatan dari tiga cakupan
pembahasan di atas, antara lain: Program Perlindungan Sumber Air melalui Sumur
Resapan untuk model pengamanan sumber air di hulu, kegiatan sistem penyediaan
air minum perpipaan berbasis masyarakat dan master meter untuk model pengelolaan
oleh operator; dan Pengamanan Air Minum Rumah Tangga (PAMRT) untuk model
pengelolaan di tingkat konsumen.

15

Sumur Resapan
Sumur serapan merupakan model konservasi sumber daya air tanah berdasarkan
metode teknis berupa sumur dengan fungsi menampung, menahan, dan meresapkan
air permukaan (hujan) ke dalam tanah untuk meningkatkan jumlah sediaan air di
dalam tanah. Bentuk, ukuran, dan konstruksi sumur resapan sangat tergantung pada
kondisi batuan atau tanah lokasi dibangunnya sumur resapan tersebut.
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Foto: Des Syafrizal/USAID IUWASH PLUS

17

Manfaat Sumur Resapan
Membantu proses infiltrasi dan perkolasi di
mana aliran permukaan (runoff) dari air hujan
yang jatuh direkayasa untuk dialirkan masuk
ke dalam sumur resapan;
Menahan dan mengurangi volume runoff;
Meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
Menaikkan permukaan/volume air tanah
secara cepat;

Melindungi lahan/tanah oleh erosi air
permukaan.
Menjaga kualitas sumberdaya air tanah;
Melindungi kesuburan tanah;
Menjaga keseimbangan cadangan air tanah di
saat kemarau;
Mengurangi konsentrasi polutan air tanah;
Menjaga kualitas air sungai dan sumberdaya
air permukaan;
Menjaga keseimbangan hidrologi.

2 Meter

2 Meter

Penutup Sumur
Lapisan Tanah/Soil
Tanah Lapukan Breksi
Air yang akan Diresapkan
Lapisan Ijuk Penyaring
Lapisan Kerikil
Batuan Dasar

Gambar 5. Sumur Resapan dan Maanfaatnya.

Biaya

Perkiraan biaya pembangunan sumur resapan ukuran 2 x 2 x 2 m dan biaya FGD
persiapan adalah sekitar Rp 3.000.000,00. Biaya ini bisa berubah sesuai dengan
kondisi harga satuan di masing-masing wilayah. Jumlah sumur resapan yang
dibutuhkan untuk dibangun sangat tergantung luasan daerah tangkapan hujan dan
karakteristik lahan serta mata air.
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Sistem Penyediaan Air Minum
Perpipaan berbasis Masyarakat
Sistem penyediaan air minum perpipaan berbasis masyarakat adalah merupakan
sistem lengkap yang meliputi penanganan sumber air baku, perpipaan transmisi,
instalasi pengolahan (bila diperlukan), perpipaan distribusi dan sistem pelayanan baik
berupa sambungan langsung (sambungan rumah) maupun sambungan tidak langsung
(keran umum/hidran umum).
Sumber air yang memungkinkan untuk dimanfaatkan antara lain air tanah, air
permukaan (sungai, danau), mata air dan air hujan. Pengolahan air sederhana dibangun
jika kualitas air tidak memadai untuk dikonsumsi, misalnya jika sumber air berasal dari
sungai atau danau, pengolahan air yang digunakan pada umumnya hanya penyaringan
sederhana menggunakan media setempat, hanya sedikit yang menggunakan Sistem
Pengolahan Air Lengkap Sederhana (SIPAS).
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2

3

Tersedia sumber air baku
yang potensial

1
Belum ada sambungan
PDAM di daerah tersebut
dan belum masuk kedalam
rencana pembangunan
jaringan PDAM

4
Kapan
ada potensi
sambungan
komunal

Memungkinkan secara
teknis untuk dibangun
sistem perpipaan sederhana

Adanya Kelompok
Masyarakat yang akan
mengelola

Gambar 6. Potensi Penyediaan Air Minum Perpipaan Berbasis Masyarakat.
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Ciri-ciri layanan air minum berbasis masyarakat:

Lokasi

Sambungan komunal biasanya di lokasi yang belum ada jaringan pipa PDAM,
sehingga lebih banyak di pedesaan dan/atau wilayah pinggiran kota.

