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KATA PENGANTAR
USAID IUWASH PLUS

USAID IUWASH PLUS menyelesaikan pelaksanaan programnya di delapan 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, yaitu Kota 
Makassar, Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, 
Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, serta Kota dan Kabupaten 
Jayapura pada Maret 2021.  

Selama lebih dari lima tahun terakhir, kami telah bekerja sama dengan 
pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk 
mendorong kemandirian di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene.  

Upaya ini dilakukan melalui penguatan ekosistem WASH, yang meliputi 
peningkatan layanan rumah tangga dan perilaku higiene, penguatan 
institusi lokal, pembiayaan rumah tangga dan sektor, konservasi air tanah, 
serta advokasi, koordinasi, dan komunikasi di tingkat nasional. 

Meskipun lima tahun bukan waktu yang panjang, kami melihat  kolaborasi 
erat dengan mitra dan pendekatan unik USAID IUWASH PLUS telah 
menghasilkan banyak inovasi  dan perubahan dalam penyediaan 
akses air minum dan sanitasi berkelanjutan, terutama bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah 
kerja USAID IUWASH PLUS tapi juga di daerah luar pendampingan kami. 

Sebagai bentuk apresiasi, USAID IUWASH PLUS mendokumentasikan lima 
tahun kerja sama kami dengan pemerintah daerah serta mitra-mitra lainnya 
dalam buku  bertajuk “Melangkah Bersama Menuju Kemandirian Air 
Minum, Sanitasi, dan Perilaku Higiene”, yang dilengkapi dengan video. 

Buku ini menampilkan hasil dan pembelajaran penting dalam setiap elemen 
ekosistem WASH. Selain itu, video pendamping buku juga menyajikan 
testimoni dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan penerima 
manfaat tentang inovasi dan perubahan yang telah terjadi dan mereka 
alami selama bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS. 

USAID IUWASH PLUS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 
dukungan dan kerja sama seluruh mitra kami di Sulawesi Selatan dan 
Indonesia Timur. Kami berharap buku dan video ini dapat menjadi sumber 
pembelajaran dan inspirasi bagi para pelaku sektor air minum dan sanitasi 
ke depan, menuju Indonesia yang mandiri di sektor air minum, sanitasi, dan 
perilaku higiene. 

Jakarta, Maret 2021

William J. Parente
Chief of Party - USAID IUWASH PLUS
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Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024, 
Pemerintah Indonesia menetapkan target untuk mencapai 100% akses air minum layak, 
termasuk 15% air minum aman, dan 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman 
pada 2024. Kebijakan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 6, yaitu 
Akses Air Minum dan Sanitasi Aman untuk Semua di Tahun 2030. Untuk mencapai target ini 
tentunya memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 
para pemangku pihak lainnya, termasuk lembaga donor, sektor swasta, dan masyarakat. 

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

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

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

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

Jakarta, Maret 2021
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Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 6, yakni 
memastikan ketersediaan dan manajemen air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan bagi 
semua.

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

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

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

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

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, USAID IUWASH PLUS bekerja di delapan 
kota/kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng, 
Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. 

Selama sekitar lima tahun pendampingan USAID IUWASH PLUS di delapan kabupaten/kota tersebut, program 
ini telah mendorong peningkatan dalam akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene. Berdasar 
data USAID IUWASH PLUS per September 2020, sebanyak 76.100 orang mendapat layanan air minum layak 
melalui sambungan baru PDAM, 56.615 di antaranya masuk dalam kelompok penduduk dengan tingkat 
kesejahteraan 40 persen terendah (B40). Di samping itu, 148.695 orang mendapat akses sanitasi aman dan 
8.280 orang mendapat akses sanitasi layak, 8.120 di antaranya masuk dalam kelompok B40.

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

MELANGKAH BERSAMA
MENUJU KEMANDIRIAN
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Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya air minum dan sanitasi aman serta perilaku 
higiene dalam kehidupan sehari-hari, seperti cuci tangan pakai sabun, mengolah air minum, 
dan lainnya masih tergolong rendah. Hal ini dapat terlihat dari temuan hasil studi formatif 
perubahan perilaku yang dilakukan USAID IUWASH PLUS kepada 3.458 keluarga B40, yaitu 

rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah dari populasi (B40). Contohnya, hanya 
13% dari 77% responden yang mempunyai toilet belum menggunakan tangki septik kedap.

Karena itu, diperlukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif untuk memperbaiki dan 
mengubah perilaku tersebut. USAID IUWASH PLUS menggunakan pendekatan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi perkotaan. 
Masyarakat didampingi sehingga mampu menyusun dan terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, 
dan advokasi kepada para pihak termasuk Pemerintah Daerah, CSR, Lembaga Kredit Mikro dan 
lainnya agar memperoleh dukungan untuk meningkatkan akses atas air minum dan sanitasi aman, 
serta promosi perilaku higiene.

Terdapat 6 tahapan implementasi STBM di Perkotaan yang dikembangkan USAID IUWASH PLUS, 
dimulai dari Analisis Para Pemangku Kepentingan, Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan, Rembug 
Warga untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Monitoring dan Evaluasi (Monev) 
Partisipatif oleh Masyarakat, Pertemuan Para Pemangku Kepentingan. 

Sebagai bagian dari upaya untuk terus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat, USAID IUWASH 
PLUS mengembangkan Mekanisme Pelibatan Masyarakat atau Citizen Engagement Mechanism 
(CEM) yang juga menjadi bagian dari pelaksanaa STBM di perkotann yang dikembangkan.

Selanjutnya, melengkapi tahapan tersebut, USAID IUWASH PLUS melengkapi STBM di perkotaan 
dengan pemasaran produk dan memastikan ketersediaan rantai pasok.

Implementasi STBM di perkotaan yang dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS memberi ruang 
partisipasi yang setara bagi semua anggota masyarakat, oleh karenanya dalam setiap tahapan 
kegiatan selalu menggunakan perspektif gender sehingga terjadi pengarusutamaan gender 
yang sangat mendukung upaya pencapaian akses air minum dan sanitasi aman melalui promosi 
perubahan perilaku higiene

MELIBATKAN 
MASYARAKAT 
UNTUK PERUBAHAN

PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA 
DAN PERILAKU HIGIENE
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Implementasi STBM Perkotaan dimulai dengan Analisis 
Para Pemangku Kepentingan  untuk memetakan 
potensi mitra yang dapat mendorong perubahan 
perilaku higiene dan peningkatan akses air minum dan 
sanitasi. Tahap selanjutnya adalah melibatkan para 
mitra tersebut untuk melakukan kegiatan Pengkajian 
Partisipatif dan Pemicuan yang dilakukan bersama 
masyarakat untuk membangun pemahaman tentang 
kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun 
rencana aksi untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan 
lingkungannya. 

Dalam tahap pengkajian partisipatif dan pemicuan ini 
ada 4 kegiatan yang dilakukan. Pertama, pemetaan 
sosial untuk melihat kondisi lingkungan, termasuk 
ketersediaan akses dan kegiatan rutin kemasyarakatan. 
Kedua, penelusuran lingkungan tempat tinggal dan 
mencermati kondisi lingkungan. Ketiga, Diskusi 
Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) untuk 
mendiskusikan pengaruh kondisi lingkungan terhadap 
kehidupan masyarakat termasuk kenyamanan 
dan kesehatan keluarga. Hasil FGD lantas dibawa 
ke kegiatan keempat, yakni Rembug Warga untuk 
menyampaikan kepada seluruh warga dan menyusun 
rencana kerja masyarakat (RKM) dalam memperbaiki 
kondisi lingkungan, termasuk mengubah perilaku serta 
meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Dokumen RKM menjadi bahan advokasi kepada para 
pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan 
masyarakat luas) untuk mendukung perubahan perilaku 
higiene dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, USAID 
IUWASH PLUS mendampingi masyarakat dalam 
kegiatan Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan di 
145 kelurahan yang tersebar di 34 kabupaten/kota 
di seluruh Indonesia. Berdasarkan siklus ketiga, data 
akses air minum dan sanitasi yang dihimpun sebanyak 
47.839 KK. Tak kurang dari 130 dokumen RKM di 34 
kabupaten/kota berhasil disusun dan 99 diantaranya 
telah diadopsi dan direplikasi oleh para pemangku 
kepentingan.

Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan

BERGERAK BERSAMA 
TINGKATKAN AKSES AIR 
MINUM, SANITASI, DAN 
PERILAKU HIGIENE
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Dulu memang ada yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 
di kebun dan di sekitaran air sungai yang mati, kebunnya 
mereka sendiri. Jadi dampaknya pada masyarakat itu sendiri. 
Dari Puskesmas sudah memberikan gambaran dampak BABS 
kepada masyarakat. Di situ masyarakat ingin membuat suatu 
septic tank dan WC untuk sanitasi yang aman dan higiene.

USAID IUWASH PLUS datang memberikan pendampingan, 
pelatihan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Berbagai 
pihak dipertemukan untuk mencari solusi masalah sanitasi 
dan air bersih di kelurahan tersebut. Masyarakat membuat 
RKM yang isinya membangun membangun toilet yang 
tersambung dengan tangki septik, menyalurkan air bersih, 
menangani sampah, dan mencuci tangan memakai sabun.

Hasil dari kerja sama ini, masyarakat yang awalnya tidak 
punya toilet, akhirnya memiliki toilet sendiri. Sekarang sudah 
100% warga kelurahan Foramadiahi tidak lagi BABS di tempat 
terbuka. 

Kami juga membuat lomba agar masyarakat mengetahui 
cara Cuci Tangan Pakai Sabun yang benar. Kedepannya, kami 
akan terus memantau agar masyarakat benar-benar paham 
bahwa BABS itu tidak bagus. Kami akan salurkan seluruh 
kemampuan kami sebagai tenaga sanitarian untuk memberi 
motivasi dan edukasi kepada masyarakat.

WENI DIADON
SANITARIAN JAMBULA, KOTA TERNATE

Kami selaku sanitarian bekerja 
sama dengan USAID IUWASH 

PLUS untuk pendekatan kepada 
masyarakat guna memberikan 
edukasi, informasi, dan memberikan 
penyuluhan perilaku hidup bersih 
dan sehat.”

Belum semua warga di Kelurahan Foramadiahi memiliki 
akses sanitasi yang sehat dan aman. Sebanyak 36 Kepala 
Keluarga (KK) yang menghuni 23 rumah di RT 09 Kelurahan 
Foramadiahi tidak memiliki toilet. Untuk buang hajat, mereka 
terpaksa menumpang ke rumah tetangga. Hal ini sebenarnya 
membuat mereka tidak nyaman, namun terpaksa dilakukan 
karena ketiadaan opsi lain. 

Bukannya enggan membangun toilet sendiri, faktor 
ekonomilah yang jadi penghambat. Mayoritas warga yang 
bekerja sebagai petani penggarap kebun atau kuli pelabuhan 
tidak bisa menjangkau biaya pembangunan yang bisa menelan 
Rp 10 sd. Rp 20 juta per toilet. Biaya pembangunan yang 
tinggi ini dikarenakan kondisi geografis RT 09 yang memang 
menyulitkan, berada di ketinggian dan jauh dari kota.

Parahnya, warga yang telah memiliki toilet di sini tidak 
memiliki penampungan tinja yang kedap. Risiko pencemaran 
lingkungan karena limbah tinja cukup tinggi, sehingga 
mengancam kesehatan warga. 

USAID IUWASH PLUS bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate 
mulai melakukan pengkajian partisipatif dan pemicuan pada 
awal Desember 2017.

Kegiatan ini membuat warga memahami kondisi air minum, 
sanitasi dan lingkungan sekitarnya sehingga mereka 
termotivasi untuk berubah dan bersedia menyusun rencana 
aksi masyarakat (RKM) guna memperbaiki kondisi sanitasi di 
lingkungannya. Dokumen RKM yang berhasil disusun melalui 
kegiatan Rembug Warga lantas disampaikan kepada Dinas 
Kesehatan Kota Ternate dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota 
Ternate.

Perjuangan 5 bulan advokasi membawa hasil yang 
menggembirakan bagi warga. Dinas PU Kota Ternate 
mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2018 
untuk membangun toilet bagi warga yang belum memilikinya  
dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang 
terhubung dengan 23 rumah dan satu masjid di RT 09, 
Kelurahan Foramadiahi.

AKSI MANDIRI 
UNTUK BANGUN 
AKSES SANITASI

19PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA
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Waktu pembuatan IPAL 
ini, yang belum punya 

toilet semuanya dibuatkan, 
Sumber dananya dari PU. Untuk 
pembangunan, masyarakat 
setempat bergotong royong. 
Alhamdulillah, sekarang kita 
punya toilet sendiri, airnya juga 
sudah ada.”

Sewaktu belum ada USAID IUWASH PLUS, sebagian 
warga belum punya toilet, masih numpang di 
tetangga. Kemudian USAID IUWASH PLUS datang dan 
mensosialisasikan tentang sanitasi dan air bersih, toh. 
Bagaimana supaya ada toilet, menghindari pencemaran 
lingkungan, dan cara untuk hidup sehat. Sebelumnya 
kita tidak terlalu paham. Tim USAID IUWASH PLUS 
menjelaskan pentingnya mempunyai akses air minum 
dan sanitasi aman.

Sebelum PDAM masuk, kita mengambil air dari mata air 
dengan bak penampungan. Kita juga menampung air 
hujan. Semua warga di Formadiahi RT 09 ini memakai air 
hujan itu. Tetapi kalau musim panas kita antre karena 
air tidak deras mengalirnya. Lalu dibentuklah KSM. 

Lalu Dinas PUPR bangun sistem penyediaan air minum, 
termasuk reservoir, jaringan, dan sambungan rumah. 
Kemudian disambungkan dengan sumber dan jaringan 
perpipaan PDAM di Foramadiahi induk. Alhamdulillah, 
sekarang ambil air tinggal putar keran saja mengalir. 

Sekarang warga juga mempunyai IPAL Komunal. 
Tanahnya hibah dari warga sini yang dermawan. Kita 
merasa bersyukur dan berterima kasih kepada USAID 
IUWASH PLUS dan PU atas pembuatan IPAL ini.

JUMILA MALIK 
WARGA FORAMADIAHI
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Monev Partisipatif dan Pertemuan 
Para Pemangku Kepentingan

MONEV PARTISIPATIF 
KUNCI PELIBATAN AKTIF 
MASYARAKAT UNTUK 
PERUBAHAN LINGKUNGAN

Monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat 
menjadi bagian penting dari pelaksanaan STBM di perkotaan yang dikembangkan 
oleh USAID IUWASH PLUS. Hal ini dikarenakan monitoring dan evaluasi oleh 
masyarakat menjadi kunci agar masyarakat sadar dan terus memantau kondisi 
lingkungannya dan aktif melakukan promosi perubahan perilaku demi perbaikan 
lingkungannya.

Monitoring dan evaluasi partisipatif terdiri dari 4 siklus yang masing-masing 
memiliki tema berbeda-beda dan dikenal sebagai CDEF, yaitu Connecting, 
Developing, Enabling, dan Functioning. 

• Siklus 1: Connecting. Pada siklus ini dilakukan proses pengenalan, pertemuan 
dan menjalin keterkaitan diantara masyarakat dan pemangku kepentingan.

• Siklus 2: Developing. Pada siklus ini terjadi pembentukan ekosistem WASH 
yang mendukung masyarakat untuk mendapatkan akses dan layanan WASH. 
Dalam siklus ini para pemangku kepentingan mulai terlibat dalam analisis data 
hasil monev dan aktif terlibat dalam pertemuan para pemangku kepentingan.

• Siklus 3: Enabling. Pada siklus ini para pemangku kepentingan mulai terlibat 
aktif dalam setiap tahapan monev partisipatif hingga mendukung usulan-
usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dokumen RKM. 

• Siklus 4: Functioning. Pada siklus ini ekosistem WASH sudah berfungsi 
dimana kolaborasi antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan 
sudah kuat.

Untuk menyelesaikan satu siklus dilakukan enam tahapan kegiatan, mulai dari 
pembentukan dan penguatan tim monev, monitoring akses dan perilaku rumah 
tangga melalui teknik DATAMASITA, evaluasi Rencana Kegiatan Masyarakat 
(RKM), analisis hasil monitoring, rembug warga dan pertemuan multipihak atau 
stakeholder meeting.
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Seperti halnya di wilayah lain, penerapan pendekatan 
STBM Perkotaan melalui enam tahap kegiatan monev 
partisipatif juga diimplementasikan di Wilayah Sulawesi 
Selatan dan Indonesia Timur. Kelurahan Mangkoso di 
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu 
wilayah yang sukses dalam mengimplementasikan tahap 
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif oleh Masyarakat 
serta Pertemuan Para Pemangku. Empat siklus tahap ini 
berjalan lancar dengan hasil yang menggembirakan. Kini 
masyarakat Mangkoso semakin sadar untuk menerapkan 
perilaku higiene yang aman.

USAID IUWASH PLUS melakukan kajian awal untuk 
memetakan kondisi akses sanitasi dan perilaku sanitasi 
warga di Kelurahan Mangkoso. Hasil kajian pada 
pertengahan 2017 itu mengungkapkan, 26,6% warga atau 
113 KK dari sekitar 500 KK atau belum memiliki toilet. 
Terindikasi juga perilaku Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS) di sini. Warga yang tidak mempunyai toilet biasanya 
buang air besar di pantai yang berada di sekitar Kelurahan 
Mangkoso. Bagi warga Mangkoso, pembangunan toilet 
yang menelan biaya sebesar Rp1,5 juta terbilang mahal. 
Mayoritas warga yang bekerja sebagai nelayan itu tidak 
mampu menjangkaunya. 

Setahun sebelum kajian dilakukan, tepatnya pada 2016, 
Pemerintah Kelurahan Mangkoso sebenarnya telah 
mendistribusikan bantuan stimulan toilet kepada warga. 
Namun, bantuan tersebut tidak tepat sasaran karena 
Pemerintah Kelurahan Mangkoso belum mempunyai 
informasi akurat tentang warga yang tidak mempunyai 
toilet dan hanya mengandalkan informasi dari kelompok-
kelompok masyarakat.

Saat melakukan pendampingan pengkajian partisipatif dan 
pemicuan pada September 2017, USAID IUWASH PLUS 
mengajak warga Kelurahan Mangkoso untuk mengamati, 
menganalisis dan mendiskusikan perilaku dan akses 
sanitasi warga. Yang dibahas antara lain, di mana mereka 
biasanya buang air besar, siapa saja warga yang belum 

TURUN TANGAN UNTUK 
SANITASI AMAN BERKELANJUTAN

mempunyai toilet dan mengapa mereka tidak mempunyai 
toilet. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap di seluruh RT.

Edukasi tentang praktik perilaku hidup bersih dan sehat, 
termasuk bahaya BABS bagi kesehatan masyarakat juga 
diberikan selama kegiatan berlangsung. Di akhir kegiatan 
pengkajian partisipatif dan pemicuan, masyarakat 
membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk memperbaiki 
situasi akses sanitasi di setiap RT-nya.

Selanjutnya, RTL dari setiap RT dikumpulkan dan dibahas 
dalam Rembug  Warga yang dihadiri perwakilan masyarakat 
di setiap RT dan Pemerintah Kelurahan Mangkoso. Hasil 
pembahasan RTL setiap RT inilah yang menjadi bahan 
untuk menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang 
mencakup peran Pemerintah Kelurahan Mangkoso untuk 
meningkatkan akses sanitasi masyarakat.

Salah satu rencana yang tercantum dalam RKM, 
Pemerintah Kelurahan Mangkoso akan menggunakan 
bantuan stimulan toilet 2017 sebesar Rp50 juta untuk 
membangun toilet bagi 50 rumah tangga miskin yang 
belum memilikinya. Untuk memastikan distribusi bantuan 
stimulan toilet tepat sasaran, Pemerintah Kelurahan 
Mangkoso menggunakan hasil pengkajian partisipatif dan 
pemicuan untuk menentukan penerima bantuan stimulan 
toilet. Di akhir 2017, Pemerintah Kelurahan Mangkoso 
mulai mendistribusikan bantuan stimulan toilet senilai 
Rp1 juta/rumah tangga kepada 50 rumah tangga miskin 
yang belum mempunyai toilet. 

