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KATA PENGANTAR
USAID IUWASH PLUS

USAID IUWASH PLUS menyelesaikan pelaksanaan programnya di
lima kabupaten/kota di Sumatra Utara, yaitu Kota Medan, Kota
Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Deli
Serdang pada April 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 Sumatra Utara. 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.
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KATA PENGANTAR
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

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 CSRnya 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.
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MELANGKAH BERSAMA
MENUJU KEMANDIRIAN
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk 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 program 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.
Untuk mensukseskan program tersebut, USAID IUWASH PLUS bergandengan tangan 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 Sumatra Utara, USAID IUWASH PLUS bekerja di lima kabupaten/kota yaitu Kota Medan, Kota
Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Deli Serdang.
Selama sekitar lima tahun delapan bulan 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 130.255 orang mendapat layanan
air minum layak melalui sambungan baru PDAM, 50.180 orang di antaranya masuk dalam kelompok penduduk
dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah (B40). Di samping itu, 59.485 orang mendapat akses sanitasi
aman dan 29.400 orang mendapat akses sanitasi layak, 17.480 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.
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PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA
DAN PERILAKU HIGIENE

MELIBATKAN
MASYARAKAT
UNTUK PERUBAHAN

K

esadaran 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.
Dari studi itu, hanya 13% dari 77% responden mempunyai toilet yang sudah
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 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,
dan 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 pelaksanaan STBM Perkotaan yang dikembangkan.
Selanjutnya, USAID IUWASH PLUS juga melengkapi STBM Perkotaan dengan
pemasaran produk dan memastikan ketersediaan rantai pasok.
Implementasi pendekatan STBM 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.
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Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan

BERGERAK BERSAMA
TINGKATKAN AKSES
AIR MINUM, SANITASI,
DAN PERILAKU
HIGIENE
Implementasi STBM Perkotaan dimulai dengan Analisis Para Pemangku Kepentingan untuk
memetakan potensi mitra yang dapat mendorong perubahan perilaku higiene serta 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 dan mencermati kondisi lingkungan sekaligus
mengonfirmasi peta yang dibuat sebelumnya. 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.
Rangkaian kegiatan pengkajian partisipatif dan pemicuan yang melibatkan masyarakat ini dilakukan
juga di Sumatra Utara. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, USAID IUWASH PLUS mendampingi tim
monev partisipatif di Kota Medan, Tebing Tinggi, Sibolga, Pematangsiantar, dan Kabupaten Deli Serdang
untuk melakukan pendekatan partisipatif untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya
memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman serta menerapkan perilaku higiene.
Dokumen RKM yang telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian menjadi bahan
advokasi kepada para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat luas) mendukung
perubahan perilaku higiene, peningkatan akses air minum dan sanitasi.
Seperti yang terjadi di Kota Medan dan Tebing Tinggi, tim monev juga bisa meyakinkan pemerintah
setempat untuk mengadopsi RKM yang telah mereka buat sebelumnya. Hal ini berujung pada dibiayainya
kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat di sana lewat APBD dan dana CSR.
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PEMICUAN BERBUAH
KEBERHASILAN

SITI AISYAH

Berhasilnya strategi pemicuan tak hanya terbatas
pada tersusunnya RKM, namun bagaimana rencana
ini diimplementasikan warga untuk memicu
perubahan. Hal ini terlihat di Tanjung Gusta, Medan.

Mulanya, saya menghadiri undangan di aula kantor
Kelurahan Tanjung Gusta. Di situ orang (dari) USAID
IUWASH PLUS mengenalkan diri. Mereka menjelaskan
tentang pentingnya kepemilikan akses air minum dan
sanitasi yang aman. Setelah itu ada pertemuan lagi di
rumah masyarakat (untuk) mengadakan pemicuan, dari
situ saya terbuka, kok kayaknya pertemuan-pertemuan
yang sudah kami laksanakan ini sangat bermanfaaat
untuk masyarakat.