Pengelolaan

Masyarakat berperan penting dalam pembangunan, pemeliharaan dan
pengelolaan layanan. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui badan
khusus yang dibentuk dan dikelola bersama, seperti BPSPAM (Badan
Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum), HIPPAM (Himpunan Penduduk
Pemakai Air Minum) atau lainnya.

Sistem iuran

Layanan sistem air minum komunal yang sudah dikelola dengan cukup baik,
umumnya sudah menerapkan sistem iuran. Masyarakat pengguna membayar
iuran bulanan seusai tarif yang disepakati. Iuran tersebut digunakan untuk
operasional dan pemeliharaan sistem layanan.

Sistem perpipaan

Menggunakan sistem perpipaan sederhana yang dialirkan sampai ke
dalam rumah atau menggunakan hidran umum.

Biaya

Mengambil referensi program sejenis seperti PAMSIMAS, biaya penyediaan
layanan untuk sekitar 2 – 3 RW atau dusun, berkisar antara 300 – 500 juta
rupiah. Biaya tersebut cukup besar terutama karena ada tambahan komponen
biaya penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, namun demikian hal ini penting
sebagai syarat kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan oleh warga. Perbedaan
biaya satu tempat dengan tempat lainnya terjadi karena beberapa hal seperti:
biaya tenaga kerja ditanggung dan menjadi swadaya masyarakat, perbedaan
geografis, seperti sumber air terletak jauh atau di daerah berbatu sehingga
membutuhkan pipa dengan spesifikasi tertentu.
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Layanan Air Minum Skema Master Meter
Layanan air minum skema Master Meter adalah sambungan air minum perpipaan
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di suatu kawasan di mana jaringan
distribusi tidak dapat dibangun sesuai standar teknis dan administrasi karena
beberapa pertimbangan seperti: (1) Pemda tidak bisa memberikan pelayanan ke
permukiman informal/ilegal yang biasanya merupakan daerah kumuh; (2) lokasi
terletak di gang sempit, rumah-rumah yang terletak tidak teratur, kondisi rumah
tidak/semi permanen; (3) resiko akan kehilangan air, pencurian air, dan masalah
pembayaran; (4) kesulitan MBR untuk membayar pemakaian air secara bulanan dan
(5) MBR membayar pemakaian air lebih mahal dari masyarakat umumnya. Layanan
Master Meter umumnya memanfaatkan sumber air PDAM dengan pertimbangan
kapasitas yang tersedia atau belum termanfaatkan (idle capacity).
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Manfaat layanan skema Master Meter

Masyarakat

PDAM

Pemerintah

CSR

Kemudahan
administrasi dalam
mendapatkan
sambungan dan suplai
air dapat diandalkan

Kemudahan
administrasi dan
tagihan, karena hanya
berurusan dengan
satu konsumen

Jumlah penduduk
yang mempunyai
akses ke air minum
perpipaan meningkat

Layanan air bersih
untuk masyarakat
sekitar perusahaan
yang tidak terjangkau
PDAM dapat terlayani

Kemudahan akses
pada air perpipaan
dengan harga
terjangkau (per meter
kubik)

Tidak ada masalah
kebocoran dan
sambungan ilegal
setelah meter induk

Kesehatan dan
ekonomi masyarakat
meningkat

Lingkungan dan
kesehatan masyarakat
sekitar perusahaan
meningkat

Sistem pembayaran
lebih mudah dan
fleksibel: bisa harian/
mingguan/bulanan dan
tunai

Memungkinkan
sistem jaringan
perpipaan sederhana/
teknologi berbiaya
rendah

Masyarakat terdorong
memelihara dan
Dukungan masyarakat
bertanggung jawab
terhadap perusahaan
atas sarana utilitas
meningkat
yang dibangun

Partisipasi aktif
dalam pemeliharaan
jaringan (kebocoran,
sambungan ilegal,
penggunaan pompa)