Pemerintah Kelurahan Mangkoso dan perwakilan 
masyarakat juga membuat peta sanitasi untuk 
memastikan data tentang kepemilikan toilet dan tangki 
septik di Kelurahan Mangkoso tetap akurat di masa 
mendatang. Peta sanitasi yang berisi informasi tentang 
jenis dan kondisi sarana sanitasi warga ini dipasang di 
kantor kelurahan. Masyarakat dapat memberikan tanda 
pada peta sanitasi tersebut jika ada toilet warga yang 
rusak dan memerlukan bantuan pemerintah untuk 
memperbaikinya.
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Awalnya kami dibentuk oleh USAID IUWASH PLUS, lalu kami 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar sini 
bagaimana melakukan hidup bersih. Kami dilatih melakukan 
monitoring di lapangan dan evaluasi RKM. 

Kami mengunjungi rumah ke rumah, memberikan 
pengetahuan kepada mereka apa yang bagus, cara cuci 
tangan yang benar bagaimana, terus toiletnya juga untuk 
penanganannya seperti apa bagusnya.

Setelah itu, melakukan rembug warga. Hasil yang sudah 
didiskusikan, kita bawa ke kabupaten untuk melakukan 
tudang sipulung (musyawarah) usulan-usulan, kendala, dan 
solusi yang ada di lapangan saat kita melakukan monitoring.

Sampai sekarang, kami terus melakukan kegiatan promosi 
mengenai CTPS yang benar. Sebelum adanya pendampingan 
USAID IUWASH PLUS, penduduk juga membuat WC dengan 
penampungan tinja yang tidak kedap. Kita memberikan 
pemahaman kepada masyarakat, apa dampaknya. Nah, 
di lokasi ini sudah banyak yang membuat WC dengan 
penampungan yang kedap, melalui bantuan Baznas 
Kabupaten Barru.

Rencananya, insyaAllah, kita mengharapkan keseluruhan 
kelurahan bisa melakukan monitoring seperti ini. Teman-
teman yang nantinya ingin ikut bergabung, juga bisa 
membantu kami—apalagi untuk adopsi teknik monitoring dan 
evaluasi ke desa atau kelurahan lain.

SRI WAHYUNI
TIM MONEV MANGKOSO

Saya tertarik, e, 
bagaimana ya kita bisa 

mengajak masyarakat untuk 
hidup bersih? Mungkin dengan 
saya juga bergabung, saya bisa 
menjadi bagian dari USAID 
IUWASH PLUS untuk memberi 
arahan kepada masyarakat.”
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Menarik minat pelaku bisnis sanitasi untuk 
menjalankan bisnis ini bukanlah perkara mudah 
karena pasar ini dirasa tidak menguntungkan 
bagi pengusaha. Padahal, potensi di bidang 
ini cukup besar.  Berdasarkan studi formatif 
yang dilakukan USAID IUWASH PLUS terhadap 
masyarakat dengan kesejahteraan 40% terendah 
perkotaan, pelaku bisnis memiliki potensi untuk 
memasarkan toilet kepada 23% masyarakat 
yang belum memiliki toilet dan 87% masyarakat 
yang belum memiliki tangki atau penampungan 
tinja yang kedap.

USAID IUWASH PLUS mengembangkan 
dan menjalankan Pendekatan Pemasaran 
Sanitasi Berbasis Pasar. Pemasaran Sanitasi 
ini mendorong pemerintah dan pelaku bisnis 
sanitasi untuk berkolaborasi, bersama-sama 
mengkaji kondisi untuk menguatkan pasar 
produk dan layanan sanitasi.

Bentuk kegiatannya dimulai dari penyusunan 
pemetaan potensi pasar sanitasi (market map) 
dan konfirmasi hasil pemetaan, yang lantas 
dilanjutkan dengan advokasi untuk penentuan 
lokasi hibah berdasarkan data pemetaan pasar. 
Dengan data peta pasar, pemerintah akan lebih 
mudah menentukan lokasi masyarakat yang 
paling miskin dan juga akses sanitasi paling 

Pemasaran Sanitasi dan Penyediaan Rantai Pasok

LATIH PELAKU BISNIS,  
PERKUAT PASAR 
SANITASI

rendah, sebagai lokasi hibah. Bagi pengusaha 
sanitasi, peta pasar tersebut juga akan membantu 
menentukan target lokasi untuk pemasaran 
dengan melihat lokasi yang tidak miskin namun 
angka BABS-nya masih tinggi.

Namun, pemisahan lokasi hibah pemerintah dan 
lokasi bagi pengusaha saja tidak cukup, perlu 
dilakukan kolaborasi dalam hal promosi dan 
juga pendataan akses sanitasi oleh pemerintah 
dan pengusaha.

Lebih jauh lagi, USAID IUWASH PLUS memberikan 
berbagai pelatihan dan pendampingan bagi 
pengusaha baik dalam hal teknis konstruksi, 
bisnis, pembiayaan dan juga promosi untuk 
meningkatkan penjualan fasilitas sanitasi.

Untuk lebih memperkuat pasar sanitasi di 
berbagai wilayah Indonesia, USAID IUWASH 
PLUS mendorong lahirnya penyedia jasa 
pendampingan bisnis (Business Development 
Service/BDS). Selanjutnya BDS tersebut dapat 
mendampingi pengusaha sanitasi dan pada 
akhirnya membantu menguatkan pasar sanitasi

Untuk Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia 
Timur, penguatan BDS berjalan di Kota Makassar 
dan Jayapura.
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SUGENG 
HADI SUCIPTO
PENGUSAHA SANITASI DI JAYAPURA, 
CV BANGUN SANITASI

Awalnya saya sebagai bengkel fiberglass, saya juga termasuk 
pencinta lingkungan. Di Papua saat itu 2018 masih awam itu 
sanitasi yang kedap.Selama ini mereka yang di pesisir itu tidak 
menggunakan septic tank tapi langsung ke pantai. Di danau 
itu sama juga Yang di pesisir itu tidak menggunakan septic 
tank, yang di danau sama juga. Di darat pun, semua masih 
menggunakan (septic tank) resapan. 

Jadi saya mulai bergabung itu dari 2019 dengan USAID 
IUWASH PLUS. Pertama-tama, saya dikasih arahan tentang 
apa itu sanitasi aman. Yang kedua, saya mendapatkan 
bagaimana cara pemasaran, manajemen keuangan, promosi. 
Saya juga dipertemukan, antara konsumen, produsen dan 
instansi terkait sanitasi. 

Saat ini toko bangunan sangat banyak permintaannya. 
Karena ada Perda bahwa di tahun 2021 ini, semua harus 
menggunakan septic tank kedap. Saya juga mendapatkan 
profit dari transaksi jual beli, akhirnya ekonomi keluarga bisa 
meningkat. Karyawan kami juga bisa menghidupi keluarga, 
dan peluang bisnis (sanitasi) ke depan sangat cerah, tinggal 
kita inovatif.

Kami juga diajarkan bagaimana cara menjual online, cara 
membuat brosur, membuat banner, dan sebagainya. 
Produksi kami meningkat karena sudah ada pembekalan baik 
manajemen keuangan maupun promosi jual belinya.

 Kita semua pasti butuh 
(pola hidup) higiene. 

Pola-pola yang dikerjakan baru 
beberapa persen. Berarti peluang 
untuk ke depan bisnis sanitasi 
akan menguntungkan dari segi 
perusahaan, maupun untuk 
kesehatan.”

Sebagai pelaku bisnis sanitasi, sudah lama CV Bangun Sanitasi yang 
ada di Kota Jayapura bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS untuk 
memenuhi permintaan produk sanitasi masyarakat maupun program-
program sektor sanitasi yang berjalan di sana.  CV Bangun Sanitasi 
milik Sugeng Hadi memang sejak 2019 didampingi USAID IUWASH PLUS 
untuk mengembangkan bisnis di bidang sanitasi. Bersama beberapa 
karyawannya, Sugeng Hadi diberi pengetahuan mendalam mengenai 
sanitasi, dilatih untuk membuat produk yang sesuai standar SNI, serta 
diajak memperluas pemasaran dengan teknik promosi dan marketing 
yang lebih baik. 

Pemerintah kota Jayapura juga kerap meminta CV Bangun Sanitasi untuk 
memberikan pelatihan teknis pembangunan sarana sanitasi kepada para 
pengusaha sanitasi, termasuk membina dan memonitor perkembangan 
usaha para pengusaha sanitasi tersebut.

Melihat kemampuan dan peran CV Bangun Sanitasi yang aktif memberikan 
pendampingan, USAID IUWASH PLUS meningkatkan kapasitas pengetahuan 
CV Bangun Sanitasi milik Sugeng Hadi dari yang semula pelaku bisnis 
sanitasi untuk menjadi penyedia jasa pendampingan bisnis atau Business 
Development Service (BDS), sehingga saat permintaan pasar atas produk 
sanitasi meningkat maka penyedia layanan pun siap memenuhi. 

Upaya USAID IUWASH PLUS dalam mendampingi penyedia jasa 
pendampingan bisnis atau BDS seperti CV Bangun Sanitasi tersebut dimulai 
dengan meningkatkan pemahaman tentang sanitasi aman, menambah 
pengetahuan teknis produk sanitasi dan teknis pembangunan, melihat 
potensi pasar sanitasi dengan menggunakan data sekunder dari Dinas 
Kesehatan atau lainnya, serta mengelola bisnis dan menyusun strategi 
pemasaran dan promosi. Pada saat ini, BDS CV Bangun Sanitasi sedang 
mendampingi 10 pengusaha sanitasi di Kota dan Kabupaten Jayapura, baik 
dari sisi teknis pembangunan tangki septik maupun promosi.

USAID IUWASH PLUS juga menggandeng Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) 
untuk melatih dan mendampingi, khususnya bagaimana mengelola bisnis 
di masa pandemi COVID 19 (resilience and business recovery plans).

PELUANG MENJANJIKAN 
UNTUK BISNIS
DAN KESEHATAN
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Mekanisme Keterlibatan Masyarakat

INTERAKSI DAN 
KOMUNIKASI 
PERCEPAT AKSES 
AIR MINUM DAN 
SANITASI AMAN

Mekanisme Keterlibatan Masyarakat (Community Engagement 
Mechanism/CEM) dalam kegiatan STBM Perkotaan adalah 
mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah atau penyedia 
jasa layanan air minum dan sanitasi dengan masyarakat.

Tujuan dikembangkannya mekanisme ini adalah agar terdapat 
suatu wadah yang bisa dimanfaatkan sebagai media promosi, 
sosialisasi dan edukasi baik oleh pemerintah maupun penyedia jasa 
layanan air minum, sanitasi dan perilaku higiene sekaligus sebagai 
wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

CEM yang dikembangkan di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur 
cukup beragam dan berjalan baik. Mekanisme tersebut antara lain, 
Talkshow Radio yang khusus membahas isu air minum dan sanitasi 
yang berjalan regular, penguatan LAPOR SP4N, Pusat Informasi 
dan Layanan Publik untuk UPTD PALD dan juga Forum Komunikasi 
Pelanggan PDAM. 

Kota Jayapura bahkan menjadi satu-satunya wilayah dampingan 
USAID IUWASH PLUS pertama yang memiliki Forum Komunikasi 
Pelanggan (FKP) PDAM beranggotakan PDAM, perwakilan 
masyarakat, perwakilan pelanggan, dan LSM.
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Implementasi Community Engagement Mechanism (CEM) di Kota 
Ternate juga tak kalah menggeliat. Sedikitnya 3 implementasi 
CEM berjalan baik di ibukota Maluku Utara ini, yakni LAPOR 
S4AN, WASH Radio Talkshow, serta Pusat Informasi dan Layanan 
Publik UPTD PAL/PDAM. 

LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) SP4N 
adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan 
masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu 
website www.lapor.go.id, SMS 1708; Twitter @lapor1708 serta 
aplikasi mobile (Android dan iOS).

Pada awal proses penguatan sistem LAPOR SP4N, Pemerintah Kota 
bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS, B TRUST dan USAID 
CEGAH memberikan bimbingan teknis bagi admin penghubung 
LAPOR SP4N. 

Dukungan USAID IUWASH PLUS berlanjut dengan menambahkan 
isu air minum, sanitasi dan perilaku higiene ke dalam LAPOR 
SP4N. Dinas PUPR dan PDAM juga ditambahkan menjadi admin 
penghubung agar setiap aduan yang terkait dengan isu air minum, 
sanitasi dan perilaku higiene bisa ditindaklanjuti. Selain itu, USAID 
IUWASH PLUS membantu pembuatan strategi promosi dan media 
promosinya bersama sama admin penghubung lintas OPD dan 
perwakilan masyarakat, agar LAPOR SP4N semakin dikenal luas 
dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi 
dan aduannya. 

Pada Januari 2020, Menteri PAN-RB memberikan penghargaan 
LAPOR SP4N Kota Ternate atas akuntabilitas kinerja 2019 dengan 
predikat B. Selain LAPOR SP4N, media radio radio juga digunakan 
untuk promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Talk show radio 
tentang air minum, sanitasi.

PENGADUAN 
PELAYANAN JADI 
LEBIH  MUDAH

Salah satu isu strategis yang ada dalam RPJM kota 
Ternate tahun 2016-2021 adalah lingkungan hidup dan 
tata ruang. Permasalahannya termasuk sanitasi yang 
buruk dan akses air bersih. Sehingga ada wadah LAPOR 
untuk menjembatani keluhan-keluhan agar Pemda 
kota Ternate bisa memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas layanan publiknya. Promosi tentang sanitasi 
dan air bersih itu juga termasuk.

SP4N ini ada dari 2018, tetapi kami mulainya baru 
2019. Dampaknya besar sekali. Masyarakat jadi tau 
mengadunya lewat mana. Perangkat daerah menjadi 
fokus dan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat. 
Pimpinan juga jadi tau mana perangkat daerah yang 
belum menindaklanjuti keluhan ini. Hasil monitoring 
kami dengan USAID IUWASH PLUS, ke depannya kami 
akan turun ke organisasi-organisasi wanita, karena 
sanitasi dan air ini lebih dekat ke ibu-ibu.

USAID IUWASH PLUS sudah menjadi mitra. Selama 
1,5 tahun bersama kami luar biasa peningkatannya. 
LAPOR SP4N itu sendiri sebenarnya program 
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang 
merupakan layanan aspirasi rakyat berbasis online. 
USAID IUWASH PLUS mendampingi admin-admin 
agar ikut mensosialisasikan cara penggunaan 
LAPOR SP4N ini.  

HARTATI PORA
KABAG ORGANISASI SEKDA KOTA TERNATE

Pengaduan pelayanan 
publik menjadi 

catatan bagi pimpinan 
untuk perbaikan kualitas 
pelayanan publik ke depan.”
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Laporan akhir studi formatif USAID IUWASH PLUS 
tahun 2017 menunjukkan belum meratanya 
akses air minum dan sanitasi aman bagi seluruh 
lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, 
perempuan, anak-anak, lansia penyandang 
disabilitas dan MBR.

Baru 77% masyarakat yang memiliki toilet dan 
tangki septik. Alasan masyarakat tidak memiliki 
toilet, 61% karena faktor ekonomi. Kesenjangan 
gender dalam akses air minum dan sanitasi aman 
juga masih besar. Keseharian perempuan yang 
dekat dengan air minum dan sanitasi belum 
diimbangi dengan kenyamanan dan keamanan 
akses pada kedua hal tersebut. Padahal, 
keterbatasan akses air minum dan sanitasi aman 
berdampak paling besar pada kelompok rentan, 
seperti meningkatnya risiko diare dan stunting 
pada anak.

Dengan mengarusutamakan gender dalam kegiatan 
Urban STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), 
permasalahan-permasalahan akan lebih mudah 
diidentifikasi, solusi-solusi bisa dirumuskan dan 
rencana aksi dapat diimplementasikan tepat 
sasaran. Akses air minum dan sanitasi aman, akan 
tercapai, sesuai dengan tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG) ke-6.

Beberapa contoh konkrit mengarusutamakan 
gender dalam implementasi STBM perkotaan antara 
lain mengatur waktu kegiatan di mana perempuan 
dan laki-laki—baik lansia maupun remaja—dapat 
terlibat aktif. Contoh lainnya melibatkan laki-laki 
dalam kegiatan promosi kesehatan yang selama 
ini dipandang sebagai bagian dari peran domestik 
perempuan, memberikan ruang dan kesempatan 
bagi lansia untuk aktif terlibat sehingga tetap 
memiliki eksistensi diri, serta memberikan 
kesempatan kepada remaja dan anak muda untuk 
terlibat aktif bahkan menjadi motor dalam kegiatan 
STBM di perkotaan.

Pengarusutamaan Gender
dalam Kegiatan Urban STBM 

SEMUA TERLIBAT 
UNTUK  WUJUDKAN 
KESETARAAN MELALUI 
AKSES AIR MINUM DAN 
SANITASI AMAN
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Dulu kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Jika ada 
masyarakat yang ingin membuat penampungan 
tinja, mereka datang kepada kami. Kami hanya 
menjual produk penampungan tinja tanpa 
mengindahkan dampak lingkungan. 

Setelah bekerja sama dengan USAID IUWASH 
PLUS, kami dapat pengarahan tentang bahaya 
menggunakan penampungan tinja yang tidak 
kedap bagi kesehatan. Mereka juga memberikan 
kami pelatihan tentang cara membangun dan 
pengarahan akan pentingnya penampungan 
kedap atau septic tank. 

FITRA
PENGUSAHA SANITASI

Sekarang, dengan 
adanya kolaborasi 

dengan banyak pihak, 
seperti: sanitarian, tim 
monev, bahkan koperasi, 
kami lebih terbantu untuk 
mempromosikan produk-
produk kami. ”

Anak saya ada empat; tiga laki-laki, satu 
perempuan. Suami sudah meninggal saat anak 
saya yang pertama baru kelas 2 SD. Jadi tu susah 
cari nafkah toh.  

Kami dapat hibah jamban dan tangki septik dari 
BAZNAS, tapi bahan bangunan untuk bangun 
tembok dan pintu WC dibantu anak saya.

Setelah menerima bantuan, kami merasa 
lebih nyaman karena tidak menumpang di WC 
tetangga lagi, dan tidak BAB di laut—malu juga 
BAB di laut. Terima kasih atas bantuannya dari 
BAZNAS. Kami sangat bersyukur.

FATIMA
KEPALA KELUARGA PEREMPUAN

Dulu sudah punya, 
tapi sudah tidak layak 

dipakai lagi. Terus kita buang 
air besar di laut, kita juga 
menumpang di tetangga. 
Berat sekali, malu setiap mau 
BAB kita harus menumpang.”
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BERSAMA 
KUATKAN
PENYEDIA
LAYANAN

PENGUATAN INSTITUSI LOKAL Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
6, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan 
akses air minum dan sanitasi aman bagi seluruh 
rakyat. 

Di indonesia, kewajiban tersebut dimandatkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024. Lebih lanjut di tataran daerah, kewajiban 
tersebut menjadi otonomi pemerintah di tingkat daerah 
melalui diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan 
Daerah. 

pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting 
dalam proses pembangunan sanitasi dan pengelolaan air 
minum. Karena itu, kesuksesan program penyediaan air 
bersih, sanitasi layak, dan higiene di tengah masyarakat 
tergantung kesiapan institusi lokal mulai dari PDAM, UPTD, 
PD, maupun PEMDA.

Namun, keberadaan lembaga pengelola air limbah 
domestik belum sepenuhnya merata dan kinerja PDAM 
masih bervariasi di berbagai daerah. Untuk itu, USAID 
IUWASH PLUS mendukung pemerintah daerah dalam 
menjawab tantangan yang ada melalui sejumlah program 
pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas kinerja 
lembaga-lembaga lokal. Keberadaan dan kuatnya lembaga 
pengelola sangat dipengaruhi oleh ketersediaan regulasi 
pembentukannya dan regulasi sistem pengelolaannya.