KK dengan status
tidak jelas/ilegal bukan
pelanggan PDAM
langsung

Umur pakai sarana
meningkat dan
biaya pemeliharaan
berkurang

Branding dan
transparansi program
CSR bagi masyarakat
sekitar perusahaan

Biaya
Biaya pengembangan kegiatan Master Meter berdasarkan pengalaman
pengembangan di wilayah DKI Jakarta rata-rata sekitar Rp 4.700.000,00 per
satuan Sambungan Rumah (SR), Biaya tersebut mencakup biaya pemasangan
perpipaan dari Master Meter ke rumah (calon konsumen) dan biaya persiapan.
Adapun biaya perpipaan sebelum Master Meter menjadi beban tanggung jawab
PDAM. Harga tersebut baru sebatas perkiraan, kemungkinaan bisa berbeda
untuk setiap wilayah pengembangan, karena masalah kebijakan, fluktuasi harga
material, dan tenaga kerja.
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Pengelolaan Air Minum RumahTangga (PAMRT)
Kepmenkes No. 852 tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat menyebutkan bahwa Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAMRT)
adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan air
yang digunakan untuk produksi makanan serta air yang digunakan untuk produksi
makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, dan persiapan
makanan/minuman bayi.

Opsi Teknologi RPAM Konsumen/PAMRT

Menerapkan paling tidak salah satu teknologi pengolahan air minum rumah tangga
yang benar
KLORINASI
Proses mengolah air dengan pembubuhan zat klor baik dalam bentuk tablet
atau cair ke dalam air untuk membunuh bakteri dan virus.
FILTRASI
Merupakan penyaringan air secara fisik dan kimiawi dengan melewatkan air melalui poripori keramik yang telah dilapisi bahan disinfektan.
FLOKULASI & DISINFEKSI (PUR)
Proses pengolahan dengan menggunakan pembubuhan bubuk koagulan untuk
menggumpalkan kotoran yang terdapat pada air dan mengendapkannya. Setelah
itu ditambahkan desinfektan untuk membunuh mikroba berbahaya.
MEREBUS AIR
Proses pengolahan air dengan merebus air, dan mematikan kompor setelah 3 menit mendidih.
Energi yang diperlukan diperoleh dari pembakaran minyak, gas, kayu atau lainnya.
SODIS
Proses pengolahan air minum dengan memasukkan air ke dalam botol plastik
yang tertutup rapat dan dipaparkan di bawah sinar matahari. Pada saat panas
terik waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam dan pada saat mendung 2 hari.
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03

SANITASI
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Individu Rumah Tangga

Skala Permukiman

MCK

Skala Kawasan Tertentu

Komunal 2-10 KK

Skala Perkotaan

Gambar 7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), secara umum terbagi menjadi dua
model, yaitu: Sistem Setempat dan Terpusat.
Sistem Setempat adalah sistem pembuangan air limbah yang dilakukan di kawasan
sendiri atau setempat berupa penampungan dan masih memerlukan layanan
pengolahan lumpur tinja di tempat lain. Contoh sistem setempat adalah Tangki Septik
individual rumah tangga, MCK sistem komunal untuk 2-10 KK.
Sistem Terpusat adalah sistem pembuangan air limbah yang jauh lebih besar dengan
sambungan ke ratusan rumah tangga. Sistem ini dikelola oleh badan/institusi
pemerintah. Biaya layanan bulanan dibebankan pada setiap rumah tangga.
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Pengolahan Setempat:
Tangki Septik dengan Upflow Filter
Tangki septik berfungsi menampung air kakus dan menurunkan berbagai pencemar
yang dikandungnya. Tangki septik dengan upflow filter adalah teknologi pengolahan
untuk menjamin air limbah yang diolah akan mencapai batasan tingkat pencemaran
yang aman untuk dibuang ke lingkungan. Teknologi itu berbahan dasar beton atau
fiber glass, berbentuk segi-empat, lingkaran, atau kombinasinya.

Biaya
Perkiraan harga satu paket tangki septik dengan upflow filter berbentuk silinder
dengan ukuran:
• Diameter 2 x 80 cm tinggi 150 cm = 3 juta rupiah
• Diameter 2 x 100 cm tinggi 150 cm = 3,7 juta rupiah
Harga satu wilayah dan wilayah lainnya bisa berbeda, tergantung pada kondisi
lapangan karena pengaruh harga material, jarak, kondisi lahan, dan pilihan
kualitas.
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Rumah Perlu Tangki Septik yang Aman, Kenapa?

Tinja sumber penyakit

karena mengandung puluhan miliar mikroba, seperti bakteri E. coli,
Salmonela, virus Hepatitis, juga ribuan telur cacing dan lainnya yang
berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama anak-anak.

Tangki septik kedap

agar tinja tidak mencemari sumber air, lingkungan dan menjadi
sumber penyakit.

Tangki septik sebagai unit pengolahan

tempat penampungan dan pengolahan sementara, di mana
penguraian secara anaerobik memastikan keluaran aman, agar
tidak mencemari sumber air dan lingkungan.
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Ciri-ciri Tangki Septik yang Aman
2

3

4

1

Ini bukan tangki septik:

2
4

Harus
kedap air

Memiliki lubang
kontrol

Memiliki
ventilasi

Tersedia
pipa masuk
dan keluar

Dipastikan disedot, diangkut dan
dibuang dengan truk tinja secara
reguler ke Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT).

• Tidak kedap air
• Tidak pernah dikuras
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Gambar 8. Pengolahan Air Limbah Sistem Komunal.

Pengolahan Setempat: Sistem Komunal
Sistem pengelolaan air limbah di mana sarana pengolahan air limbah yang disiapkan/
dibangun berada dekat dengan sumber air buangannya dengan kapasitas pengolahan
yang dapat menampung 2 – 10 Kepala Keluarga.

Biaya
Biaya konstruksi sangat tergantung pada lokasi dan kapasitas tangki septik terbangun.
Sebagai gambaran pembangunan tangki septik di wilayah Kampung Melayu untuk
kapasitas 5-10 KK menghabiskan biaya sekitar 50 juta sampai dengan 70 juta rupiah.

36 Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan

37

Gambar 9. Pengolahan Terpusat - Skala Permukiman.

Pengolahan Terpusat: Skala Permukiman
Merupakan sistem pelayanan sanitasi berbasis masyarakat yang melayani sekelompok
rumah tangga, memiliki jaringan pipa, dan unit pengolahan air limbah. Sistem itu
dikembangkan melalui beberapa tahapan pendekatan dari oleh, dan/atau bersama
masyarakat, yang meliputi:

Tahap 1

Perencanaan

Tahap 2

Pelaksanaan oleh
masyarakat atau pihak ke-3

Tahap 3

Operasi dan
pemeliharaan

Tahap 4

Pelatihan, pemeliharaan,
promosi dan pengelolaan
keuangan

Tahap 5

Pembiayaan
melalui iuran

Biaya

Biaya konstruksi sangat tergantung pada lokasi di mana tangki septik dibangun
serta kapasitas untuk berapa KK. Sebagai sebuah contoh pembangunan tangki
septik dengan kapasitas 40-50 KK yang dibangun di Kampung Melayu Timur Jakarta
menghabiskan biaya sekitar Rp 472.000.000,00.
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Bantuan Sarana Pendukung: Cetakan (Molding)
Cetakan atau molding adalah sarana pendukung untuk proses konstruksi pembuatan
tangki septik, biasanya berbahan dasar fiber yang terbagi ke dalam: (1) cetakan bagian
luar; (2) cetakan bagian dalam; (3) cetakan plat lantai; (4) tutup tangki; dan (5) tutup
lubang kontrol.
Ketersediaan cetakan sangat menentukan jumlah tangki septik yang bisa dibangun per
hari konstruksi, karena itu ketersediaan cetakan umumnya sangat dibutuhkan oleh
kelompok wira usaha sanitasi atau kelompok swadaya masyarakat. CSR (perusahaan)
bisa berkontribusi dalam memberikan bantuan (subsidi) untuk pengadaan cetakan
(molding) pembuatan tangki septik.