Pada sektor sanitasi, tantangan yang nyata adalah sarana 
sanitasi yang belum dikelola dengan aman. Banyak Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan penyediaan layanan 
pengelolaan lumpur tinja yang belum optimal. Selain itu, 
jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang 
beroperasi sesuai kapasitasnya juga masih rendah. 

Di samping sanitasi, Indonesia juga menghadapi tantangan 
dalam akses air minum bagi kelompok masyarakat miskin 
perkotaan. Penelitian formatif USAID IUWASH PLUS tahun 
2017 menunjukkan bahwa masih ada ketidaksetaraan 
dalam akses air minum di Indonesia. Oleh karena itu, fokus 
program WASH meliputi penyediaan opsi layanan air minum  
layak bagi masyarakat miskin perkotaan dan penguatan 
kinerja PDAM dari segi teknis, keuangan, dan kelembagaan. 

Kuatnya lembaga lokal pengelola air minum dan limbah 
adalah kunci bagi keberhasilan program. Sinergi USAID 
IUWASH PLUS dan pemerintah daerah menguatkan 
kelembagaan penyediaan layanan air minum dan sanitasi 
melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
kebijakan, dan anggaran.
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Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mengungkapkan fakta 
bahwa di Indonesia, rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru 
mencapai 79,5%, termasuk didalamnya 7,6% akses sanitasi aman. 

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat 
kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat 
pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sambungan 
rumah yang terhubung ke IPALD/Sistem Terpusat. 

Akses sanitasi aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu 
fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri dengan jenis 
kloset leher angsa, yang terhubung pada IPALD, atau  menggunakan tangki 
septik yang disedot minimal 1x dalam 3 tahun dan dibuang ke IPLT.

Tentu, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk mencapai target 
RPJMN 2020-2024. Tantangan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari 
keterbatasan layanan air limbah domestik yang layak hingga masih adanya 
rumah tangga yang tidak memiliki tangki septik. Kotoran yang mencemari 
air pun menyebabkan penurunan kualitas air dan potensi penularan 
penyakit melalui air seperti diare.  

Untuk itu, USAID IUWASH PLUS mendukung pemerintah lokal untuk 
memantapkan pelayanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan 
ramah lingkungan demi memutus sumber pencemaran limbah domestik 
ke sumber air. 

Program berfokus pada pengembangan sarana dan infrastruktur 
penampungan lumpur tinja sesuai SNI, optimalisasi sistem penyedotan 
dan transportasi lumpur tinja, dan penyediaan atau pemeliharaan instalasi 
pengolahan lumpur tinja/air limbah (IPLT/IPAL). Di samping itu, salah 
satu tujuan program adalah memastikan terciptanya lingkungan yang 
mendukung agar percepatan akses dapat terjadi (enabling environment) 
melalui peningkatan kinerja operator ALD, komitmen lembaga daerah, 
serta penetapan tarif dan retribusi.

PENYEDIAAN 
LAYANAN 
SANITASI 
AMAN
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Penampungan Lumpur Tinja 

INOVASI SARANA 
PENAMPUNGAN 
LUMPUR TINJA

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang meningkat secara tajam dari tahun 
ke tahun berakibat pada meningkatnya produksi air limbah domestik yang 
berpotensi mencemari lingkungan, terutama apabila air limbah domestik 
tersebut tidak ditampung  sebelum dibuang ke badan air. 

Karena itu, diperlukan satu sistem terpadu untuk mengolah ini, dimulai dengan 
penampungan dan pengolahan air limbah domestik yang dikenal juga dengan 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Pengolahan 
limbah dilakukan di sumber, lalu lumpur hasil pengolahan  diangkut dengan 
truk untuk diolah di IPLT. 

Berdasarkan skalanya, ada dua jenis Sistem Pengelolaan Limbah Domestik 
Setempat (SPALD-S), yakni Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat 
Skala Individual (SPALD-S Skala Individual) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik Setempat Skala Komunal (SPALD-S Skala Komunal).

SPALD-S Skala Individual adalah sistem pengelolaan air limbah domestik 
untuk 1 rumah. Biasanya dikenal masyarakat dengan nama tangki septik. 
Sementara SPALD-S Skala Komunal adalah sistem pengelolaan air limbah 
domestik untuk 2-10 rumah. 

Agar tak mencemari air tanah, tangki septik dan SPALD-S Skala Komunal ini 
harus dibuat dengan aturan tertentu. Tangki septik misalnya, harus dibuat 
berdasarkan aturan standar SNI yakni kedap, memiliki volume standar, lubang 
kontrol, ventilasi, serta pipa masuk dan keluar.

Berbagai bahan bisa digunakan untuk membuat tangki septik kedap ini mulai 
dari bahan konvensional seperti pasangan bata atau batu hingga tangki septik 
siap pakai dari bahan fiber atau HDPE. Namun ada kalanya, tangki septik 
konvensional dan tangki septik fiber tak bisa digunakan di suatu daerah 
karena jenis atau kontur tanah di satu daerah. Karenanya USAID IUWASH 
PLUS berusaha mengembangkan tangki septik yang disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing daerah. 

Di Kabupaten Barru misalnya, tangki septik yang biasanya mereka gunakan 
terbuat dari buis beton. Namun seringkali ada kebocoran pada sambungan 
buis beton sehingga air limbah masih meresap ke tanah. Agar tangki benar-
benar kedap, USAID IUWASH PLUS melakukan pelatihan kepada para wash 
entrepreneur untuk memperbaiki buis beton ini. 

Di kota-kota lain yang tanahnya lebih stabil seperti Makassar, USAID IUWASH 
PLUS juga melakukan pelatihan pembuatan tangki septik konvensional namun 
dengan tetap menggunakan sistem dan ketentuan tangki septik kedap yang 
sesuai SNI. 
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Lain halnya dengan kota Ternate. Kota di Provinsi  
Maluku Utara ini sebagian besar lahannya terdiri 
atas tanah rawa dan area pasang surut. Kondisi 
tanah seperti ini menyulitkan pembuatan tangki 
septik kedap karena air tanah yang sulit dikuras 
dan lumpur yang sulit diambil. Tangki septik 
konvensional, buis beton, dan tangki septik fiber 
pun tidak cocok di lahan seperti ini karena masih 
memerlukan rangka penahan. 

Hal ini menyebabkan kondisi sanitasi di 
sebagian kota Ternate, khususnya area rawa 
dan pesisir, menjadi kurang sehat. Salah 
satunya di Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan. 
Masyarakat di sana terbiasa buang air besar 
sembarangan karena hampir semuanya tidak 
memiliki tangki septik. Padahal kebanyakan 
dari mereka menggunakan sumur terbuka yang 
airnya bersumber dari tanah. 

Pemerintah Kota Ternate sebenarnya sudah 
memiliki program hibah tangki septik untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah di 
Kelurahan Gambesi, dengan menggunakan 
Dana Alokasi Khusus Sanitasi. Survei pun 
telah dilakukan bersama tim USAID IUWASH 
PLUS untuk memetakan mana rumah tangga 
yang benar-benar berhak mendapat hibah. 
Namun program ini terkendala karena tukang 
dan wash entrepreneur di sana hanya memiliki 
pengetahuan soal pembuatan tangki kedap di 
tanah keras. 

TANGKI SEPTIK 
UNTUK DAERAH RAWA

Pemerintah Kota Ternate bersama USAID 
IUWASH PLUS pun mencoba mencari jalan 
keluar dari masalah ini dengan mengembangkan 
beberapa alternatif tangki septik. Akhirnya 
terpilihlah tangki septik ferro-cement, yakni 
tangki septik pracetak yang terbuat dari steel 
wiremesh dan mortar. Pilot project dilakukan 
dengan membuat satu buah tangki septik ferro-
cement pada tahun 2019.

Keputusan untuk menggunakan tangki septik 
ferro-cement ini, selain untuk menyesuaikan 
dengan kondisi rawa juga dimaksudkan untuk 
mengembangkan ekonomi dan mencari bibit 
wash entrepreneur di kota Ternate. Selama ini, 
mereka menggunakan tangki septik fiber atau 
HDPE yang diambil dari pengusaha sanitasi di 
pulau Jawa, tidak membuatnya sendiri, sehingga 
tidak ada imbas ekonominya ke masyarakat dan 
pemerintah kota Ternate.  

Keberhasilan pembuatan tangki septik ferro-
cement ini membuat Pemkot Ternate berencana 
akan mereplikasi tangki septik ferro-cement di 
wilayah-wilayah lain di Ternate. Namun Pemkot 
Ternate, melalui Dinas PUPR-nya, sedang 
berusaha mengembangkan lagi tangki septik 
sejenis ferro-cement yang lebih ringan bobotnya 
dan lebih murah harganya, agar masyarakat 
mau membuat tangki ini secara swadaya.

49PENGUATAN INSTITUSI LOKAL48 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN



Sebelum ini sa pake Mama punya, pake jamban ada 
tangki septik tapi tidak seperti ini. Lalu ada bantuan 
dari lurah, gratis. Sa terima, daripada pakai WC 
orang punya. 

Dulu sa tak punya tangki septik karena di sini susah 
gali. Sudah gali, tutup lagi, gali, tutup lagi. Karena ini 
rawa, gali pagi siang su tutup. Galinya setengah mati 
di sini. 

Sekarang dapat bantuan, su ada sendiri tangki 
septik. Rasanya lega, sekarang kalau malam anak-
anak mau buang air tak susah. Terima kasih banyak 
sudah dapat bantuan dari pemerintah. Puas 
memakainya.

SARIF
PENERIMA MANFAAT TANGKI SEPTIK 
FERRO-CEMENT

Sekarang dapat bantuan, su ada sendiri 
tangki septik. Rasanya lega, sekarang kalau 

malam mau buang air tak susah. Terima kasih 
banyak sudah dapat bantuan dari pemerintah.”

NASRUN SAMAUN
KABID CIPTA KARYA DINAS PUPR
KOTA TERNATE

Kami di Pemda, ter-frame dengan hal-hal umum yang biasa, 
seperti membangun tangki septik di tanah keras. Kita tidak tahu 
cara membangun di daerah berawa seperti  ini.

USAID IUWASH PLUS mendampingi kami, menawarkan beberapa 
alternatif tangki septik, dan mengkaji bersama termasuk soal 
anggaran. Pendampingan juga ada dalam masa pelaksanaan, 
tukang langsung diberikan petunjuk langsung di lapangan. Kami, 
Dinas PUPR, di samping mengawasi ikut terlibat langsung dalam 
praktik. Jadi insyaAllah ketika berpindah (membuat ini) ke tempat 
lain, kami sudah ada bekal.

Kami dan USAID IUWASH PLUS bersinergi, saling melengkapi. 
USAID IUWASH PLUS masuk ke titik-titik yang pemerintah daerah 
tidak lakukan. Survei tangki septik misalnya, selama ini tidak 
pernah dilakukan pemerintah daerah. Mereka masuk ke dalam 
bidang yang kita tidak punya keahlian. Kerja sama ini 
menjadi modal kami untuk meneruskan apa-apa yang 
bisa kami lanjutkan. 

Dia (penerima tangki 
septik) sangat 

bergembira sekali. 
Dengan dibuat septic 
tank mereka bisa 
dapat sehat dan mau 
janji ajak tetangga 
bikin pakai ini 
sehingga lingkungan 
sini bisa sehat.”
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Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja

KUATKAN LEMBAGA, 
TINGKATKAN 
LAYANAN

Penyedotan lumpur tinja adalah rangkaian 
kedua dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik Setempat (SPALD-S). 

Sesuai Permen PUPR No 4/2017, lumpur tinja 
yang telah ditampung di tangki septik harus 
disedot dan diangkut oleh truk tinja untuk diolah 
di IPLT. Penyedotan dan pengolahan lumpur 
tinja sangat penting untuk meminimalisasi 
pencemaran lingkungan akibat air limbah 
domestik.

Salah satu program yang dikembangkan 
oleh USAID IUWASH PLUS dan operator air 
limbah domestik adalah Layanan Lumpur Tinja 
Terjadwal (LLTT), yang dilakukan setiap dua 
hingga tiga tahun sekali. Agar pelaksanaan 
program LLTT berjalan, USAID IUWASH PLUS 
menguatkan kapasitas operator air limbah 
domestik untuk mengelola program ini melalui 
program twinning yang bekerjasama dengan 
FORKALIM. Beberapa topik dalam twinning 
program diantaranya,  pendataan pelanggan dan 
penyiapan MIS, penyusunan Standard Operating 
Procedure, serta penyiapan tarif penyedotan dan 
pengolahan lumpur tinja.

Melalui program Twinning,  operator air limbah 
domestik diajak untuk berguru kepada operator 
yang dianggap memiliki kinerja lebih baik. Dalam 
twinning, setiap operator akan menekuni satu 
topik tertentu, misalnya pengelolaan pelanggan 
atau operasional IPLT mekanis.

Pendataan pelanggan dan Penyiapan MIS. 
Pendataan ini penting dilakukan sebagai langkah 
awal menyiapkan MIS (Management Information 
System). Pada data pelanggan juga dicantumkan 
letak dan jumlah tangki septik yang dimiliki tiap 
keluarga, hingga jarak tangki septik dari tempat 
parkir truk tinja.

Penyusunan Standard Operating Procedure 
(SOP). USAID IUWASH PLUS mendampingi 
operator air limbah domestik membuat SOP 
administrasi dan teknis sebagai panduan 
bekerja.

Penyiapan tarif penyedotan dan pengolahan 
lumpur tinja. Jika dianggap perlu, tarif sedot 
dan buang akan dihitung ulang dan diajukan ke 
pemerintah daerah.

Di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia 
Timur, USAID IUWASH PLUS mendampingi UPTD 
PALD Kota Ternate, UPTD PALD Kabupaten 
Jayapura, UPTD PALD Kota Jayapura, dan 
UPT PALD Bantaeng untuk membuat dan 
menerapkan sistem manajemen informasi 
(MIS), termasuk melakukan pendataan dengan 
bantuan teknologi digital. 

USAID IUWASH PLUS juga mendampingi UPTD 
PALD untuk membuat  SOP untuk meningkatkan 
kinerja mereka.  Di Kota Makassar, UPTD PALD 
telah merevisi dan menambahkan SOP yang 
telah ada sebelumnya. Kini, UPTD PALD sudah 
mempunyai 31 SOP, termasuk teknis dan 
administrasi. Karena dinilai baik, SOP milik UPTD 
PALD Kota Makassar menjadi contoh bagi UPTD 
lain.

Program layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) 
juga sudah diterapkan di Kabupaten Jayapura 
dan Kota Ternate. Di Kabupaten Jayapura, 
program diluncurkan pada Oktober 2019 dan 
sudah ada 1.500 rumah yang terdaftar sebagai 
pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal ini. 
Sementara di Kota Ternate, terdapat  2000 
rumah yang siap menjadi pelanggan program 
LLTT yang diluncurkan Februari 2020 lalu. 1 

1 Didasarkan pada laporan tahunan tahun ke-4 h.149

52 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN 53PENGUATAN INSTITUSI LOKAL



UPTD PALD Kota Makassar sudah menggunakan 
MIS untuk penyediaan layanan lumpur tinja. 
UPTD yang dibentuk pada 2015 ini sebenarnya 
sudah mempunyai sistem manajemen informasi 
(MIS dan GIS) dasar yang dibuat bersama USAID 
IUWASH (program pendahulu USAID IUWASH 
PLUS). Kemudian, sistem digital ini ditingkatkan dan 
disempurnakan ketika didampingi USAID IUWASH 
PLUS. 

Dengan adanya MIS dan GIS, UPTD PALD tidak perlu 
lagi menghabiskan waktu mengumpulkan data 
secara manual.  Sekarang, data dapat dikumpulkan 
melalui smartphone dan dikirim langsung ke sistem 
di UPTD PALD, sehingga proses pengumpulan data 
lebih cepat dan hasilnya lebih akurat. 

Data yang dikumpulkan pun juga lengkap, mulai 
dari letak dan jumlah tangki septik yang dimiliki 
tiap keluarga, keberadaan tutup tangki, hingga 
jarak tangki septik dari tempat parkir truk tinja. 

Data yang lengkap ini diperlukan untuk 
memudahkan dan mengoptimalkan kerja operator 
saat ada pelanggan yang meminta pelayanan sedot 
lumpur tinja. Di samping itu, data tersebut juga 
menjadi dasar pembuatan program-program UPTD 
PALD, seperti layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT). 

UPTD PALD juga akan memasang QR code di rumah 
pelanggan layanan lumpur tinja,  sehingga ketika ada 

DIGITALISASI 
MENINGKATKAN KINERJA

penyedotan, petugas hanya perlu memindai QR 
code tersebut tanpa harus melakukan verifikasi 
manual.

Hingga 2021, sudah ada 8.000 rumah pengguna 
tangki septik dan sekitar 3.000 rumah 
yang tersambung dengan 63 unit SPALD-T 
Permukiman yang telah terdaftar untuk 
mendapatkan layanan lumpur tinja terjadwal 
dari UPTD PALD Kota Makassar.

Banyaknya jumlah keluarga yang terdaftar dalam 
layanan LLTT ini adalah hasil dari promosi gencar 
yang dilakukan oleh UPTD PALD Kota Makassar. 
Mereka melakukan sosialisasi di tingkat RT/RW, 
membagikan brosur, dan memasang baliho 
promosi di kantor-kantor kelurahan. Sebelum 
Pandemi Covid-19, mereka rutin membuka 
stand pendaftaran LLTT di kegiatan car free day 
setiap Hari Minggu.

Untuk lebih memaksimalkan jangkauan 
penyedotan, UPTD PALD Kota Makassar juga telah 
menandatangani persetujuan kerjasama dengan 
5 perusahan penyedotan lumpur tinja swasta. 
Kini, terdapat 11 mobil sedot swasta dan 4 mobil 
milik UPTD yang bisa dipakai untuk melakukan 
penyedotan lumpur tinja di Kota Makassar. 1

1 Didasarkan pada laporan tahunan tahun ke-4 h.145
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Pengolahan Lumpur Tinja

MENGOLAH LUMPUR 
TINJA AGAR 
TAK MENCEMARI 
LINGKUNGAN

Rangkaian ketiga dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat 
(SPALD-S) adalah pengolahan lumpur tinja. Sesuai Permen PUPR No 4/2017, 
lumpur tinja yang telah disedot dan dibawa oleh truk pengangkutan limbah 
harus diolah terlebih dahulu di unit pengolahan limbah atau dikenal juga 
dengan nama Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).  

Di dalam IPLT, lumpur tinja yang berasal dari tangki septik diolah melalui 
proses  pengolahan  baik secara konvensional maupun mekanikal. 
Tujuan pengolahan adalah untuk mereduksi unsur-unsur pencemar dalam 
lumpur tinja, terutama BOD dan e-coli, sehingga hasil pengolahan ini dapat 
diterima oleh badan air.

USAID IUWASH PLUS bermitra dengan beberapa pemerintah kota 
dan kabupaten di Indonesia untuk memperbaiki dan menyediakan 
infrastruktur pengolahan lumpur tinja. Program dimulai dengan 
pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi kebutuhan tiap IPLT 
karena masing-masing punya masalah yang berbeda. USAID IUWASH 
PLUS juga mendorong pemerintah untuk membangun IPLT bagi daerah 
yang belum mempunyai pengolahan lumpur tinja, melakukan modernisasi 
dan optimalisasi sarana pengolahan limbah yang sudah ada, serta 
memperbaiki fasilitas IPLT yang tadinya tidak berfungsi.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja IPLT, dilakukan juga 
pendampingan untuk membuat atau meninjau ulang penerapan Standar 
Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. USAID 
IUWASH PLUS juga mencoba mengajak IPLT untuk menangani masalah-
masalah yang mungkin terjadi seperti kapasitas yang kurang, memanfaatkan 
ulang sumber daya yang ada, dan mencari inovasi untuk menarik pelanggan 
ataupun memperbaiki sistem operasional yang telah ada.  

Pendampingan untuk program Penyediaan Infrastruktur Pengolahan 
Lumpur Tinja serta Operasi dan Pemeliharaan dilakukan di beberapa kota 
di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Seperti halnya di IPLT 
Buku Deru-Deru. IPLT yang terletak di Ternate itu telah direnovasi dengan 
dana APBD 2019 sebesar 150 juta rupiah. Begitupun IPLT Kota Jayapura 
yang telah memperbaiki satu unit pengolahannya dan kini siap beroperasi 
kembali. Di Kabupaten Bulukumba, USAID IUWASH PLUS bersama 
pemerintah daerah mengevaluasi IPLT lama dan kemudian diputuskan 
untuk merehabilitasi IPLT ini dengan dana APBD sekitar 2 milyar rupiah. 

56 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN 57PENGUATAN INSTITUSI LOKAL



Kerja sama dengan pihak swasta dan meningkatnya kesadaran 
masyarakat Makassar akan pentingnya penyedotan limbah 
secara berkala membuat semakin banyaknya lumpur tinja 
yang masuk ke IPLT Nipa Nipa Makassar. Hal ini membuat 
IPLT Nipa Nipa kekurangan kapasitas. 

Menurut perhitungan, kapasitas sebenarnya dari IPLT 
Makassar  hanya sebesar 30m3/hari. Kapasitas ini kurang 
optimal mengingat IPLT Nipa Nipa ini adalah satu-satunya 
IPLT yang melayani warga Makassar, karena IPAL Losari 
masih dalam tahap pembangunan. 

Atas masukan dari USAID IUWASH PLUS, pihak IPLT Nipa Nipa 
melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kapasitas 
dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada. Misalnya saja 
dengan pengerukan lumpur di semua bak termasuk imhof 
tank dan memperbaiki bak pengering (SDB). Namun hal ini 
dirasa masih belum optimal sehingga rencananya, di tahun-
tahun mendatang, IPLT Nipa Nipa akan mengubah sistem 
pengolahan mereka menjadi sistem mekanik.

Bukan hanya infrastruktur yang dibenahi di IPLT Nipa Nipa, 
kinerja SDM juga mendapat perhatian serius. Dilakukanlah 
pelatihan-pelatihan untuk mengoperasikan sistem di 
IPLT dan dilakukan perbaikan pada Standar Operational 
Procedure (SOP), salah satunya SOP di bidang Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja. Kini IPLT Nipa punya 31 SOP di bidang 
teknis dan non-teknis (administrasi), yang seringkali menjadi 
contoh UPTD lain di Makassar. 

Walaupun IPLT Nipa Nipa ini sudah mengoptimalkan 
infrastruktur yang ada, kebutuhan akan pengolahan air limbah 
yang lebih besar masih ada. USAID IUWASH PLUS mendorong 
Pemda Makassar mendirikan IPAL Losari yang akan memiliki 
kapasitas 7.000 m³/hari. Rencananya, IPAL Losari ini akan 
selesai di tahun 2023 dan akan mulai beroperasi di tahun 2024. 

PERBAIKI 
LAYANAN DENGAN 
TINGKATKAN 
KAPASITAS 

IPLT sekarang terlihat bagus, tapi sebenarnya dulunya 
berantakan. Pelan-pelan kami mulai membenahi, karena 
sudah ada pendampingan dari USAID IUWASH PLUS. 

Pendampingan MIS hasilnya luar biasa sekali. Pendataan 
bisa diakses dari mana saja. Begitu juga dengan SOP 
(Standar Operational Procedure). Waktu penyusunan SOP 
di pemerintah daerah,SOP kami dijadikan contoh UPTD lain. 
Bangga rasanya.

Kami juga diberi ilmu sehingga kami bisa berbicara dengan 
berani di depan masyarakat. Sekarang ini  antusiasme 
masyarakat semakin tinggi untuk penyedotan lumpur tinja. 
Mungkin karena sosialisasi kami berhasil. 

Karena itu, sudah direncanakan untuk mengubah sistem 
dari konvensional jadi mekanikal. Saya yakin, kalau untuk 
pengelolaan, teman-teman di IPLT sudah bisa dan akan 

berlanjut di rencana ke depannya.

KERLINUS B, ST  
KEPALA UPTD PAL MAKASSAR

Kalau kami sekarang 
bandingkan UPTD 

PAL Makassar dengan 
IPLT lainnya yang maju, 
kami rasanya tidak terlalu 
ketinggalan”.
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Lingkungan Pendukung

DUKUNGAN 
KELEMBAGAAN 
UNTUK WUJUDKAN 
SANITASI AMAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui 
Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) Bidang Sanitasi yang mengatur ketentuan tentang jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan untuk masyarakat. 
Dalam ketentuan itu tercantum bahwa warga secara minimal 
berhak mendapatkan sistem air limbah setempat yang memadai 
dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

Keberhasilan menyediakan sistem air limbah yang memadai di 
satu daerah ditentukan juga oleh kesiapan dan kinerja lembaga-
lembaga yang terkait pengelolaan sanitasi. Untuk itulah, USAID 
IUWASH PLUS melakukan program Peningkatan kinerja 
operator ALD untuk pencapaian akses Sanitasi Layak. Salah 
satunya dengan mengembangkan penilaian untuk menilai kinerja 
pengelola limbah yang diberi nama Indeks Sanitasi (Sandex). 
Selain digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian dan 
kinerja pengelola limbah domestik, Indeks Sanitasi ini dapat 
membantu lembaga tersebut untuk menyusun strategi ke 
depannya.

Indeks Sanitasi ini mencakup lima indikator yakni institusi, 
peraturan, cakupan sanitasi, keuangan, dan operasional.  Setiap 
indikator, kecuali anggaran, dinilai setiap tahun menggunakan 
data dari tahun sebelumnya. Sementara anggaran dinilai per tiga 
bulan karena dana untuk sektor sanitasi berasal dari pemerintah 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dan besarannya dapat 
bervariasi setiap tahun.

Aspek penilaian dalam Indeks Sanitasi ini salah satunya adalah 
mengenai regulasi air limbah. Regulasi ini amat dibutuhkan 
karena itu USAID IUWASH PLUS mengadvokasi pemerintah 
daerah yang belum memiliki regulasi air limbah untuk segera 
membuatnya. Salah satunya adalah Perda Retribusi Jasa Umum—
Penyediaan dan/atau Penyedotan Limbah Kakus, yang nantinya 
bisa menjadi acuan untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif 
retribusi jika dibutuhkan.

Selain merancang Indeks Sanitasi, USAID IUWASH PLUS 
mendorong para lembaga terkait sanitasi untuk berkomitmen 
dengan membuat Roadmap, yakni rencana 10 tahun yang dibuat 
dan disepakati para pemangku kepentingan di daerah. Rencana 
ini harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dengan adanya Roadmap 
ini, akan terlihat arah program sanitasi yang akan dilakukan 
kabupaten/kota tersebut. 
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Perhitungan Indeks Sanitasi ini dilakukan 
di semua Kota di Wilayah Sulawesi Selatan 
dan Indonesia Timur. Bersama dampingan 
USAID IUWASH PLUS, di tahun 2020, delapan 
Kota di Wilayah Sulawesi Selatan dan 
Indonesia Timur bisa memperbaiki kinerja 
mereka. Delapan kota dan kabupaten itu 
adalah Kabupaten Bantaeng, Kota Jayapura, 
Kabupaten Jayapura, Kota Ternate, 
Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maluku 
Tengah, Kota Makassar, dan Kabupaten 
Barru. Hasilnya cukup menggembirakan, 
Indeks Sanitasi meningkat sekitar 10 persen 
dibanding tahun sebelumnya.  

Sementara di ibukota Sulawesi Selatan, 
Makassar, Indeks Sanitasi mengalami 
kenaikan dan juga penurunan. Poin Sandex 
yang diperoleh Makassar tahun 2016 
berada di angka 69, tahun 2017 turun 
menjadi 64, lalu di tahun 2018 naik menjadi 
75 dan kemudian di tahun 2019 turun lagi 
menjadi 74. Naik turunnya Indeks Sanitasi 
Kota Makassar ini terutama terjadi pada 
aspek keuangan karena APBD yang menjadi 
sumber pembiayaan utama mengalami 
perubahan setiap tahunnya. 

Pemerintah Kota Makassar berusaha 
meningkatkan lagi pencapaian dan kinerja 
di bidang sanitasi dengan mengubah status 
UPTD PAL menjadi BLUD (Badan Layanan 
Umum Daerah). Dengan pengubahan 

UBAH STATUS AGAR 
PELAYANAN OPTIMAL

Komitmen kami, kami akan mengembangkan terus 
apa yang kami miliki dan terus mensupport dengan 
memberikan anggaran operasional, anggaran 
peningkatan kapasitas dan SDM PAL Makassar. 

Untuk peraturan limbah, kami belum punya Perda 
sendiri. Dengan bantuan USAID IUWASH PLUS kami 
sedang mencoba membuat Perda untuk retribusi air 
limbah. Terus terang untuk limbah ini butuh biaya 
mahal, jika semua dibebankan ke pemerintah juga berat. 
Harapannya, ada partisipasi dari masyarakat. 

Sekarang ini masyarakat dikenakan tarif sama, 
Rp250.000 per penyedotan. Mungkin nantinya berbeda, 
ada subsidi silang. Bahkan diharapkan dari penyedotan 
limbah ini menjadi pendapatan yang bisa meningkatkan 
infrastruktur pengolahan air limbah.

Dengan diubah ke BLUD, soal tarif ini juga bisa lebih cepat 
dan optimal. Dan jika sudah BLUD, jika butuh perbaikan 
tidak perlu APBD, bisa ditangani sendiri.  Infrastruktur 
pengelolaan limbah jika rusak ini tidak bisa ditunda. Jika 
air minum, macet, bisa dicari alternatif. Jika jaringan air 
limbah macet, harus dilakukan penanganan cepat. 

IMBANG
MURYANTO
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR 
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 
BAPPEDA KOTA MAKASSAR

Selama pendampingan 
USAID IUWASH PLUS 

kami dibantu untuk regulasi 
tarif, persiapan IPAL Losari, dan 
beberapa hal lain. Istilahnya 
kita dulu awalnya merangkak, 
sekarang sudah merambat. 
Semoga nanti bisa berjalan cepat 
dan berlari kencang.” 

status ini, PAL Makassar bisa bekerja lebih 
cepat dan optimal karena BLUD memiliki 
otonomi untuk mengatur keuangan dan 
menentukan tarif sendiri, tanpa harus 
menunggu persetujuan APBD yang 
memakan waktu lama. UPTD PALD sedang 
dalam proses menuju transformasi menjadi 
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

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

Di Kota Makassar sebenarnya sudah ada 
Perda  Nomor 12/2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum yang di dalamnya ada 
pasal yang menyebutkan soal retribusi 
pengolahan limbah cair. Namun belum 
disebutkan dengan spesifik berapa besar 
tarif retribusinya. USAID IUWASH PLUS 
mendampingi pemerintah Kota Makassar 
yang berusaha memperbaiki peraturan ini, 
karena Pemerintah Kota Makassar sudah 
merasa perlu untuk memperbarui tarif 
retribusi limbah yang berlaku selama ini agar 
pelayanan air limbah menjadi lebih optimal . 
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Air minum yang aman  adalah salah satu komponen penting dalam kualitas 
hidup masyarakat. Artinya, air minum harus berasal dari sumber air yang 
layak dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Namun, Survei Sosial 
Ekonomi Nasional 2020 menyatakan bahwa jumlah tangga yang memiliki 
akses air minum layak baru mencapai 90,21%.

Salah satu target utama program USAID IUWASH PLUS adalah mendorong 
peningkatan akses air minum aman. Untuk memastikan target tersebut 
dapat tercapai secara berkelanjutan, penguatan kinerja penyedia layanan 
air minum menjadi salah satu prioritas program. 

Untuk itu, USAID IUWASH PLUS dan 33 Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) bersinergi demi peningkatan kinerja lembaga. Beberapa program 
tersebut di antaranya adalah penyusunan dan pengembangan rencana 
bisnis, prosedur standar perusahaan, pengendalian angka non-revenue 
water (NRW), efisiensi energi, rencana pengamanan pasokan air minum 
(RPAM) dan masih banyak lagi. Bentuk kerja sama lainnya adalah analisis 
dan evaluasi tarif air minum agar tercipta kesehatan finansial PDAM yang 
dapat mendukung keberlanjutan program.

Di samping penguatan kinerja lembaga daerah, upaya peningkatan akses 
air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan melalui 
sejumlah inisiatif berbasis kemitraan multipihak seperti Hibah Air Minum.

PENYEDIAAN 
LAYANAN 
AIR MINUM 
LAYAK DAN 
AMAN
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Penguatan Kinerja Penyedia 
Layanan Air Minum

PERBAIKI KINERJA 
MENUJU 
LAYANAN PRIMA

Untuk mendukung peningkatan kinerja PDAM 
di Indonesia, USAID IUWASH PLUS memfasilitasi 
pendampingan secara teknis dan penguatan 
kelembagaan PDAM dalam aspek keuangan, pelayanan, 
operasional, sumber daya manusia, manajemen/
administrasi, dan ketersediaan air baku.

Keenam aspek yang diberi nama PDAM Index ini juga 
digunakan USAID IUWASH PLUS sebagai parameter 
untuk mengukur kinerja PDAM mitra. Makin tinggi nilai 
yang diperoleh PDAM, makin baik kinerjanya. Selain 
itu, PDAM Index ini dapat pula dipakai PDAM mitra 
melakukan kajian mandiri terhadap kinerja unitnya.

Di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, ada 7 PDAM 
kota dan kabupaten yang termasuk ke dalam program 
pendampingan USAID IUWASH PLUS, yakni PDAM 
Makassar, Barru, Bantaeng, Bulukumba, Ternate, Maluku 
Tengah, dan PDAM Jayapura. 

Pendampingan dilakukan dengan memerhatikan 
kebutuhan dan kondisi tiap PDAM, karena masalah 
yang dihadapi PDAM dan jangkauan pelanggannya 
juga berbeda. Namun, seluruh PDAM didampingi untuk 
membuat business plan sendiri, karena rata-rata business 
plan disusun oleh pihak lain yang tidak melibatkan staf 
PDAM secara intensif sehingga proses penyusunannya 
dan output/target yang dituju tidak dipahami dengan 
baik oleh jajaran staf PDAM. 

Untuk memperbaiki administrasi dan operasional, USAID 
IUWASH PLUS mendampingi PDAM Barru dan Ternate 
untuk membuat Standard Operational Procedure (SOP). 
Sementara, di Makassar, Bantaeng, Jayapura, sudah 
dilakukan pemanfaatan teknologi GIS (Global Information 
System) dan MIS (Management Information System) untuk 
lebih mengefisiensikan kerja tim PDAM. 
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Salah satu yang mendapat pendampingan tim 
USAID IUWASH PLUS secara intensif adalah 
PDAM Tirta Waesai yang terletak di Kabupaten 
Barru. Awalnya, kondisi PDAM ini tidaklah bagus. 
Pengukuran berdasarkan PDAM Index yang 
dilakukan USAID IUWASH PLUS di tahun 2016, 
nilai PDAM ini berada di angka 27. Sementara 
skor dari BPPSAM berada di angka 1,89 dan 
masuk kategori PDAM yang sakit. 

Untuk memperbaiki kinerja PDAM Tirta Waesai, 
yang dilakukan pertama kali adalah memperbaiki 
aspek pelayanan dan operasional dengan 
membuat Standar Operational Procedure (SOP). 
Sebelumnya, PDAM Tirta Waesai tidak memiliki 
SOP sama sekali. Alur pekerjaan hanya dilakukan 
berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku 
hingga ketika ada regenerasi atau pergantian 
pegawai, timbul kesulitan men-deliver tugas. 

Selanjutnya, PDAM Tirta Waesai juga didampingi 
USAID IUWASH PLUS untuk membuat business 
plan tahun 2018-2022. Melalui beberapa FGD, 
PDAM Barru berhasil membuat sendiri business 
plan mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kondisi kabupaten. Salah satu target dalam 
business plan ini adalah peningkatkan jumlah 
pelanggan sekitar 47%, dari 8.658 pada 2017 
menjadi 12.791 pada 2022.  

Karena dibuat sendiri berdasarkan kondisi 
lapangan dan target real yang mereka pahami, 
bussiness plan ini benar-benar menjadi acuan 
mereka untuk melakukan review dan perbaikan 
setiap tahunnya, dan merencanakan master 
plan tahun berikutnya.

TINGKATKAN KAPASITAS, 
TINGKATKAN PDAM INDEX

Perbaikan aspek operasional pun dilakukan 
oleh PDAM Tirta Waesai bersama USAID 
IUWASH PLUS, antara lain melalui perbaikan 
metode pengendalian berekening (NRW) 
dan peningkatan kapasitas PDAM untuk 
mengendalikan NRW. 

Pengendalian NRW tersebut dilakukan antara 
lain dengan mencari tahu sumber kebocoran, 
memperbaiki jaringan pipa, mengganti 1600 
buah meter pelanggan, hingga perbaikan alat 
ukur di PDAM.

Hasilnya, PDAM Barru bisa meningkatkan debit 
air pelanggan dari 9m3/ bulan (2017) menjadi  
11m3/bulan (2019). Dan prosentase NRW di 
PDAM Tirta Waesai Kabupaten Barru bisa 
dikurangi sekitar 7%, dari 44% menjadi 37%. 1

Beberapa perbaikan ini membuat PDAM 
Tirta Waesai berhasil menaikkan poin pada 
PDAM Index mereka sebanyak 11 poin, dari 
27,5 poin di tahun 2016 meningkat menjadi 
38,5 di tahun 2019 (data PDAM Index tahun 
2020). Peningkatan poin paling besar ada di 
penyusunan business plan, perbaikan SOP, serta 
peningkatan pelayanan dan akses air minum.

Pelanggan pun bertambah. Selama 2017-
2020, mereka bisa menambah sebanyak 3.193 
sambungan baru.

Dari segi pendapatan, terjadi juga peningkatan. 
Sebelumnya, PDAM Tirta Waesai tidak memiliki 
laba dan dana cash sama sekali. Kini, mereka 
bisa memiliki dana cash sebesar 1 milyar rupiah, 
yang bisa mereka gunakan lagi untuk perbaikan 
dan pengembangan bisnis selanjutnya.

1 Didasarkan pada laporan tahunan tahun ke-4 h.145
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Sebelum didampingi, organisasi dan tujuan PDAM 
belum terarah. Namun kemudian, datang USAID 
IUWASH PLUS yang mendampingi kami membuat 
business plan. Kami benar-benar mengikuti business 
plan, bagaimana memaksimalkan produksi dan 
distribusi, memperbaiki pelayanan, meningkatkan 
pendapatan, menambah sambungan baru, 
mengklasifikasi pelanggan.

Dulu kami sakitnya keras, bahkan tidak bisa 
membayar gaji pegawai, tidak bisa membayar biaya 
perbaikan. Sekarang ini ada cash sebesar 1 milyar, 
sudah bisa memperbaiki kalau ada yang bocor. 

PDAM Tirta Waesai insyaAllah bisa mandiri ke depan. 
Tetap melanjutkan business plan hingga 2022, dan 
segera menyusun business plan untuk 5 tahun ke 
depan.  Target kami menambah sambungan baru 
lagi dan menurunkan NRW sesuai standar nasional 
yakni 20%. 

SUHERI MADE
DIREKTUR PDAM TIRTA WAESAI 
KABUPATEN BARRU

Sekarang kami sudah 
ada targetnya dan 

sudah tahu bagaimana 
agar PDAM ini sehat.  Kami 

sekarang tidak malu 
lagi, sudah percaya 

diri mengelola PDAM 
dan bertemu dengan 
pemerintah daerah 
karena semua kinerja 
baik.”
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Peningkatan Akses Air Minum untuk MBR

AKSES AIR MINUM 
UNTUK MBR

Studi yang dilakukan USAID IUWASH PLUS tahun 2017 menunjukkan bahwa mahalnya 
dana yang harus dikeluarkan adalah salah satu penyebab masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) sulit untuk memiliki layanan air minum PDAM. Biaya awal mendapatkan 
sambungan ke air minum memang tidak sedikit, sekitar Rp1 juta-2,5 juta, belum 
termasuk biaya bahan yang digunakan untuk memasang pipa di rumah. 