Biaya
Biaya per satuan cetakan (molding) berbahan dasar fiber berkisar
Rp 6.000.000,00 – 6.500.000,00, biaya satuan tiap daerah tentu saja akan sangat
berbeda karena dipengaruhi faktor seperti ketersediaan produsen.
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Bantuan Sarana Pendukung Truk Tinja
Di tangki septik, berbagai jenis padatan akan mengendap dan terakumulasi di dasar
tangki septik tersebut. Endapan itulah yang disebut lumpur tinja. Dalam jangka waktu
tertentu, lumpur tinja akan terakumulasi dan memenuhi tangki septik dan hal itu
akan menurunkan kemampuan tangki septik dalam menampung, mengolah dan
menghasilkan effluent yang aman. Untuk itu, diperlukan kegiatan penyedotan dan
pengangkutan lumpur tinja dari tangki septik sistem setempat secara terjadwal ke
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Selanjutnya, dibutuhkan sarana pendukung
penyedotan dan pengangkutan tinja antara lain menggunakan truk.

Truk tinja dibutuhkan dalam proses pengolahan sanitasi aman
1

Penampungan

Memastikan tangki septik kedap
dan memenuhi standar teknis

2

3

Pengangkutan

Penyedotan berkala/terjadwal yang
memastikan lumpur tinja sampai
ke unit pengolahan

Pengolahan

Memastikan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) berfungsi
dengan baik

4

Higiene

Menerapkan praktik Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS) di 5 waktu kritis
CTPS

penyedotan
tangki septik

pengangkutan
lumpur tinja
(terjadwal dan
tidak terjadwal)

pembuangan
& pengolahan
lumpur tinja

42 Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan

Foto:Yusuf Ahmad/USAID IUWASH PLUS

43

04

PERUBAHAN
PERILAKU,
KREDIT AIR
SANITASI DAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER

44 Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan

Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku,
Mendorong Permintaan, Suplai dan
Permodalan
Pembiayaan air dan sanitasi memerlukan tiga pendukung utama yang
menjadi satu kesatuan penting, yaitu: (1) dukungan untuk memastikan
adanya permintaan masyarakat terhadap sanitasi; (2) dukungan untuk
memastikan ketersediaan (suplai) termasuk kualitas dan harga; serta (3)
dukungan untuk memastikan ketersediaan permodalan.
Membangun perilaku higiene masyarakat perkotaan dapat membantu
memastikan adanya permintaan (demand), membangun kebutuhan
masyarakat akan sanitasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 3 Tahun 2014 mengenai pentingnya membangun aspek
demand dan kemandirian masyarakat di dalam mewujudkan perilaku
masyarakat yang higiene. Peraturan itu bertujuan memaksimalkan
peningkatan derajat kesehatan dan perubahan perilaku di masyarakat
agar dapat terjadi secara mendasar dan berkelanjutan.
Mengingat hal itu, kemitraan CSR dapat mendukung kegiatan peningkatan
akses air dan sanitasi masyarakat, salah satunya melalui dukungan
pembiayaan kegiatan promosi perubahan perilaku.

Foto: Febriant Abby/USAID IUWASH PLUS
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Permintaan
Perusahaan (CSR) memiliki peluang kemitraan
dalam seluruh rangkaian lengkap kegiatan perubahan
perilaku atau mengambil beberapa bagian dari kegiatan
perubahan perilaku sehingga memunculkan kebutuhan
terhadap air dan sanitasi di tengah masyarakat seperti
pembuatan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) dan pelatihan untuk memasarkan memasarkan
produk secara tepat.