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Indonesia menggelontorkan sejumlah dana untuk 
membantu PDAM dan pemerintah daerah memasang sambungan baru secara gratis 
pada MBR. Program ini dikenal dengan nama Hibah Air Minum Perkotaan. 

Untuk mendapatkan dana hibah ini, PDAM harus memperlihatkan kinerja mereka 
dengan menambah sambungan rumah (SR) baru. Setiap sambungan baru akan diberi 
dana hibah dari pemerintah sebesar 2 juta rupiah. Jika berhasil menambah pelanggan 
lebih dari 1000 SR, maka dana hibah akan ditambah menjadi 3 juta rupiah per 
sambungan.

USAID IUWASH PLUS membantu PDAM dan pemerintah daerah untuk mendapatkan 
Hibah Air Minum Perkotaan ini. Dimulai dengan pendampingan pemetaan calon 
pelanggan yang masuk ke dalam kriteria penerima hibah. Lalu dilanjutkan dengan 
penyiapan persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti program ini, antara lain Surat 
Pernyataan Minat dari Kepala Daerah, Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
(PMPD), dan beberapa persyaratan lainnya. 

Di wilayah Sulawesi  Selatan dan Indonesia Timur, hanya ada 2 PDAM yang ikut serta 
dalam program Hibah Air Minum Perkotaan ini, yakni PDAM Tirta Eremerasa Kabupaten 
Bantaeng dan PDAM Tirta Waesai Kabupaten Barru. 

PDAM Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng telah mengikuti Program Hibah Air 
Minum Perkotaan sejak tahun 2017. Dan untuk terus dapat mengikuti program 
tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menerbitkan Perda PMP sebanyak 
2 kali, yang pertama untuk periode tahun 2017-2019, dan Perda PMP yang ke 2 untuk 
periode tahun 2020-2024. Total sambungan baru yang PDAM Tirta Eremerasa dan 
PDAM Tirta Waesai hasilkan dari hibah ini sebesar 1000 SR.
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Di Kabupaten Barru, Hibah Air Minum Perkotaan 
didapatkan pada tahun 2019. Hibah ini 
didapatkan setelah Kabupaten Barru berhasil 
memenuhi semua kriteria yang ditetapkan 
pemerintah, salah satunya memiliki kapasitas 
air yang cukup untuk melayani sambungan baru. 

Kriteria lain untuk memperoleh program Hibah 
MBR adalah masyarakat yang memiliki catu 
daya listrik 900 VA. Sebelumnya kriteria yang 
digunakan adalah luas bangunan. Kriteria ini 
sulit untuk dipenuhi karena rata-rata luas rumah 
di Kabupaten Barru cukup besar, sehingga PDAM 
Kabupaten Barru tidak mengikuti program 
tersebut.  Itu sebabnya, program hibah ini baru 
mereka ajukan di tahun 2019 setelah USAID 
IUWASH PLUS mendampingi mereka untuk 
mendata calon penerima Hibah Air Minum 
Perkotaan dan mensosialisasikan program 
ini kepada masyarakat. Agar akurat dan tepat 
sasaran, pendataan ini dilakukan berdasarkan 
pola BNBA (By Name By Address), satu nama 
hanya bisa mewakili satu alamat.

PDAM Barru tentu tidak bekerja sendiri. 
Untuk mendapatkan hibah ini, diperlukan 
Pernyataan Minat dan komitmen pemerintah 
daerah Kabupaten Barru. Pemkab Barru 
telah mengeluarkan Perda Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah (PMPD) dan juga memiliki 
kesiapan APBD, karena dana hibah ini terlebih 
dahulu harus dibiayai oleh pemerintah daerah. 

LIMA RATUS SAMBUNGAN 
RUMAH DARI HIBAH

Perda PMPD ini telah dibuat beriringan dengan 
saat pembuatan business plan PDAM 2017-
2020. Karena dokumen dan persyaratan yang 
diperlukan sudah lengkap, maka PDAM Tirta 
Waesai Kabupaten Barru segera mengajukan 
minat untuk mengikuti program tersebut.

Selama 2 tahun (2019-2020) mengikuti program 
hibah PDAM Tirta Waesai mendapat sambungan 
baru sebanyak 1.000 SR atau 500 SR per tahun, 
sehingga total sambungan baru yang berhasil 
ditambah selama 2017-2020 sebanyak 3.193 SR.

Program hibah lainnya, yang masih dalam 
proses pengajuan, adalah hibah dari NUWSP 
(National Urban Water Supply Program). Program 
ini adalah program insentif yang diinisiasi 
World Bank bekerja sama dengan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR).  Kabupaten Barru mengikuti 2 skema 
hibah program NUWSP. Yang pertama adalah 
Skema Hibah Stimulan, yakni hibah yang 
hasilnya akan digunakan untuk pengembangan 
pelayanan di PDAM. 

Yang ke 2 adalah Skema Hibah Air Minum 
Berbasis Kinerja. Hibah ini adalah hibah yang 
diberikan jika PDAM berhasil meningkatkan 
kinerjanya. Dalam skema ini, setiap penurunan 
Non-Revenue Water (NRW) dan kenaikan Energy 
Efficiency (EE) akan diberikan insentif seharga 
tertentu. 
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Peningkatan Pembiayaan Percepat 
Pemenuhan Akses Air Minum Aman

PENYERTAAN 
MODAL 
PERCEPAT 
PEMENUHAN 
AKSES AIR 
MINUM AMAN

Hasil awal studi “Pendekatan dan Insentif yang Efektif untuk Akses 
Air Minum PDAM Bagi Rumah Tangga B40” yang dilaksanakan USAID 
IUWASH PLUS Tahun 2020 di 21 kabupaten/kota menunjukkan 
bahwa komitmen dan inisiatif dari pemerintah kabupaten/kota dalam 
memberikan akses air minum bagi masyarakat cukup tinggi. Hal ini 
dapat dilihat, 18 dari 21 kabupaten/kota memiliki program pemberian 
akses layanan air minum yang sumber dananya dari APBD. Meskipun 
demikian, hanya 11 dari 21 kabupaten/kota yang mengkhususkan 
program-program tersebut untuk dinikmati oleh rumah tangga 
berpenghasilan rendah (MBR).  

Salah satu bukti komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam 
memberikan akses air minum adalah dengan mengeluarkan Perda 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM. Perda 
ini berisi aturan penambahan modal produksi dari pemerintah 
daerah kepada PDAM, sesuai kesepakatan dengan DPRD. Dananya 
bersumber dari APBD, dan dapat digunakan PDAM untuk membantu 
operasionalnya misalnya dengan melakukan penggantian meter 
pelanggan, penambahan perpompaan, pembangunan jaringan 
perpipaan, dan sebagainya.

USAID IUWASH PLUS mendampingi pemerintah daerah dan PDAM 
dalam pembuatan Perda PMPD ini, terutama dalam hal pembuatan 
syarat kelengkapan dokumen dan melakukan studi kelayakan.

Hal lain yang dapat dilakukan untuk mempercepat akses air minum 
adalah dengan melakukan review tarif PDAM sehingga dapat 
mencapai kondisi Full Cost Recovery (FCR). Saat dalam kondisi full cost 
recovery, pendapatan yang diterima PDAM dari retribusi pelanggan 
sudah bisa menutupi biaya pemeliharaan dan operasional, membayar 
hutang, dan mendapat keuntungan. Hal ini dilakukan agar PDAM bisa 
memberi pelayanan lebih baik kepada pelanggan. Jika tarif lebih kecil 
dari pada usulan tarif FCR, pemerintah daerah harus menyediakan 
subsidi dari APBD untuk menutup kekurangannya. 

Di beberapa wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, 
pemerintah daerah telah memperlihatkan komitmennya untuk 
mempercepat akses air minum dengan membuat Perda PMP seperti 
yang dilakukan di Bantaeng dan Barru.
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UMAR S.
KETUA POKJA AMPL/PPAS
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARRU

Dulu masyarakat bilang, PDAM kita ini, mereka 
bayar angin. Meter pompa berjalan tapi tidak 
ada air keluar. Macam-macam keluhan, karena 
sudah membayar tidak mendapat layanan 
yang  diinginkan. Status PDAM kita sakit, hanya 
disubsidi saja, bayar pegawai kesulitan.

Bersama USAID IUWASH PLUS kita mengobati 
sakitnya. Business plan didiskusikan, Bappeda 
terlibat di dalamnya. Dari diskusi itu kita 
mencoba membangun komunikasi dengan 
Badan Keuangan. Kita memastikan bahwa 
anggaran air minum itu bisa diletakkan di APBD. 
Karena ini berbasis regulasi,  perencanaan dari 
awal dan harus dibahas hingga di DPRD dengan 
detail sampai mekanisme. 

Untuk itu, kita sudah buat Perda (PMPD) tahun 
2018 terkait pembiayaan, dengan durasi 5 
tahun hingga 2022. Memang jumlahnya belum 
seberapa, hanya sekitar 5 milyar untuk 5 tahun. 

Ada atau tidak ada pihak lain, kita insyaAllah bisa 
meningkatkan kinerjanya. Saya optimis jika kita 
konsisten dengan angka-angka yang disusun itu, 
kita bisa melanjutkan ini.

Bersama USAID 
IUWASH PLUS kita 

mengobati sakitnya (PDAM). 
Business Plan didiskusikan, 
Bappeda terlibat didalamnya.”

Komitmen pemerintah Kabupaten Barru terhadap 
program peningkatan pembiayaan untuk percepatan 
akses air minum ini cukup tinggi.  Salah satunya adalah 
dengan menerbitkan Perda No 1 tahun 2018 Tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta 
Waesai. Dengan adanya Perda ini, PDAM Tirta Waesai 
bisa mendapatkan tambahan suntikan dana dari APBD 
sebanyak 5 milyar rupiah untuk 5 tahun (2019-2023).  

Tambahan dana dari APBD ini digunakan PDAM Tirta 
Waesai untuk melakukan perbaikan di beberapa unit, 
termasuk perbaikan 1.000 meter pelanggan, perbaikan 
rumah pompa, jaringan pemipaan, dan perbaikan meter 
induk di PDAM. Dana ini digunakan juga sebagai dana 
hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah di Kabupaten Barru sehingga PDAM Barru bisa 
menambah sambungan rumah tangga sebesar 500 SR. 

Penerbitan Perda PMPD ini dilatarbelakangi keinginan 
pemerintah Barru untuk menambah cakupan pelanggan 
air minum. Hingga Maret 2021, PDAM Barru telah 
menambah 3.193 sambungan baru dari 3 macam jalur 
yakni jalur reguler, jalur promo saat hari ultah Kabupaten 
Barru dan Hari Kemerdekaan RI, serta dari dan program 
hibah untuk MBR. 

Sampai dengan tahun 2018, PDAM Barru belum mencapai 
kondisi Full Cost Recovery. Pendapatan dari retribusi 
pelanggan hanya dapat menutupi 70% dari biaya usaha 
yang dibutuhkan, seperti biaya pengeluaran gaji sebesar, 
biaya operasional, dan biaya penyusutan. Sisanya masih 
disubsidi oleh APBD Kabupaten Barru. 

SUNTIKAN 
DANA DARI 
PEMDA
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Pengarusutamaan Gender

KUATKAN 
INSTITUSI UNTUK 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER 

Pemerintah Indonesia mengadopsi strategi 
PUG (Pengarusutamaan Gender) sebagaimana 
diamanatkan Instruksi Presiden No. 9/2000 
yang memandatkan semua instansi pemerintah 
di tingkat nasional dan daerah untuk 
mengarusutamakan gender ke dalam setiap 
tahapan kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan. Pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota secara resmi melaksanakan 
PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender) setelah terbit Permendagri Nomor 67 
Tahun 2011 sebagai revisi atas Permendagri 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pelaksanaan PUG di Daerah. Pelaksanaan PPRG 
di daerah semakin masif pada tahun 2012 saat 
Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG 
melalui PPRG dikeluarkan. 

PPRG bertujuan meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman pengambil keputusan tentang 
pentingnya perspektif gender dalam kebijakan 
pembangunan. Termasuk memastikan alokasi 
anggaran pembangunan dan penggunaan 
belanja pembangunan memberikan manfaat 
yang adil dan setara bagi kesejahteraan 
seluruh kelompok masyarakat.  Strategi PUG 
diterapkan pada seluruh bidang dan sektor 
pembangunan tidak terkecuali pada sektor air 
minum dan sanitasi. 

Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan 
pada penerapan PUG di sektor air minum dan 
sanitasi. Pemangku kepentingan cenderung 
menganggap pembangunan infrastruktur air 
minum dan sanitasi sebagai netral gender, 
tanpa membedakan kelompok sasaran 
pelaku pembangunan dan pemanfaat hasil 
pembangunan. PUG juga dipahami sebatas 
perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan 
tanpa memperhatikan kualitas partisipasi 
dan terpenuhinya kebutuhan dari kelompok 
masyarakat yang berbeda. Hal ini justru 
berdampak pada meningkatnya kesenjangan 
gender, alih-alih membawa manfaat untuk 
semua pihak. 

Untuk merespon hal tersebut, USAID IUWASH 
PLUS berkomitmen menerapkan strategi 
PUG dalam pelakasanan seluruh program 
dan kegiatan. Hal ini tercermin pada strategi 
penguatan dan pendampingan institusi 
untuk melaksanakan PPRG. USAID IUWASH 
PLUS melakukan pendampingan PPRG di 13 
kabupaten/kota sebagai lokasi percontohan. 
Tiga di antaranya berada di wilayah Sulawesi 
Selatan dan Indonesia Timur, yakni Kota 
Jayapura, Bantaeng, dan Ternate.

Sejak 2017, USAID IUWASH PLUS mengawali 
dengan melakukan kajian mendalam untuk 
mengidentifikasi kebutuhan kabupaten/kota 
dampingan dalam melaksanakan PPRG. Diikuti 
dengan serangkaian penguatan kapasitas 
seperti Pelatihan PPRG dan Penyusunan 
ARG (Anggaran Responsif Gender) bagi  OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) Penggerak 
PPRG seperti Bappeda, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Badan Keuangan Daerah, dan 
Inspektorat maupun OPD yang bergerak 
di sektor air minum dan sanitasi seperti 
Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. USAID 
IUWASH PLUS juga melakukan penguatan 
kelembagaan terhadap OPD Penggerak 
PPRG dan Pokja PUG serta mendampingi 
penyusunan regulasi di tingkat kabupaten/
kota terkait PUG maupun PPRG.

Di Bantaeng, pendampingan yang dilakukan 
telah membuahkan tersusunnya dokumen ARG 
oleh OPD di sektor air minum dan sanitasi yaitu 
Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Pemerintah 
Kabupaten Bantaeng juga pernah diganjar 
dengan penghargaan APE (Anugerah Parahita 
Ekapraya) kategori Madya pada tahun 2018. 
APE merupakan penghargaan yang diberikan 
pemerintah pusat kepada kementerian/
lembaga, pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota yang dinilai berkomitmen 
dan berhasil dalam menerapkan strategi PUG 
dimana penilaian APE dilakukan satu kali dalam 
dua tahun.
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Agar strategi PUG dapat berjalan baik, 
dibutuhkan komitmen pimpinan baik kepala 
daerah, legislatif maupun para pimpinan OPD. 
Salah satu perwujudan komitmen yang kuat 
adalah dengan diterbitkannya regulasi di tingkat 
kabupaten/kota terkait PUG atau PPRG. Hasil 
kajian mendalam tentang pelaksanaan PPRG 
di Kota Ternate pada tahun 2017 menunjukkan 
Kota Ternate belum memiliki regulasi sebagai 
payung hukum pelaksanaan PUG. Selain 
itu, keterbatasan pemahaman pemangku 
kepentingan dan pelaksana PPRG menyebabkan 
perspektif gender belum diperhatikan dalam 
penyusunan dokumen perencanaan maupun 
penganggaran.

Menindaklanjuti  temuan tersebut, USAID 
IUWASH PLUS mendampingi Pemerintah 
Kota Ternate untuk menyusun Peraturan 
Daerah tentang PUG, hingga terbit Peraturan 
Daerah Nomor.12 Tahun 2018 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Daerah. USAID IUWASH PLUS turut memfasilitasi 
sosialisasi peraturan ini kepada semua OPD 
di Kota Ternate. Sosialisasi dilakukan dalam 
pertemuan Pokja PUG sekaligus membahas 
strategi implementasi PPRG dan melakukan 
evaluasi atas kinerja Pokja PUG Kota Ternate.

Merespon adanya kebutuhan penguatan 
kapasitas bagi pelaksana PPRG, USAID IUWASH 
PLUS bekerjasama dengan Pemerintah Kota 
Ternate melakukan serangkaian pelatihan 

KOMITMEN PEMERINTAH 
KUNCI KEBERHASILAN

NURBAITY 
RADJABESSY
KEPALA DINAS KESEHATAN 
TERNATE

Di Ternate masih tampak kesenjangan gender 
dalam kebijakan dan program pembangunan 
daerah. Contoh nyata di institusi kami Dinas 
Kesehatan, pegawainya perempuan semua. 
Di Dinas Pemadam Kebakaran lelaki semua. 
Responsif gender ini belum merata, sehingga 
diperlukan suatu strategi yang dimulai dengan 
membuat PPRG.

Sebelumnya kita belum ada penguatan 
PPRG. Pemerintah Ternate baru membuat 
Perda setelah pendampingan USAID IUWASH 
PLUS. Setelah itu kita membuat ARG setelah 
mengikuti pelatihan USAID IUWASH PLUS. ARG 
ini juga dimasukkan ke dalam RKA sehingga 
kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan 
sudah responsif gender. 

“Dengan adanya 
PPRG dan ARG, 

perempuan di Ternate dapat 
berperan dalam mengambil 
keputusan pembangunan 
sarana sanitasi dan air 
minum. Pembangunan 
sarana sanitasi dan air 
minum diusahakan merata 
untuk laki-laki, perempuan, 
dan disabilitas.”

dan pendampingan terkait PPRG. Sasarannya 
adalah perencana program/kegiatan dari OPD 
Penggerak PPRG maupun OPD yang bergerak 
di sektor air minum dan sanitasi. Mulai 2018 
dilakukan Pelatihan PPRG dilanjutkan dengan 
Pelatihan Penyusunan ARG, dimana USAID 
IUWASH PLUS memfasilitasi OPD agar mampu 
mengidentifikasi isu kesenjangan gender, 
merumuskan rencana aksi dan mengalokasikan 
sejumlah anggaran untuk mengatasi isu 
kesenjangan gender pada program atau 
kegiatan pembangunan yang dinilai strategis. 

USAID IUWASH PLUS juga melakukan 
pendampingan dalam bentuk Asistensi 
Penyusunan ARG pada tahun 2019. Hasilnya, 
sebanyak 4 OPD di Kota Ternate telah menyusun 
dokumen ARG untuk Tahun Anggaran 2020, 
yakni Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Dinas PUPR, dan Dinas Kesehatan. 
Komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam 
melaksanakan PPRG terus berlanjut dengan 
proses penyusunan ARG untuk dilampirkan di 
dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) 
OPD untuk Tahun Anggaran 2021. Adapun 
pendampingan USAID IUWASH PLUS saat ini 
difokuskan pada Monitoring dan Evaluasi PPRG. 
Tujuannya agar capaian, kemajuan dan kendala 
dalam pelaksanaan PPRG dapat diidentifikasi 
serta merancang kegiatan/intervensi yang 
diperlukan agar pelaksanaan PPRG meningkat 
dan berkelanjutan di waktu mendatang
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MARI 
SELAMATKAN
AIR TANAH

KONSERVASI AIR TANAH Air tanah/mata air adalah bagian yang tak terpisahkan 
dari kehidupan masyarakat. Bagi mereka yang tinggal 
di wilayah perkotaan maupun pedesaan, air tanah/
mata air merupakan sumber air minum. Sementara 

bagi pelaku industri, air tanah/mata air menjadi penentu 
berdenyutnya aktivitas produksi. 