Ruang
Kemitraan
CSR untuk
Pembangunan
Sektor Air dan
Sanitasi

Ketersediaan (suplai)
Perusahaan (CSR) memiliki peluang kemitraan dalam
seluruh dan/atau bagian-bagian dari rangkaian rantai
pasok (supply chain) produk air dan sanitasi, seperti
kualitas produksi, penyediaan bahan material, biaya,
pelatihan tukang dan lain-lain.
Kredit Air dan Sanitasi
Perusahaan (CSR) dapat memilih model kemitraan
kredit air dan sanitasi dalam bentuk penyediaan
bantuan pendanaan kredit kepada lembaga keuangan
mikro atau koperasi dengan proyeksi alokasi bantuan
pendanaan untuk: (1) Menutupi margin sehingga MBR
hanya membayar pokok pinjaman; (2) Membantu dana
penyertaan lembaga keuangan sehingga memperluas
jangkauan area kredit; (3) Menutupi Biaya Operasional
(BOP) lembaga, sehingga harga sanitasi lebih murah.
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Pelaksanaan
Kemitraan
Pembangunan
Sektor Air
dan Sanitasi
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Dukungan CSR Perusahaan
untuk Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku
Kegiatan promosi perubahan perilaku sangat berbeda dengan pembangunan yang
bersifat fisik. Pada kegiatan fisik, hasil kegiatan bisa langsung terlihat, sementara
pada perubahan perilaku sebaliknya. Atas alasan tersebut, pada awalnya perusahaan
(CSR) lebih tertarik mendukung kegiatan yang bersifat fisik saja. Namun dalam
perkembangan dan atas pertimbangan keberlanjutan serta munculnya rasa
kepemilikan (ownership) oleh penerima manfaat (masyarakat), perusahaan sudah
mulai banyak yang memberikan dukungan dan menempatkan kegiatan perubahan
perilaku sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan fisik itu sendiri.
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Peningkatan Akses WASH di rumah tangga
Salah satu aspek kunci, bagi upaya peningkatan akses air minum dan sanitasi adalah pelibatan masyarakat. Kenalilah karakteristik
masyarakat yang akan mejadi target kita, agar pendekatan yang kita lakukan bisa berhasil. Kemudian libatkan mereka dalam setiap
tahapan kegiatan, dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk memahami kondisi serta melihat permasalahan terkait air minum
dan sanitasi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian secara mandiri menyusun rencana aksi untuk perbaikan.
Advokasi & Partnership Kecamatan Kelurahan Desa:
Bangun kemitraan, identifikasi tokoh yang bisa menjadi jalur komunikasi, gerakkan dan pengaruhi
mereka untuk memperoleh persetujuan dari seluruh pemangku kepentingan agar terjadi
perubahan perilaku yang berkelanjutan.
Sosialisasi Program:
Proses sosialisasi bisa dilakukan secara formal atau informal, tujuannya agar masarakat
mengetahui, memahami dan bisa berdiskusi mengenai program yang akan dijalankan. Sosialisasi
juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk keberlanjutan program.
Penyusunan Rencana Penilaian Partisipatif
Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat dan bertujuan untuk membangun pemahaman tentang
kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun rencana aksi untuk memperbaiki kondisi
sanitasi dan lingkungannya.
Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
Bersama masyarakat secara partisipatif menyusun dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai
kerangka aksi dalam melakukan perubahan perilaku higiene di masyarakat.
Mulai dari yang Kecil, Mulai dari Sekarang
Kegiatan apa yang akan dilakukan di masyarakat
dalam waktu dekat terkait perbaikan akses air
minum dan sanitasi yang dituangkan dalam RKM

Gotong Royong
Kegiatan apa yang akan dilakukan bersama oleh
masyarakat terkait perbaikan akses air minum
dan sanitasi yang dituangkan dalam RKM

Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat
Implementasi RKM yang dilakukan di masyarakat untuk perbaikan akses air minum dan sanitasi.
Kegiatan ini termasuk kegiatan yang dilakukan di sekolah, puskesmas atau posyandu
CEM (Citizen Engagement Mechanism)
Mekanisme interaksi dua arah antara warga dengan pemangku kepentingan kepentingan untuk
memperkuat akuntabilitas dan transparansi serta memberikan ruang partisipasi bagi warga dalam
sebuah proses pembangunan atau monitoring kegiatan
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Pemetaan Sosial:
Mendapatkan gambaran tentang
persepsi peserta mengenai
lingkungannya terkait sarana,
prasarana, kondisi dan perilaku
sehari hari
Penelusuran Lingkungan
Mengonfirmasi peta yang sudah
dibuat bersama melalui proses
penelusuran, mengamati kondisi
dan perilaku higiene dan sanitasi
masyarakat, sekaligus untuk
melakukan pemicuan
FGD
Proses diskusi dilakukan setelah
susur kampung dan melengkapi peta,
memahami alur penularan kuman
atau penyakit, mengenali media
penularan (vektor), cara penularan,
serta mengetahui cara mencegahnya