Sayangnya, makin ke sini makin banyak lahan imbuhan air 

tanah/mata air yang berubah tata gunanya menjadi kawasan 

permukiman atau kawasan lainnya. Perubahan peruntukan tata 

guna lahan imbuhan ini berimbas terhadapan penurunan air 

tanah/mata air sehingga akhirnya terjadi kelangkaan air tanah/

mata air di Indonesia. Walaupun cadangan air secara nasional 

masih dalam kategori aman, namun cadangan air di Pulau 

Jawa sudah memasuki status langka sementara di Bali-Nusa 

Tenggara sudah berstatus stress dan hanya tersisa 20%. 

Krisis pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dapat 

terhindarkan jika penambahan cadangan air tanah/mata 

air meningkat. Karena itu, program konservasi air tanah/

mata air harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan 

cadangan air tanah/mata air yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan domestik masyarakat. Konservasi air tanah/mata 

air ini akan meminimalisasi air larian  di permukaan tanah dan 

menyimpannya semaksimal mungkin ke dalam bumi.

USAID IUWASH PLUS memberikan dukungan fasilitas teknis 

kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Program 

Konservasi Air Tanah. Ada 2 kegiatan utama Program Konservasi 

Air Tanah yakni Kajian Kerentanan Mata Air-Rencana Aksi 

(KKMA-RA) dan Pembangunan Sumur Resapan. Melalui KKMA-

RA dihasilkan rekomendasi terkait tingkat kerentanan mata air 

dan upaya rencana aksi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas cadangan air tanah/mata air. 

Dengan pembangunan sumur resapan, jumlah cadangan 

air tanah/mata air dapat bertambah dan kualitasnya terjaga 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan 

masyarakat secara berkesinambungan. Lebih dari 3.000 sumur 

resapan telah dibangun dari program yang dilakukan USAID 

IUWASH PLUS dan USAID IUWASH (program pendahulu USAID 

IUWASH PLUS). Hasilnya, debit mata air di daerah imbuhan air 

yang menjadi lokasi program USAID IUWASH PLUS meningkat. 
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Kajian Kerentanan Mata Air

LANGKAH VITAL 
SELAMATKAN 
AIR TANAH

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik 
mempercepat alih fungsi lahan. Termasuk lahan-lahan yang berada 
di kawasan hulu (upstream) yang selama ini merupakan kawasan 
imbuhan bagi mata air-mata air dan sungai-sungai yang mengalir 
ke arah hilir. Kawasan hulu yang tadinya hutan lebat dalam sekejap 
berubah menjadi pemukiman atau fungsi lainnya. Akibatnya, lahan di 
kawasan hulu mengalami penurunan daya tahan, daya tampung dan 
daya resap terhadap air hujan yang akan menjadi cadangan air tanah, 
mata air dan air sungai.

Untuk mengetahui dan memahami semua potensi, ancaman dan 

risiko serta dampak perubahan iklim yang terjadi pada semua mata 

air, maka diperlukan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 

(KKMA-RA). Kajian ini merupakan suatu proses analisis dan penilaian 

yang komprehensif terhadap kondisi suatu mata air (aspek kuantitas 

dan kualitas) saat ini, serta hubungannya dengan berbagai aktivitas di 

dalam (catchment area) suatu mata air.

Ada 7 tahapan KKMA-RA yakni Tahap Kegiatan Sosialisasi dan 

Komitmen Pemda, Tahap Pelaksanaan kajian KKMA-RA, Tahap 

Pembuatan Matrik Rencana Aksi, Tahap Penguatan Dukungan dan 

Komitmen Pemerintah, Tahap Pembuatan Dokumen Rencana Aksi, 

Tahap Pengintegrasian Rencana Aksi dalam Rencana Pembangunan 

Daerah, serta Tahap Pelaksanaan dan Monitoring. Tiap tahap 

memerlukan penyelesaian berbeda-beda, mulai dari 1 bulan hingga 6 

bulan. Jika berjalan lancar, maka seluruh tahapannya akan memakan 

waktu kurang dari 2 tahun. 

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk dalam wilayah kritis air 

berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024. Salah satunya, Sulawesi 

Selatan. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dan 

langkah strategis untuk menanggulangi hal tersebut yang dijalankan 

oleh berbagai kementerian dan lembaga negara termasuk di 

dalamnya, PDAM di tingkat provinsi dan kota ataupun kabupaten. 

Selaras dengan langkah Pemerintah, USAID IUWASH PLUS memberikan 

dukungan dengan melakukan pendampingan penyusunan dokumen 

KKMA-RA di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. 

Dokumen KKMA-RA berhasil disusun untuk Bantaeng, Bulukumba 

dan Ternate. Implementasi dokumen KKMA-RA di Ternate yang paling 

maju dibandingkan dengan wilayah lainnya.
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Kota Ternate dihadapkan pada permasalahan 

air yang pelik. Pertama, mata air Ake Gaale yang 

merupakan sumber air utama PDAM Ternate 

debitnya menurun drastis. Mata air yang terletak 

300 meter dari Pantai Sangaji ini melayani sekitar 

sekitar 7.000 rumah atau sekitar 20% dari total 

pelanggan PDAM. Kondisi ini diperparah dengan 

intrusi air laut dalam beberapa tahun terakhir, 

sehingga air berubah menjadi asin. 

Permasalahan kedua, kualitas air yang buruk 

dengan tingkat bakteri e-coli yang tinggi. 

Penyebabnya adalah kontaminasi air limbah 

rumah tangga karena sebagian besar masyarakat 

masih menggunakan sistem cubluk sehingga air 

limbah domestik rembes dan mencemari tanah 

maupun air tanah di sekitarnya. 

Kondisi geografis Kota Ternate sendiri juga 

ikut andil dalam memperburuk permasalahan 

air yang ada. Kota terbesar di wilayah Maluku 

Utara ini tidak memiliki aliran-aliran sungai 

di permukaan daratannya, sehingga praktis 

suplai air PDAM mengandalkan ketersediaan 

mata air dan air tanah yang ada. Jika krisis air 

ini tidak segera ditangani dengan baik, cepat 

atau lambat, tak hanya akan menghadapi 

kekurangan air yang parah, kesehatan dan 

kehidupan masyarakat Kota Ternate juga 

terancam oleh buruknya kualitas air.

Bantuan USAID IUWASH PLUS untuk 

menanggulangi krisis air langsung disambut baik 

Pemkot Ternate dengan membentuk Tim KKMA-

RA yang terdiri dari perwakilan pemerintah 

daerah, PDAM, LSM, media, dan masyarakat. 

MENGEMBALIKAN  KONDISI 
MATA AIR AKE GAALE

Dalam kurun 6-7 bulanan saja, tim telah 

melaksanakan kegiatan dan berhasil menyusun 

dokumen KKMA-RA.

Sejak 2018, Tim KKMA-RA mengumpulkan 

dan menganalisis secara komprehensif 

masalah-masalah yang berkontribusi terhadap 

penurunan debit dan kualitas air Ake Gaale 

serta merumuskan beberapa rekomendasi. 

Rekomendasi hasil kajian meliputi penegakan 

hukum, pembangunan 1.300 sumur resapan, 

promosi sanitasi yang dikelola dengan aman dan 

penghijauan kembali lereng Gunung Gamalama. 

Semua informasi itu disusun menjadi dokumen 

KKMA-RA lengkap dengan rincian anggaran.

Untuk memastikan rekomendasi KKMA-RA 

mendapat dukungan penuh dari pengambil 

keputusan, Tim KKMA-RA dan USAID IUWASH 

PLUS menyerahkan dokumen KKMA-RA kepada 

Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah 

pada pertengahan tahun 2018. Usai berdiskusi, 

Walikota menandatangani dokumen tersebut 

pada Juli 2018.

Pemerintah Kota Ternate memprioritaskan 

pembangunan sumur resapan dari beberapa 

rekomendasi kajian. Sumur resapan dinilai 

efektif dan efisien untuk meningkatkan debit 

dan kualitas air dari Ake Gaale yang menjadi 

salah satu sumber air utama PDAM Ternate. 

Pada tahap awal, sebanyak 86 sumur resapan 

dibangun di daerah tangkapan air Ake Gaale.
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Kami bersama USAID IUWASH PLUS menghitung 
kebutuhan ideal yang bisa kami realisasikan untuk 
memenuhi kebutuhan debit air di Ake Gaale, yaitu 
1.300 sumur resapan dan biopori. Kami bekerja sama 
dengan masyarakat agar mereka juga bisa membantu 
dalam menyediakan pekarangan, kemudian membuat 
secara swadaya. Kami juga mensosialisasikan cara agar 
tangki septik mereka tidak langsung meresap ke tanah, 
karena dapat mempengaruhi kualitas air Ake Gaale.

Sampai 2018, kami bisa merealisasikan 86 sumur 
resapan. Sumber dananya murni dari CSR dan swadaya 
masyarakat. Pada 2019 sudah mulai ada program dari 
pemerintah kota Ternate untuk support pembangunan 
sumur resapan, meski dananya belum terealisasi. 

Saat ini sumur Ake Gaale perlahan-lahan sudah tidak 
terasa asin. Ini juga karena ada kolam retensi di Ake 
Gaale yang kami benahi untuk mencegah air laut masuk 
ke sumur resapan. Pembelajaran yang kami peroleh 
dari program USAID IUWASH PLUS ini rencananya, 
bersama PDAM, akan kami implementasikan ke sumur 
dan mata air lain di kota Ternate.

Dalam dokumen KKMA-RA 
ada rekomendasi 

meningkatkan kuantitas mata air 
Ake Gaale dengan membuat sumur 
resapan dan lubang biopori, 
yang memaksa air hujan masuk 
ke tanah dan tidak terbuang 
ke kali atau laut.”

BAMBANG T. 
MARADJABESSY 
TIM KERJA KKMA,
SEKRETARIS DINAS PUPR KOTA TERNATE

Sumur resapan dibangun di mata air Ake Gaale. Hasilnya, mata 
air yang dulunya kurang, bahkan kering, sekarang sudah ada. 
Bahkan sumur-sumur warga pun sudah terisi dan membaik 
kualitasnya. Yang paling terasa adalah menurunnya efek intrusi 
air laut, sumber air Ake Gaale yang semula asin alhamdulillah 
saat ini sudah kembali seperti semula.

Bukan hanya itu, kolam retensi juga kualitasnya membaik 
sehingga bisa diisi ikan mujair. Dulu kolam (retensi) ini kering. 
Sekarang, masyarakat lingkungan Ake Gaale Sangaji bisa 
melakukan kegiatan yang unik, panen ikan Mujair yang 
merupakan ikan air tawar. Jadi bukan panen ikan Tude 
sebagaimana kebiasaan sebagian masyarakat. 

Dahulu masyarakat Kelurahan Sangaji di kawasan 
mata air Ake Gaale adalah masyarakat nelayan yang 
menggantungkan hidupnya dengan melaut, banyak 
sekali armada tangkap bermesin tempel yang dimiliki 
masyarakat. Hingga saat ini Sangaji masih diandalkan 
sebagai salah satu penyuplai ikan Tude di Ternate.

Sejatinya masyarakat Sangaji Ake Gaale bukanlah 
penyuka ikan air tawar, karena hidup mereka 
sedari dulu berkawan dengan ikan laut, tetapi 
fenomena panen ikan mujair kali ini mulai 
menampakkan perubahan pola konsumsi ikan, 
sepertinya sebagian orang sudah mulai terbiasa 
makan ikan air tawar.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kondisi ini, kami akan tetap mengawal dokumen 
KKMA yang telah disusun oleh USAID IUWASH PLUS 
agar dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, dan tentunya tetap melanjutkan 
program sumur resapan sebagai program strategis dalam 
upaya penyelamatan sumber air di Kota Ternate

ALWAN M. ARIF
KETUA KOMUNITAS SAVE AKE GAALE
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Sumur Resapan

MENABUNG AIR 
UNTUK 
MASA DEPAN

Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa tantangan mendasar pengelolaan 
air tanah dan air baku. Antara lain, tingkat layanan penyediaan air baku yang masih 
rendah, masalah kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty), serta 
tantangan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku 
yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Karena itu, upaya konservasi air tanah dan mata air harus dikedepankan untuk 
menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satu upaya konservasi air tanah 
dan mata air adalah sumur resapan. Teknologi yang terbilang mudah, murah, dan 
efektif ini berupa galian/sumuran sederhana yang berfungsi untuk menangkap, 
menahan dan meresapkan air hujan dan air larian (run off) ke dalam lapisan tanah 
atau batuan (akuifer) dan akan menjadi air tanah. 

Sumur resapan dapat dibangun di semua wilayah mulai dari kawasan dataran tinggi 
(hulu suatu sungai) hingga dataran rendah (perkotaan, permukiman, kawasan 
perkebunan, kawasan industri dan lain sebagainya). Syarat teknis utamanya, 
kedalaman galian sumur resapan tidak boleh melebihi kedalaman muka air tanah 
(dynamic groundwater table) dan material lapisan tanah atau batuan (akuifer) 
memiliki daya resap yang baik. Persyaratan dan ketentuan teknisnya secara 
lengkap tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8456 Tahun 2017 
tentang Sumur dan Parit Resapan Air Hujan.

 Ada 3 tipe bentuk dan ukuran sumur resapan. Bentuk dan ukuran sumur resapan 
yang dikembangkan oleh program USAID IUWASH PLUS umumnya kotak (kubus) 
berukuran 2m X 2m X 2m dan silinder (bulat) berdiameter 1 m dengan kedalaman 
2 m. Sumur resapan kotak memiliki daya tampung air 8 m3, sementara bulat dapat 
menampung 1,57 m3 air hujan ataupun air larian (run off).

Di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, pembangunan sumur resapan 
dilakukan di Ternate.
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Pembangunan sebanyak 1.300 sumur resapan 
di Kota Ternate merupakan salah satu dari 
sekian rekomendasi dalam dokumen Kajian 
Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 
(KKMA-RA) yang berhasil disusun Tim KKMA-
RA Ternate. Rekomendasi ini diprioritaskan 
oleh Pemerintah Kota Ternate karena dinilai 
efektif dan efisien untuk meningkatkan debit 
dan kualitas air dari mata air Ake Gaale yang 
menjadi salah satu sumber air utama PDAM 
Ternate

Meski Kota Ternate telah mengalami intrusi 
air laut, sumur resapan tetap dapat dibangun 
di sini. Dengan adanya sumur resapan, akan 
membantu proses pengenceran (dilution) 
terhadap terhadap kadar garam (salinitas) air 
tanah payau tersebut.

Pada tahap awal, dibangun sebanyak 86 sumur 
resapan di daerah tangkapan (catchment area) 
mata air Ake Gaale, yakni di lingkungan Facei, 
Kelurahan Sangaji Timur, Kota Ternate yang 
merupakan kawasan pemukiman penduduk. 
Sebelum pembangunan dimulai, Pemerintah 
Kota Ternate bersama dengan USAID IUWASH 
PLUS melatih warga untuk membangun sumur 
resapan pada awal Desember 2017. Setelah 
pelatihan, diharapkan masyarakat dapat 
membantu pembangunan sumur resapan.

SELAMATKAN 
SUMBER AIR TERNATE 

Di tahun 2015, kecamatan kami mengalami krisis air bersih. 
Satu-satunya sumber air bersih mengalami intrusi air laut 
sehingga air yang tadinya tawar menjadi payau. Kemudian 
kami membuat Gerakan Menabung dan Memanen Air Hujan 
(Gemma Camtara), pembangunan 1 sumur resapan 1 

Kelurahan. Nah, pada 2017, USAID IUWASH PLUS mulai 
berjalan bersama kami di kecamatan kami. 

Kami mengubah sumur resapan dan lubang biopori 
menjadi IPAH dalam program Gemma Camtara. Air 

hujan ini selain dimanfaatkan untuk kebutuhan air 
bersih warga, diresapkan ke sumur resapan yang 

include dalam instalasi itu. Masyarakat mendapat 
materi, sekaligus melihat implementasi dari 
sosialisasi itu.

Tantangan terberat adalah mengubah persepsi 
masyarakat yang menganggap jika sudah ada 
air bersih dari PDAM, untuk apa memanfaatkan 
sumber lain. Padahal pemanfaatan air hujan 
bukan hanya sebagai substitusi air bersih 
saja. tetapi untuk mitigasi bencana, baik banjir 
maupun kekeringan. Dalam jangka panjang. air 

hujan yang kita infiltrasi ke sumur resapan itu 
dapat mengisi lapisan air tanah tertentu. 

Setelah ada program ini,  lebih menambah 
rasa percaya diri. Yang tadinya kami tidak punya 

pemikiran program ini bisa berjalan karena 
keterbatasan, ternyata bisa. Tentunya bukan sendiri, 

kita harus menjalin kemitraan kolaborasi kerja sama 
dengan berbagai pihak.

ZULKIFLI, S.E., MSI 
CAMAT TERNATE UTARA

Menjaga ketersediaan 
air bersih  ini bukan 

memerlukan waktu singkat, 
perlu waktu yang lama dan 
berkelanjutan.”

Untuk biaya pembangunan sumur resapan, 
USAID IUWASH PLUS membantu Pemerintah 
Kota Ternate untuk menjalin kemitraan 
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 
Social Responsibility/ CSR) dengan perusahaan-
perusahaan nasional dan lokal. Kemitraan 
CSR berhasil dibangun dengan Bank Indonesia 
cabang Maluku, BPBD, PT. Laneige, BMPD, dan 
BPRS Bahari Berkesan.

Bentuk dan ukuran sumur resapan yang 
dibangun di sini berbentuk kotak (kubus) dengan 
berukuran 2m x 2m x 2m dengan daya tampung 
sekitar 8 m3. Pembangunan sumur resapan ini 
berdampak signifikan pada peningkatan debit 
mata air Ake Gaale. PDAM Ternate melaporkan, 
debit air meningkat dari kurang dari 75 Lps 
sebelum 2018 menjadi 85 Lps pada pertengahan 
2019. Salinitas air menurun dari 1.501 mg/L pada 
tahun 2016 menjadi 398 mg/L pada tahun 2019. 

Melihat hasil positif pembangunan 
sumur resapan, Pemerintah Kota Ternate 
mengharuskan rumah baru untuk memiliki 
sumur resapan, juga mengalokasikan Rp 1,2 
miliar dari APBD-P tahun 2019 dan Rp 800 juta 
dari APBD 2020 untuk membangun 500 sumur 
resapan. Namun, karena Covid-19 yang tiba-
tiba merebak pada awal 2020, Pemerintah Kota 
Ternate terpaksa mengalihkan alokasi dana 
APBD pembangunan sumur resapan untuk 
penanganan pandemi.
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Ternate ini kota pulau, suatu saat akan 
mengalami masalah air tanah. Program CSR ini 
memberi manfaat untuk Ternate. Dari bantuan 
mereka, sudah terbukti ada 86 unit sumur 
resapan. Cukup membantu. 

Kita sudah bentuk Forum CSR Kota Ternate, 
alhamdulillah sudah beberapa kali mengadakan 
pertemuan ke arah (CSR) itu. Namun lagi-lagi 
karena Covid-19, komunikasi yang dilakukan 
belum efektif. Mudah-mudahan kita upayakan 
dalam jangka panjang kita bisa mendorong 
Forum CSR ini untuk membantu pemerintah 
Kota Ternate mengenai masalah ketersediaan 
air.

Hadirnya USAID IUWASH 
PLUS membuat 

pemerintah Ternate jadi lebih 
bergairah untuk bekerjasama 
dengan CSR. Ada tim 
khusus yang  ditugaskan 
membangun sinergi, 
koordinasi dan komunikasi. 
Kita
juga sekarang punya 
regulasi yang suatu saat 
akan berkontribusi terhadap 
pendapatan daerah.”

YAKUB ABBAS
BAPPELITBANGDA KOTA TERNATE

BERGANDENG 
TANGAN BANGUN 
SUMUR RESAPAN
Selama dasawarsa terakhir, debit dan kualitas air mata 
air Ake Gaale yang merupakan sumber air utama PDAM 
Ternate mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pesatnya 
pembangunan permukiman di daerah tersebut dan juga 
adanya intrusi air laut. Situasi ini memaksa PDAM Ternate untuk 
mengurangi kapasitas produksinya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kota Ternate dan 
USAID IUWASH PLUS menjalin kemitraan CSR dengan Bank 
Indonesia cabang Maluku, PT Leineige, BPBD, BMPD, BPRS Bahari 
Berkesan, serta beberapa lembaga lainnya untuk membangun 
sumur serapan di daerah tersebut.