Pendekatan Berbasis Pasar (Market-based Approach)
Pembangunan perubahan perilaku masyarakat, perlu memperhatikan tiga strategi
utama, yaitu;
1. Penciptaan lingkungan yang kondusif
2. Peningkatan kebutuhan
3. Peningkatan penyediaan akses
Ketiga strategi utama tersebut dilandaskan pada pendekatan berbasis pasar (marketbased approach). Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya keterhubungan
antara regulator, produsen, pemasok dan konsumen dalam rantai bisnis air bersih,
sanitasi, dan higiene.

•

Pemerintah selaku regulator mendukung
penciptaan regulasi dan tata kelola yang jelas bagi
para pelaku WASH di perkotaan.

•

Pemerintah juga menyediakan teknologi dan
pembiayaan yang dapat diakses oleh MBR sehingga
implementasinya dapat terus berkelanjutan.

Pihak pemasok dan produsen di sektor WASH juga
perlu berperan dalam mendukung dan mendapatkan
manfaat dari perubahan perilaku yang terjadi di
masyarakat perkotaan.
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Foto Pokja AMPL, Air di NTT, 2008

Pengarusutamaan Gender dalam Program WASH
Pengarusutamaan gender adalah aspek penting dalam Program WASH, sehingga
memungkinkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender,
termasuk
memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan aspirasi
perempuan dan laki-laki pada setiap tahapan program atau kegiatan WASH.
Perusahaan (CSR) dapat berpartisipasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender melalui pengembangan kegiatan yang responsif gender seperti :
1. Pemilihan gender champion perempuan dan laki-laki.
2. Penyelenggaran kompetisi tentang promosi kesetaraan gender di bidang WASH.
50 Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan

Foto: Pokja AMPL, Air di NTT, 2008

3. Pemberian rewards atau insentif bagi kader kesehatan perempuan dan laki-laki
berprestasi.
4. Pembuatan media promosi kesehatan/WASH yang responsif gender.
5. Peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan di kelompok
pengelola WASH seperti pelatihan kepemimpinan, teknik negosiasi, komunikasi
efektif, pemecahan masalah.
6. Mengadakan kompetisi desain fasilitas WASH yang responsif gender.
7. Peningkatan kapasitas teknis perempuan dalam pengembangan program WASH
termasuk kesempatan wirausaha sektor WASH.
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Kredit Air dan Sanitasi
Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan secara merata dalam memenuhi
kebutuhan terhadap akses air dan sanitasi yang layak. Setidaknya ada tiga kelompok
masyarakat sebagai berikut: (1) Rumah tangga kaya: memiliki kesanggupan pembiayaan
air dan sanitasi secara mandiri; (2) Rumah tangga menengah: memiliki kesanggupan
namun perlu bantuan kemudahan dalam bentuk cicilan atau akses pendanaan kredit
mikro; dan (3) Rumah tangga miskin atau penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan
terendah dari total populasi (B40) yang membutuhkan bantuan dalam bentuk subsidi.
Perusahaan (CSR) dapat memilih model kemitraan kredit air dan sanitasi dalam
bentuk penyediaan bantuan pendanaan kredit kepada lembaga keuangan mikro atau
koperasi dengan proyeksi alokasi bantuan pendanaan untuk:
1. Subsidi untuk produk WASH yang dijual oleh LKM
2. Revolving fund untuk permodalan LKM dalam memberikan pinjaman WASH
3. Subsidi biaya operasional LKM
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Nasabah
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Manfaat
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Mitra
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Gambar 10. Kemitraan CSR untuk Kredit Air dan Sanitasi.
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Manfaat Bagi Perusahaan
Sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene (WASH) telah menjadi
pilihan program CSR bagi perusahaan-perusahaan di negara berkembang.
Sebuah penelitian di India pada Januari 2016 lalu mengungkapkan
bahwa 90 dari 100 perusahaan yang diteliti telah mengimplementasikan
program CSR di bidang air minum dan sanitasi. Mayoritas perusahaan
yang melakukan program CSR tersebut berasal dari industri manufaktur
dan rekayasa, perbankan, teknologi informasi, finansial, dan kesehatan.
Tingginya angka tersebut disebabkan oleh adanya dorongan dari
masyarakat dan manfaat sepadan yang diperoleh perusahaan.
Di Indonesia sejauh ini belum ada data yang akurat mengenai persentase
perusahaan yang sudah mengimplementasikan program CSR di sektor
WASH, namun jika melihat praktik di lapangan, sepertinya peningkatan
jumlah perusahaan yang peduli dengan WASH juga terjadi.