Bantuan ini diawali dengan workshop dengan tema Kerentanan 
Mata Air yang digagas oleh USAID IUWASH PLUS. Dalam workshop 
itu beberapa perusahaan swasta dan BUMN, salah satunya Bank 
Indonesia cabang Maluku yang langsung menyatakan akan 
memberikan bantuan CSR berupa material untuk membangun 
sumur resapan. 

Berkat bantuan CSR ini, di tahun 2019 Pemda Ternate berhasil 
dibangun 86 sumur resapan di area Ake Gaale. Hasilnya terasa, 
sejak ada sumur resapan, kolam retensi mata air Ake Gaale di 
Kelurahan Sangaji yang dulunya kering sekarang sudah terisi 
air. Keberhasilan ini membuat Pemda Ternate berencana akan 
membangun lagi hingga 1.300 sumur resapan di daerah lainnya 
di Ternate untuk menambah kuantitas air baku di Ternate. 

Pemerintah Kota Ternate bersama USAID IUWASH PLUS juga 
menggagas terbentuknya Forum CSR, yakni forum yang berisikan 
lembaga pemerintah dan swasta. Tujuannya, antara untuk 
menjembatani antara program-program sosial pemerintah 
dengan program yang dimiliki swasta. Tujuan lainnya adalah untuk 
memberikan masukan ke mana CSR harus diarahkan, agar tepat 
sasaran. Forum ini dibentuk tahun 2017 dan hingga kini masih 
terus aktif mengadakan pertemuan untuk mensosialisasikan 
program CSR kepada para stakeholder di Ternate. 
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Pembangunan sektor air minum dan sanitasi membutuhkan 
anggaran yang tidak sedikit sehingga peran semua pihak 
dibutuhkan guna mengisi kesenjangan pembiayaan yang ada. 
Karena itulah, USAID IUWASH PLUS berupaya untuk menjembatani 

hubungan antara pemerintah, pihak swasta, dan institusi terkait untuk 
meningkatkan pembiayaan pembangunan serta pengelolaan air minum 
dan sanitasi.

Pembiayaan sektor air minum dan sanitasi di beberapa wilayah di 
Indonesia sebenarnya telah masuk dalam anggaran pemerintah, baik 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. Hal tersebut menjadi indikator komitmen dan 
tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan pelayanan air minum 
dan sanitasi. Namun, USAID IUWASH PLUS terus mendorong pemerintah 
untuk mempercepat akses di sektor air dan sanitasi sesuai dengan RPJMN 
2020-2024, serta meningkatkan pembiayaan di sektor ini. 

Selain dari pemerintah, dukungan pihak swasta juga diperlukan untuk 
pembangunan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Keterlibatan 
pihak swasta ini bukan hanya sebagai bentuk kontribusi sukarela untuk 
pembangunan nasional, namun juga merupakan bagian dari proses 
bisnis. Kerjasama tersebut bisa berbentuk business to business models 
(B2B) atau Public-Private Partnership (PPP). Karenanya, dalam program 
kerjanya, USAID IUWASH PLUS berusaha menjembatani antara penyedia 
layanan dan pihak swasta.

INVESTASI 
AIR MINUM DAN 
SANITASI AMAN 
UNTUK NEGERI

PEMBIAYAAN SEKTOR
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Peningkatan pembiayaan WASH 
dalam Anggaran Pemerintah 

PEMBIAYAAN 
SEBAGAI BENTUK 
KOMITMEN 
PEMERINTAH

Peran pemerintah dalam sektor air minum dan sanitasi amatlah 
besar. Karenanya, dibutuhkan dukungan dan komitmen 
pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi 
di masyarakat.

Dukungan pemerintah bagi sektor air minum dan sanitasi ini 
dapat diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).   
Pembiayaan ini merupakan aspek krusial mengingat sektor air 
dan sanitasi membutuhkan dana investasi yang sangat besar.

Maka dari itu, USAID IUWASH PLUS berupaya untuk 
mengadvokasi pemerintah akan pentingnya pembiayaan sektor 
air dan sanitasi. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi 
anggaran pemerintah dan advokasi untuk penyertaan modal dari 
APBD atau APBN. USAID IUWASH PLUS juga membantu penyedia 
layanan air dan sanitasi dalam pembuatan Feasibility Study (FS) 
atau studi kelayakan dari aspek teknis hingga keuangan. Studi 
kelayakan tersebut diajukan ke Pemerintah Daerah maupun 
kementerian sebagai dokumen pendukung dalam pertimbangan 
pengalokasian APBD atau APBN.

Dengan upaya tersebut, telah terlihat adanya peningkatan 
alokasi dana di 29 pemerintah daerah untuk sektor air dan 
sanitasi dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020). Namun di 
tahun 2020 ada refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi 
COVID-19, sehingga berpengaruh ke alokasi dana sektor air 
minum dan sanitasi. 

Peningkatan pembiayaan pemerintah terlihat hasilnya di 
beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. 
Salah satunya terdapat di area barat Makassar yang sebelumnya 
sulit mendapatkan akses air minum. Perumda Air Minum Kota 
Makassar rencananya akan membangun SPAM Barongbong 
yang anggarannya bersumber dari dana APBD. 

USAID IUWASH PLUS mendampingi Perumda Air Minum untuk 
merealisasikan rencana ini, dengan menyiapkan dokumen 
studi kelayakan dan penghitungan nilai investasi. Proses ini 
sudah dilakukan dan sekarang sedang dalam pengajuan kepada 
pemerintah kota Makassar oleh Perumda Air Minum Kota 
Makassar.
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SPAM Komunal ini kami tujukan untuk masyarakat kurang 
mampu tidak bisa akses air bersih, yang tidak terjangkau 
PDAM, daerah yang rawan air bersih, pesisir pantai yang 
kondisi airnya asin, dan daerah kepulauan. Kami punya dua 
sistem, SPAM sumur dalam dan SPAM penyulingan. Sistem 
SPAM Komunal penyulingan untuk daerah pesisir atau pantai 
yang daerahnya kena intrusi air laut.

Dalam pembangunan SPAM Komunal, setiap tahun ada 
anggaran khusus untuk program ini, jumlahnya berbeda 
tergantung anggaran yang tersedia. Dananya dari APBD dan 
APBN melalui DAK atau Pansimas.  Kami juga melakukan 
peningkatan kapasitas pengelola BPSPAM.

Pembangunan ini sangat bermanfaat untuk mendekatkan 
akses air bersih untuk mereka (masyarakat). Tadinya mereka 
harus membayar mahal untuk (air isi ulang) sekarang hanya 
perlu membayar iuran saja. Terasa membantu masyarakat 
MBR.

USAID IUWASH PLUS membantu kami dalam pendataan, 
mereka bisa dapat data BNBA (by name by address). Juga 
meningkatkan kapasitas di 5 lokasi kelurahan. Sangat 
membantu.    

NURAINI
DINAS PUPR KOTA MAKASSAR

Pembangunan ini sangat 
bermanfaat untuk 

mendekatkan akses air bersih 
untuk mereka (masyarakat). 
Tadinya mereka harus membayar 
mahal untuk (air isi ulang) 
sekarang hanya perlu membayar 
iuran saja. Terasa membantu 
masyarakat MBR.”

Dalam skala yang lebih kecil, USAID IUWASH 
PLUS mendampingi Pemerintah Kota Makassar 
untuk meningkatkan akses air minum melalui 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Komunal.

SPAM Komunal adalah sistem penyediaan air 
minum berbasis masyarakat yang dibangun oleh 
pemerintah daerah dengan menggunakan dana 
APBD ataupun APBN melalui Dana Anggaran 
Khusus (DAK) Bidang Air Minum. Di Makassar, 
SPAM Komunal ini dibangun di daerah-daerah 
rawan air, pesisir pantai atau kepulauan 
yang airnya memiliki tingkat salinitas tinggi. 
SPAM Komunal ini juga menyasar masyarakat 
berpenghasilan rendah yang tidak memiliki 
cukup biaya untuk memiliki sambungan air  
minum dari PDAM.

Pembangunan SPAM Komunal ini merupakan 
program rutin dari Dinas PUPR Makassar yang 
diadakan sejak tahun 2007. Setiap tahunnya 
ada anggaran khusus untuk membangun ini. 
Sejak tahun 2007 hingga 2020,  Dinas PUPR 
Makassar telah membangun kurang lebih 97 
sarana komunal/perpipaan yang dapat diakses 
oleh lebih dari 9.600 KK  dengan menyerap 
anggaran APBN Rp 24,7 Milyar dan APBD 
sebesar Rp 10,9 Milyar.

Setelah selesai didirikan, SPAM Komunal ini 
akan diserahkan ke warga untuk dikelola secara 
swadaya. Dibentuklah badan Badan Pengelola 
SPAM (BPSPAM) yang anggotanya berasal dari 

MEMBANGUN SPAM 
KOMUNAL, MENINGKATKAN 
AKSES AIR MINUM

warga. BPSPAM inilah yang bertugas mengelola 
SPAM Komunal di wilayahnya, termasuk menagih 
iuran dari para penerima manfaat SPAM Komunal. 

Sejak 2017, USAID IUWASH PLUS mendampingi 
Dinas PUPR Kota Makassar untuk mendata lokasi 
yang perlu mendapatkan akses air minum dan 
membentuk BPSPAM di 5 kelurahan. Hingga 
September 2020, 351 KK atau setara dengan 1.755 
orang telah menerima manfaat SPAM Komunal 
melalui pendampingan ini. USAID IUWASH 
PLUS dan Perumda Air Minum Kota Makassar 
juga memberikan pelatihan operasional dan 
pemeliharaan SPAM Komunal bagi BPSPAM.

Warga masyarakat yang merasakan manfaat 
SPAM Komunal ini contohnya adalah warga 
yang tinggal di RT 05 RW 02, kelurahan Bakung. 
Walaupun terletak di tengah kota, dahulu warga di 
sini sulit memperoleh air bersih untuk air minum 
terutama saat kemarau panjang melanda. 

Sebanyak 60 KK mendapatkan akses air minum 
melalui program SPAM Komunal yang dibiayai 
dari DAK tahun 2018 ini. Didampingi USAID 
IUWASH PLUS, warga masyarakat di kelurahan 
Bakung membentuk BPSPAM yang diberi nama 
Rewata Batua. 

Hasilnya terlihat. Sejak program SPAM Komunal 
hadir di tengah mereka, kebutuhan air minum 
bisa tercukupi sekalipun di musim kemarau.
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ALTERNATIF 
UNTUK 
MERINGANKAN 
BIAYA

PEMBIAYAAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA

Hasil Studi Formatif Peningkatan Akses WASH yang 
dilakukan USAID IUWASH PLUS pada masyarakat 
berpenghasilan rendah di 15 kabupaten dan kota 
di Indonesia mengemukakan bahwa 61% penyebab 

utama ketiadaan akses air minum dan toilet di rumah tangga 
Indonesia adalah keterbatasan dana. 

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

Ada 3 alternatif pendanaan untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap air minum dan sanitasi aman yakni 
yakni pembiayaan berbasis swadaya (di antaranya dengan 
Pembiayaan Mikro), pendanaan oleh swasta melalui CSR dan 
Badan Amil Zakat (BAZ) yang bersifat bantuan, dan pendanaan 
pemerintah. 

Masyarakat di perkotaan yang berpenghasilan rendah namun 
masih mampu membangun sarana sanitasi dan membayar 
biaya sambungan air minum, diperkenalkan kepada Pembiayaan 
Mikro (microfinance) yang dikelola oleh lembaga keuangan. 

Sementara untuk masyarakat berpenghasilan sangat rendah 
yang tidak mampu membayar secara bertahap, USAID IUWASH 
PLUS mengajak pemerintah maupun pemangku kepentingan 
terkait seperti pihak swasta melalui program Corporate Social 
Responsibility atau CSR. 

Selain menggandeng pihak swasta dengan program CSR, USAID 
IUWASH PLUS juga mengajak mereka untuk menguatkan pasar 
sanitasi melalui penjualan produk-produk sanitasi. Agar upaya 
penguatan pasar sanitasi ini tidak menimbulkan konflik, USAID 
IUWASH PLUS menginisiasi Smart Subsidy atau subsidi pintar. 
Subsidi pintar ini diperlukan untuk memastikan hibah yang 
diluncurkan pemerintah tepat sasaran ke masyarakat miskin serta 
tidak merusak pasar, sehingga masyarakat yang mampu mau 
berinvestasi untuk sarana air minum dan sanitasi yang aman.
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Pembiayaan Mikro

KREDIT RINGAN 
UNTUK AIR MINUM 
DAN SANITASI 
AMAN

Pembiayaan mikro merupakan salah satu cara untuk membantu 
masyarakat yang tidak miliki akses sanitasi dan air minum, namun 
dinilai masih mampu membayar secara bertahap. Pembiayaan mikro ini 
dilakukan bekerjasama dengan mikro (LKM), baik itu Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) ataupun Koperasi Simpan Pinjam. 

Sebelum mengeluarkan produk pembiayaan mikro, LKM yang bekerja 
sama dengan USAID IUWASH PLUS dibimbing untuk membuat rencana 
kerja dengan tahapan-tahapan:

1. Pemberian pengetahuan mengenai sektor air minum dan sanitasi 
sehingga LKM paham dengan produk yang akan dijualnya.

2. Bagaimana melakukan survei minat, melihat target market yang ada di 
wilayahnya, pembuatan fitur pembiayaan, jangka waktu, agunan, dan 
sebagainya.

3. LKM juga dikenalkan dengan jenis konstruksi dan biaya yang diperlukan 
di sektor sanitasi dan air minum, dan juga dipertemukan dengan WE 
(Wash Entrepreneur) di wilayahnya. Tujuannya, agar LKM ini punya 
besaran nilai besar pinjaman untuk setiap jenis bangunan.

4. Setelah produk diluncurkan, USAID IUWASH PLUS memperkenalkan 
LKM dengan sanitarian, promkes, kader, dan tim monev. Mereka dilatih 
untuk melakukan promosi dan pemicuan kepada calon nasabahnya.
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Di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur (SSEI) pendampingan 
terhadap lembaga keuangan dilakukan di kota Makassar dengan 
menggandeng KSPPS Bakti Huria Syariah yang merupakan koperasi 
terbesar di Sulawesi Selatan.  

Produk kredit sanitasi yang dinamakan Mikro Salam ini mulai diluncurkan 
sejak awal November 2020. Ada delapan jenis pembiayaan Mikro Salam 
yang ditawarkan ke nasabah antara lain pembiayaan toilet, tangki septik, 
tangki septik fiber, toren air, sambungan PDAM,  dan sumur bor. Plafon 
pinjaman mulai dari Rp1,5 juta sampai dengan Rp8 juta, dengan cicilan 
mulai dari mulai dari Rp170 ribu per bulannya.  

Sebelum meluncurkan produk ini, para pegawai KSPPS Bakti Huria Syariah 
diberikan training dan pengetahuan dasar akan pentingnya sanitasi 
dan air minum sehingga tim pemasaran KSPPS Bakti Huria Syariah bisa 
meneruskannya ke calon nasabah. Pengetahuan dasar ini juga penting 
agar promosi kredit Mikro Salam yang mereka jual bisa lebih efektif, karena 
juga sekaligus mensosialisasikan sanitasi yang aman ke masyarakat, bukan 
hanya sekadar menjual produk saja. 

KSPPS Bakti Huria Syariah juga didampingi untuk melakukan pemetaan 
pasar dengan terjun langsung ke wilayah-wilayah di Makassar yang 
berpotensi menjadi nasabah produk pembiayaan sanitasi ini.  USAID 
IUWASH PLUS juga memfasilitasi sharing knowledge workshop tentang 
pentingnya sanitasi yang melibatkan para sanitarian, puskesmas, dan 
petugas kecamatan.

KSPPS Bakti Huria Syariah pun kini secara mandiri telah meluaskan 
jangkauannya promosinya, bukan hanya di area-area yang menjadi proyek 
USAID IUWASH PLUS, namun juga area-area lain seperti Kabupaten Gowa, 
Kabupaten Pangkep, Pangkajene Kepulauan, dan beberapa daerah lainnya 
di Sulawesi Selatan. 

KREDIT SANITASI
DI MAKASSAR
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Dulu kami tak 
pernah turun ke 

masyarakat, sekarang jadi 
tahu kebutuhan masyarakat. 
Dulu kami tidak ada program 
sanitasi ini, sekarang ini 
kami ada ruang maju ke 
depan, sehingga bisa lebih 
berkembang karena saingan 
akan semakin banyak.”

Bersama USAID IUWASH PLUS kita bentuk tim, lihat ke 
lapangan bagaimana masyarakat Makassar. Ternyata 
masih banyak yang toiletnya belum sehat atau tangki 
septiknya belum kedap atau ada juga yang buang 
langsung ke air.  Kebanyakan mereka mau sebenarnya 
bikin toilet, namun mereka terkendala masalah dana.  

Kami kasih solusi dengan mencicil ke kami. Cicil ke kami 
ringan, kami tanya kemampuannya dahulu. Berkasnya 
dicek, kalau memang mampu layak kita bantu. Nasabah 
tinggal setor berkas ke kami, nanti kami kerja sama 
dengan kontraktor. 

USAID IUWASH PLUS banyak membantu mulai 
dari memperkenalkan produk kami, membangun 
kemitraan dengan sanitarian, puskesmas, kecamatan.  
Membantu juga sosialisasi produk sanitasi kami. Juga 
ada bimbingan mengembangkan produk. 

Ke depannya, kami mau kembangkan lagi kredit 
sanitasi ke masyarakat, lebih banyak sosialiasi dan 
bekerja sama dengan sanitarian. Kami ingin hadir 
di masyarakat, untuk membantu masyarakat untuk 
punya sanitasi sehat.

Kami bisa mencicil septic 
tank, meringankan kami. 

Saya jadi nyenyak tidur, karena 
septic tank saya jadi aman. 
Alhamdulillah sekarang tidak ada 
bau-bau, air jernih, tidak ada warna 
kuning di filter.”

ANDI SABRI

MUHAMMAD
SULLAM FATWA

PEMIMPIN CABANG MAKASSAR
KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH

NASABAH KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH

Saya tinggal di perumahan, developer sebenarnya sudah 
menyiapkan septic tank. Tapi sepertinya saya pikir 
ada yang tidak beres begitu, karena waktu workshop 
KSPPS Bakti Huria dan IUWASH PLUS itu ada informasi 
bagaimana septic tank yang aman. Sehingga saya jadi 
tidak yakin dengan septic tank sekarang. 

Saya punya sumur bor itu dekat dengan septic tank. 
Pernah air saya uji laboratorium, sangat tinggi e-coli 
nya. Saya jadi ragu itu. Pada saat dibongkar ternyata 
septic tank-nya tidak aman, tidak kedap. Jadi ada 
rembesan-rembesan.

Makanya saya tertarik ikut progam kredit ini. 
Prosesnya cepat. Saya datang ke kantor, penyerahan 
berkas, ditemukan dengan kontraktor, langsung di-acc. 
Cicilannya 12 bulan. Sekarang saya merasa tenang karena 
septic tanknya sudah aman. 
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Corporate Social Responsibilty (CSR)

DUKUNGAN 
SWASTA UNTUK 
KEPENTINGAN 
BERSAMA

Keterbatasan dana, baik di tingkat institusi maupun rumah tangga, 
sering kali menjadi kendala dalam peningkatan akses. Untuk itu 
dibutuhkan sumber pendanaan alternatif, salah satunya adalah 
melalui kemitraan multi pihak antara pemerintah, lembaga 
masyarakat, dan perusahaan swasta melalui program Corporate 
Social Responsibility (CSR). Lebih jauh lagi, program kemitraan CSR 
tidak hanya sekedar untuk menutupi celah pendanaan, namun juga 
untuk pencapaian tujuan bersama dan sharing manfaat.