Foto: Adam Dwi/Pokja AMPL Malang
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Citra yang
baik &
Kepercayaan
Investor

Perusahaan
akan dipersepsikan
sebagai pendukung
program pembangunan
pemerintah. Persepsi positif itu
akan mendatangkan citra yang baik
dan berdampak pada meningkatnya
kepercayaan investor, konsumen atau
klien terhadap produk dan layanan
perusahaan. Hasilnya, keuntungan
perusahaan juga akan
mengalami pertumbuhan;

Melalui
CSR, perusahaan
turut membantu mengatasi
masalah pencemaran lingkungan
khususnya pencemaran ekosistem
air yang disebabkan oleh tinja, sebagai
satu bentuk kepatuhan kepada komitmen Kepatuhan
pada
Global.
Perusahaan juga turut menjaga
kelestarian lingkungan dengan
mengonversi air tanah melalui
sumur resapan.

Komitmen
Global

Manfaat
Bagi
Perusahaan

Proper

Perusahaan
memiliki bukti yang
dapat ditunjukkan untuk
persyaratan proper, tentang
bagaimana kontribusi perusahaan
terhadap permasalahan lingkungan
yang dihadapi masyarakat,
termasuk antara lain terkait
dengan akses air minum
dan sanitasi.
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Kontribusi CSR dalam
sektor WASH, akan menjadi
bukti kepedulian perusahaan
dalam meningkatan kesehatan
masyarakat, karena program WASH
memiliki kaitan langsung dengan
masalah kesehatan masyarakat.
Apalagi jika kegiatan WASH yang
dikembangkan dengan berbasis
komunitas, serta kolaborasi
dengan pelaku dan seluruh
pemangku kepentingan.

Bukti Komitmen
pada Kesehatan
Masyarakat

Foto: Zaki Nasution/USAID IUWASH PLUS

Manfaat Berlipat
Kontribusi CSR Perusahaan dalam peningkatan akses air dan sanitasi akan memberikan
manfaat bukan saja bagi perusahaan, tapi juga untuk masyarakat.
Manfaat yang dirasakan masyarakat, bahkan sejatinya akan kembali memberikan
manfaat balik buat perusahaan, yaitu membuktikan kepada karyawan dan pelanggan
bahwa mereka benar-benar peduli kepada masyarakat yang mereka layani, sehingga
secara tidak langsung dapat mendorong konsumen memberikan apresiasi positif
kepada perusahaan, yang berdampak pada suasana kondusif perusahaan untuk
beroperasi secara optimal.
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Foto: Nury Sybli/Pokja AMPL Bangka
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Prinsip No One Left Behind atau tidak ada lagi pihak yang ditinggalkan, di dalamnya
mencakup pemenuhan hak masyarakat atas akses air minum dan sanitasi yang layak,
serta aman.
Pembangunan air dan sanitasi oleh CSR bukan saja penting dari prinsip no one left
behind, bahkan dari sisi cause related marketing, sejatinya bukan sebuah ‘ruang kosong’
yang tidak memiliki hitung-hitungan bisnis.

Foto: Des Syafrizal/USAID IUWASH PLUS
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