Untuk mendukung program kemitraan CSR di bidang sanitasi dan air 
minum, USAID IUWASH PLUS melakukan program pendampingan 
kepada pemerintah dan masyarakat melalui 3 kegiatan, yakni: 
peningkatan kapasitas untuk pemerintah dan pelaku kemitraan, 
fasilitasi pengembangan kemitraan, dan penciptaan lingkungan 
yang mendukung melalui penyusunan panduan dan berbagi 
pembelajaran serta praktik baik.

Peningkatan serta pembangunan sarana sanitasi dan air minum 
lewat bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility/ CSR) dilakukan di beberapa kota di Wilayah Sulawesi 
Selatan dan Indonesia Timur, seperti di Kota Makassar, Kota Ternate, 
dan Kota Jayapura.
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Keterbatasan dana masih menjadi salah satu penghalang utama bagi masyakat 
berpenghasilan rendah di banyak daerah untuk membangun jamban dengan tangki 
septik (toilet sehat), tidak terkecuali di Kota Makassar. 

Untuk mengatasi tantangan ini, Yayasan Hadji Kalla bersama USAID IUWASH PLUS 
membangun 30 toilet dengan tangki septik kedap bagi keluarga berpenghasilan 
rendah di Kota Makassar. 

Program bantuan ini diawali dengan diskusi online antara USAID IUWASH PLUS dan 
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Makassar, di mana 
Ketua Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar menjadi pengurusnya. Diskusi tersebut 
berlanjut dengan pertemuan antara USAID IUWASH PLUS dan Yayasan Hadji Kalla 
pada Juli 2020, salah satunya pentingnya membangun toilet sesuai Standar Nasional 
Indonesia. 

Selain itu, USAID IUWASH PLUS juga menjembatani Yayasan Hadji Kalla untuk 
bekerja sama dengan para sanitarian puskesmas melakukan edukasi perilaku hidup 
bersih dan sehat kepada para penerima bantuan, sehingga masyarakat bersedia 
menggunakan dan merawat toilet sehat tersebut.

Hingga Januari 2021, Yayasan Hadji Kalla telah membangun 10 toilet dengan tangki 
septik, sedangkan 20 sisanya ditargetkan untuk selesai dibangun pada pertengahan 
2021. 

Ke depan, Yayasan Hadji Kalla berkomitmen untuk membangun toilet dengan 
tangki septik tidak hanya di Makassar, tapi juga beberapa kabupaten/kota lainnya di 
Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Barru.

GOTONG-ROYONG 
MEMBANGUN 
TOILET SEHAT 
BAGI MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN 
RENDAH
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Subsidi Pintar

PEMETAAN 
UNTUK 
MENENTUKAN 
PENERIMA 
HIBAH
Anggaran pemerintah daerah yang terbatas untuk membangun akses sanitasi dan air 
minum, membuat pemerintah daerah harus memberikan hibah ke masyarakat yang 
benar-benar membutuhkan dan mendorong mereka yang mampu untuk berinvestasi dan 
membangun sarananya secara mandiri. Untuk USAID IUWASH PLUS melakukan advokasi ke 
pemerintah untuk menjalankan Subsidi Pintar (Smart Subsidy) di masing-masing daerahnya 
sebagai upaya untuk memastikan program hibah pemerintah tepat sasaran dan tidak 
merusak pasar bagi mereka yang mampu membiayai secara mandiri. 

Metode Subsidi Pintar ini diawali dengan pemetaan akses sanitasi dan air minum. USAID 
IUWASH PLUS bersama dengan Pemerintah Daerah mengumpulkan dan mengolah 
data akses tersebut serta mennggabungkannya dengan data kesejahteraan masyarakat 
sehingga menghasilkan gambaran atau peta kondisi akses dan tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya. Selanjutnya lokasi dengan akses rendah dan angka kesejahteraan yang 
sangat rendah direkomendasikan menjadi target program hibah pemerintah, sedangkan 
daerah dengan akses rendah namun kesejahteraannya menengah keatas menjadi daerah 
untuk target pembiayaan secara mandiri.

Subsidi pintar ini sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk menetapkan daerah target 
pemasaran produknya. Tidak hanya itu, subsidi pintar ini akan menghindari friksi antara 
program hibah dengan pelaku bisinis yang menjual produk air minum dan sanitasi.

Di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur (SSEI), advokasi untuk subdisi pintar 
ini sudah dilakukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Barru. Dari hasil pemetaan di Kota 
Jayapura, lokasi yang cocok untuk lokasi hibah adalah distrik Muara Tami karena jumlah 
masyarakat yang sangat tidak sejahtera (B10) adalah 30% atau yang tertinggi dibandingkan 
distrik lain di Kota Jayapura. Sementara di Kabupaten Barru, lokasi yang direkomendasikan 
sebagai target hibah adalah Kecamatan Pujananting karena 60% penduduknya adalah 
kelompok masyarakat yang sangat tidak sejahtera (B10). 
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USAID IUWASH PLUS membantu memfasilitasi 
jajaran Pemerintah Kabupaten Barru untuk 
menyusun peta kondisi sanitasi dan menentukan 
lokasi hibah yang fokus pada masyarakat miskin. 
Meskipun lokasi target hibah sudah disepakati, 
namun Pemerintah Kabupaten Barru belum 
dapat memastikan kemampuannya dalam 
mendanai program hibah tersebut. Oleh karena 
itu Pemerintah Kabupaten Barru mendorong 
agar pemasaran sanitasi mulai dilakukan di lokasi 
yang bukan target hibah dengan menggunakan 
pendekatan berbasis pasar.

Seluruh kecamatan selain Kecamatan Pujananting 
menjadi target pemasaran oleh pengusaha untuk 
memasarkan produks sanitasinya. Sebagai upaya 
untuk mendukung pemasaran sanitasi dengan 
pendekatan berbasis pasar, Pemerintah Kabupaten 
Barru mengeluarkan Surat Edaran Bupati No. 
30/2020 yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di Kabupaten Barru untuk memiliki 
tangki septik atau penampungan tinja yang kedap. 
Selain sebagai upaya awal menghidupkan pasar 
sanitasi, dengan surat edaran tersebut, diharapkan 
para ASN dapat menjadi contoh baik bagi 
masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.

PEMETAAN 
UNTUK 
MENENTUKAN 
PENERIMA   
HIBAH

UMAR S.
KETUA POKJA AMPL/PPAS
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARRU

Masyarakat sekarang kritis, bisa bertanya begini: “dia 
dapat kok saya tidak”. Karena itu, kami sangat setuju 
subsidi pintar ini supaya subsidi tepat sasaran. Dengan 
subsidi pintar, alokasi dana efisien, juga tidak terjadi 
tumpang-tindih bantuan di lapangan. Apalagi kalau 
data ini kita dapat dari pihak tanpa “tendensi” apa-apa. 
Sangat positif. 

Tujuan utama kita mau kota ini punya akses sanitasi 
layak 100 persen. Tapi lalu berpikir, berdiskusi 

dengan USAID IUWASH PLUS juga, lebih baik 
sambil ditingkatkan kelasnya juga. Kelasnya 

bukan hanya sanitasi layak,  tapi sanitasi 
aman. Untuk memulai hal itu tentu 

tak mudah, mesti ada contoh di 
masyarakat. ASN bisa jadi contoh 
di masyarakat, jadi harus ada 
regulasi “mewajibkan” ASN 
memiliki tangki septik kedap. 

“Kami belum selesai, 
ke depannya 

memang akan lebih berat 
bergeraknya. Saya yakin 
dengan infrastruktur yang 
ditinggalkan, kami yakin 
kami bisa melanjutkan.”
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SEBARLUASKAN 
PENGETAHUAN 
UNTUK 
KEBERLANJUTAN

ADVOKASI, KOORDINASI & KOMUNIKASI 

Pengelolaan pengetahuan merupakan jantung suatu 
program. Melalui kegiatan ini proses penyebarluasan 
pengetahuan, penularan praktik baik, dan peningkatan 
kapasitas dapat dilakukan untuk mendukung upaya 

peningkatan akses air minum, sanitasi, dan perilaku higiene 
(WASH) serta keberlanjutan ke depan. 

Melalui Pengelolaan Pengetahuan, USAID IUWASH PLUS 
memfasilitasi berbagai upaya pengembangan kapasitas 
mitra dan pelaku terkait di tingkat nasional dan daerah, 
termasuk operator air limbah domestik (UPT ALD), PDAM, 
lembaga keuangan mikro, sektor swasta, dan masyarakat.
Pengumpulan dan pengembangan produk pengetahuan 
dilakukan dengan mengambil hasil, praktik baik, pengalaman, 
dan pembelajaran dari berbagai kegiatan yang dilakukan 
oleh USAID IUWASH PLUS bersama mitra serta pemangku 
kepentingan terkait. Melalui proses ini didapat gambaran 
yang lebih lengkap tentang apa yang berhasil, apa yang dapat 
ditiru, dan apa yang masih harus ditingkatkan dari kegiatan 
tersebut. 

Penyebarluasasn pengetahuan dilakukan melalui berbagai 
cara, seperti training, rembug warga, lokakarya dan lain 
sebagainya. 

Pelibatan media baik itu media cetak, radio, TV merupakan 
salah satu strategi kunci dalam meraih perhatian publik dan 
pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman 
dan memulai tindakan untuk perbaikan sektor WASH. Cara 
terkini menggunakan social media dan melibatkan blogger/
vlogger juga dilakukan untuk dapat menjangkau khalayak 
yang lebih luas dan beragam.
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Pengelolaan Pengetahuan

BERBAGI ILMU, 
TULARKAN 
PERUBAHAN

Implementasi program-program sektor air 
minum, sanitasi, dan perilaku higiene (WASH) di 
lapangan akan menjadi pengetahuan baru yang 
bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran 
bagi semua pihak, terutama pemerintah di 
tingkat nasional dan daerah, operator air limbah 
domestik (ALD), PDAM, lembaga keuangan 
mikro, sektor swasta, dan masyarakat.

Pengetahuan terkait sektor WASH yang diperoleh 
dari para ahli maupun pengalaman di lapangan 
ini, dikelola, dikembangkan, lalu disebarluaskan 
kepada mitra USAID IUWASH PLUS melalui 
berbagai program kegiatan, antara lain melalui 
pelatihan, sosialisasi, lokakarya dan diskusi 
terarah (Focus Group Discussion/FGD). Kegiatan 
ini diiharapkan dapat membantu menjawab 
masalah-masalah yang dihadapi para mitra dan 
memperkenalkan pendekatan-pendekatan di 
sektor WASH yang dapat diterapkan di instansi 
atau wilayah masing-masing.

Pengelolaan Pengetahuan ini dilakukan di semua 
kota dan kabupaten binaan USAID IUWASH PLUS 
di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, 
antara lain di Kabupaten Bantaeng dan Kota 
Ternate. Para pegawai PDAM di Bantaeng dilatih 
menggunakan aplikasi mWater, sementara itu di 
Kota Ternate pelatihan diberikan kepada para 
fasilitator lapangan program KOTAKU (Kota 
Tanpa Kumuh).
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KOTAKU merupakan program nasional di bawah Direktorat Jenderal 
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 
mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan dan 
mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi layak bagi seluruh 
masyarakat. Terdapat irisan yang sama antara kegiatan program KOTAKU 
dengan USAID IUWASH PLUS di regional Sulawesi Selatan dan Indonesia 
Timur.

Untuk meningkatkan kapasitas tenaga fasilitator lapangan program KOTAKU 
terkait pengetahuan WASH Perkotaan, USAID IUWASH PLUS memberikan 
bantuan teknis berupa Pelatihan Promosi WASH Perkotaan yang Responsif 
Gender yang berlangsung pada 6-8 Agustus 2018 di Kota Ternate. Pelatihan 
ini merupakan yang pertama kalinya bagi fasilitator lapangan KOTAKU di Kota 
Ternate dan Tidore.

Dua puluh sembilan peserta yang hadir belajar tentang berbagai topik terkait 
WASH dan prinsip-prinsip gender, seperti peran gender dalam air dan sanitasi, 
pengarusutamaan gender dalam promosi WASH perkotaan, peraturan 
WASH dan alternatif skema pembiayaannya, konsep air minum aman dan 
sanitasi aman, serta studi kasus promosi WASH di tingkat rumah tangga dan 
masyarakat. Dengan pelatihan ini diharapkan promosi WASH yang dijalankan 
KOTAKU lebih tepat sasaran dan tepat teknologi.

Setelah pelatihan, USAID IUWASH PLUS masih memberikan pendampingan 
di lapangan dalam hal teknis pembangunan SPALD-S komunal bagi fasilitator 
KOTAKU. Sanitation Engineering tingkat nasional dan Urban Sanitation 
Specialist di tingkat regional memberikan asistensi dan masukan untuk 
desain SPALD-S komunal yang akan dibangun program KOTAKU di wilayah 
dampingannya. SPALD-S merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik 
yang komponen subsistemnya terdiri dari pengolahan tinja setempat, 
penyedotan melalui layanan lumpur tinja, serta pengangkutan dan pengolahan 
lumpur tinja di IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu). 

Tak hanya itu, Tim Promotor USAID IUWASH PLUS yang terdiri dari sanitarian, 
promkes dan Dinas Kesehatan yang ada di Kota Ternate juga membantu 
fasilitator KOTAKU untuk melakukan pemicuan dan pengkajian partisipatif 
di masyarakat. Ini dimaksudkan agar program WASH Perkotaan yang 
direncanakan KOTAKU bisa diimplementasikan di wilayah dampingannya. 

PROMOSI WASH 
UNTUK KOTAKU 

Sebelumnya kita masih ke arah kegiatan ekonomi dan 
sosial, jadi lebih condong ke kebutuhan masyarakat di 
infrastruktur jalan dan drainase, belum ke sanitasi. 

Begitu mengikuti pelatihan dari USAID IUWASH PLUS, 
kita jadi banyak tahu mengenai sanitasi masyarakat yang 
layak. Jadi awalnya masyarakat di sini tangki septik-nya itu 
hanya satu bilik dan tidak kedap, sehingga tidak pernah 
penuh. Setelah ikut pelatihan USAID IUWASH PLUS, saya 
jadi tahu sistem sanitasi yang layak seperti apa.

MARIAM 
MUHIDDIN
ASISTEN KOORDINATOR KELEMBAGAAN 
DAN KOLABORASI KOTAKU

Saya ikut pelatihan 
USAID IUWASH PLUS 

terkait sistem pengolahan 
air limbah, sanitasi, air 
minum, dan tahapan-tahapan 
partisipatif. Pelatihannya 
berupa kelas dengan FGD.” 
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Menyadari peran besar keterlibatan media, USAID IUWASH PLUS menyusun 
strategi-strategi Pelibatan Media untuk mengembangkan kapasitas dan 
meningkatkan pengetahuan serta komitmen praktisi media regional maupun 
nasional yang berfokus pada isu air minum dan sanitasi yang aman serta 
mendorong perubahan perilaku higiene.

Melalui strategi dalam media engagement ini USAID IUWASH PLUS juga 
memfasilitasi kolaborasi yang lebih dekat antara pemangku kepentingan 
(stakeholder) dengan media sehingga tercipta dialog yang sarat akan pertukaran 
pengetahuan dan informasi. 

Pada hari-hari penting untuk sektor air minum, sanitasi, dan perubahan 
perilaku, dilakukan Kampanye media maupun digital yang dibarengi dengan 
diskusi tematik.

Menggandeng organisasi profesi jurnalistik, USAID IUWASH PLUS memberikan 
Pelatihan Jurnalistik untuk meningkatkan pengetahuan jurnalis agar 
menghasilkan peliputan isu WASH yang akurat dan lebih berdampak luas. 
Jurnalis juga diajak untuk melakukan Kunjungan Lapangan untuk melihat 
langsung dampak program WASH di tingkat masyarakat.

Untuk kegiatan media engagement di Wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia 
Timur, beberapa berbarengan dengan kegiatan CEM (Citizen Mechanism 
Engagement). USAID IUWASH PLUS memberikan suplai informasi seputar air, 
sanitasi, dan higiene untuk program talk show radio yang rutin digelar 1 atau 
2 bulan sekali di RRI Kota Jayapura dan Kota Ternate. Hal yang sama juga 
dilakukan di Kabupaten Barru. Informasi terkini tentang WASH diberikan untuk 
mendukung berjalannya program talk show di Radio Kenambai Umbai.

Pelibatan Media

GANDENG MEDIA 
UNTUK EDUKASI 
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Kegiatan media engagement di Kota Makassar banyak mendapat dukungan dari Forum Jurnalis Peduli Sanitasi 

Makassar. Bahkan, sebelum USAID IUWASH PLUS gencar mengkampanyekan isu-isu WASH di ibukota Sulawesi 

Selatan itu, forum yang menghimpun para jurnalis media lokal yang peduli akan sanitasi aman ini sudah ramai 

menyuarakannya.

Bermula dari keprihatinan para anggota forum yang sebagian besar jurnalis perempuan ini akan buruknya kondisi 

toilet di sekolah-sekolah, terutama Sekolah Dasar. Tak hanya mengkampanyekan pentingnya toilet sekolah yang 

sehat dan aman, mereka juga berinisiatif menggalang dana untuk memperbaiki kondisi toilet sekolah agar aman 

dan layak digunakan. 

Saat USAID IUWASH PLUS mengajak untuk menyebarkan informasi yang lebih luas terkait masalah air, sanitasi, dan 

higienitas Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Perkotaan, ajakan ini langsung disambut hangat Forum Jurnalis 

Peduli Sanitasi Makassar. Bersama-sama mereka mengkampanyekan perubahan perilaku higiene, Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS), ke berbagai sekolah. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari LSM dan UNICEF.

Tak hanya memberikan dukungannya di Makassar, Forum Jurnalis Peduli Sanitasi Makassar juga mendukung saat 

USAID IUWASH PLUS menggelar acara Rakornas STBM yang berlangsung pada 21-22 Maret 2017 di Jakarta. Bersama 

dengan Jakarta Post, PT ADARO, Tentara Nasional Indonesia dan PD PAL Jaya, Forum Jurnalis Peduli Sanitasi Makassar 

menjadi pembicara dalam sesi diskusi tentang kolaborasi dan pembelajaran dari para pemangku kepentingan 

untuk melaksanakan STBM. Dalam kegiatan pengembangan kapasitas yang bertempat di Kantor USAID IUWASH 

PLUS Makassar pada 16 September 2019, para jurnalis yang tergabung di Forum Jurnalis Peduli Sanitasi Makassar 

mendapatkan pengetahuan tambahan tentang mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitasi aman. 

MENGEDUKASI LEWAT 
FORUM JURNALIS 
PEDULI SANITASI

Kami di Forum Jurnalis Sanitasi mengenal isu sanitasi 
sejak tahun 2011. Kami aktif dalam isu ini karena melihat 
kondisi Kota Makassar, masih ada yang buang air di 
pinggir kanal dan tidak punya tempat buang air besar. 
Isu sanitasi ini tidak seksi, terabaikan oleh media karena 
nilai jualnya kecil. 

Setelah kami menggaungkan isu sanitasi, warga yg 
kami dampingi melakukan perubahan perilaku hidup 
sehat. Contohnya, mereka tidak lagi BABS di kanal. 
Mereka akhirnya sadar bahwa harus membuat toilet di 
dalam rumah. Kami benar-benar merasakan dampak 
pemberitaan dan edukasi yang kami lakukan. Kami 
hanya butuh setahun untuk mendekati, mereka bisa 
melakukan perubahan.

Ketika kami berkolaborasi dengan teman-teman USAID 
IUWASH PLUS, kami mendapat banyak edukasi dan 
sering diskusi isu-isu tentang WASH. USAID IUWASH 
PLUS memberi info yang kami tidak tau seperti tadinya 
kami tidak tahu IPAL Komunal jadi tahu. Kami sering 
diskusi, biasa datang ke kantornya jadi ada feedback. Atau 
kalau kami mengadakan talkshow, biasanya memanggil 
narasumber dari USAID IUWASH PLUS untuk berbicara 
mengenai sanitasi.”

RUBY SUDIKIO
KETUA FORUM JURNALIS SANITASI 
MAKASSAR

Teman-teman media 
menjadi tergerak untuk 

mencari tau tentang isu WASH 
di kota Makassar.”
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