Dahulu, Tanjung Gusta merupakan kelurahan di
Medan yang masih menghadapi masalah sanitasi.
Di kawasan terpadat di Kota Medan ini, terutama di
lingkungan 1 dan 2, masih banyak warga yang belum
memiliki sarana sanitasi aman. Laporan akhir studi
formatif USAID IUWASH PLUS tahun 2018 Kepala
Keluarga (KK) di kedua lingkungan itu, masih ada
6 KK menggunakan toilet tanpa penampungan, 291
KK memiliki toilet dengan penampung tinja tidak
kedap, serta ada 3 KK yang tidak memiliki toilet
sama sekali. Hanya ada 19 KK yang memiliki toilet
dengan tangki septik.
Bekerja sama dengan sanitarian dari Dinas
Kesehatan dan beberapa instansi lainnya, USAID
IUWASH PLUS mengadakan beberapa tahap
pemicuan di lingkungan 1 dan 2 Kelurahan
Tanjung Gusta. Dari kegiatan ini, peserta jadi sadar
bahwa di lingkungan mereka masih banyak yang
mempraktikkan BABS, memiliki jamban namun
tidak memiliki penampungan tinja yang kedap atau
tangki septik, padahal lokasinya berdekatan dengan
sumur bor yang menjadi sumber air bagi warga.
USAID IUWASH PLUS pun membentuk tim
monev yang menjadi perpanjangan tangan untuk
menyadarkan masyarakat Kelurahan Tanjung Gusta
mengenai air minum, sanitasi aman, dan perilaku
higiene. Delapan orang pun bergabung, salah
satunya adalah Ibu Siti Aisyah, penjual jamu yang
secara sukarela menjadi relawan tim monev sejak
tahun 2017.
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Selain melakukan pemicuan dan promosi, tim
monev ini juga membuat pemetaan kondisi sanitasi
yang dilengkapi dengan foto dan kondisi awal
sebelum pemicuan dilakukan. Pemetaan sanitasi
ini nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan
pemerintah dalam menyalurkan hibah, sehingga
hibah yang dilakukan tepat sasaran.
Tim monev, bersama warga dan USAID IUWASH PLUS
juga menyusun RKM untuk diimplementasikan.
Salah satu bagian dari RKM yang menarik adalah
pembangunan IPAL komunal yang dananya berasal
pemerintah daerah. Berbeda dengan daerah lain
yang kebanyakan mengajukan pembuatan toilet
biasa, warga Kelurahan Tanjung Gusta mengajukan
permintaan hibah IPAL Komunal sebagai solusi
mengatasi ketiadaan tangki septik di lingkungan
mereka yang cukup padat.
Solusi yang ditawarkan tim monev ini berhasil
menarik pemerintah untuk menganggarkan dana
bantuan untuk IPAL komunal. Sekarang ini, sudah
ada 60 KK yang memanfaatkan IPAL Komunal ini.
Selain untuk IPAL komunal, warga juga mendapat
hibah tangki septik dan bantuan hibah air minum
dari PDAM Tirtanadi.
Bukan hanya di bidang air minum dan sanitasi,
warga Kelurahan Tanjung Gusta juga disadarkan
mengenai perilaku higiene, misalnya saja dengan
tidak membuang sampah sembarangan dan
menerapkan program promosi Cuci Tangan Pakai
Sabun (CTPS). Ibu Siti Aisyah dan tim monev lainnya
bergerilya mencontohkan cara mencuci tangan
dengan sabun yang benar. Hasilnya, sekarang ini,
warga Kelurahan Tanjung Gusta, termasuk anakanak, sudah terbiasa dengan kebiasaan mencuci
tangan dengan sabun ini.

TIM MONEV KELURAHAN TANJUNG GUSTA

Saya ingin ikut agar bisa menyampaikan ke masyarakat,
karena saya keliling masuk gang keluar gang. Jadi lebih
gampang promosi, saya sambil keliling jualan bisa
menyampaikan ke anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak
sambil minum jamu. Jadi rasanya, ah, ikut jadi kader ini
bagus.
Untuk memancing masyarakat agar membuat tempat
cuci tangan dengan air mengalir, sempat juga saya
buat tong-tong dari tong cat itu, dikasihkan untuk
satu orang, terus yang lain jadi meniru. Namanya juga
relawan, harus rela, kan untuk mengubah masyarakat
kita sendiri juga.

Semenjak kenal USAID
IUWASH PLUS, rasa
ingin berubah jadi lebih bersih
dan lebih baik itu timbul. Yang
tadinya tidak tahu cara cuci
tangan yang baik sekarang tahu.
Tadinya sampah bertaburan,
sekarang kalau liat sampah
otomatis ingin ambil. Banyak
manfaatnya bagi masyarakat.”
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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 adalah
bagian penting dari pelaksanaan STBM di perkotaan yang dikembangkan oleh USAID
IUWASH PLUS. Dengan monitoring dan evaluasi, masyarakat akan sadar dan terus
memantau kondisi lingkungannya serta aktif melakukan promosi perubahan perilaku
demi perbaikan lingkungannya.
Program monitoring dan evaluasi partisipatif ini terdiri dari 4 siklus yang masing-masing
memiliki tema berbeda-beda dan dikenal sebagai CDEF, yaitu Connecting, Developing,
Enabling, dan Functioning.
Pada siklus Connecting dilakukan proses pengenalan, pertemuan dan menjalin
keterkaitan diantara masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara pada siklus
Developing, terjadi pembentukan ekosistem WASH yang mendukung masyarakat untuk
mendapatkan akses dan layanan WASH. Dalam siklus developing ini para pemangku
kepentingan mulai terlibat dalam analisis data hasil monev dan aktif terlibat dalam
pertemuan para pemangku kepentingan.
Di siklus ketiga, yakni Enabling, para pemangku kepentingan mulai terlibat aktif dalam
setiap tahapan monev partisipatif hingga mendukung usulan-usulan yang disampaikan
oleh masyarakat melalui dokumen RKM. Sementara di siklus terakhir, Functioning,
ekosistem WASH sudah berfungsi dan kolaborasi antara masyarakat dengan para
pemangku kepentingan sudah kuat.
Untuk menyelesaikan setiap siklus dilakukan enam tahapan kegiatan, mulai dari
pembentukan dan penguatan tim monev, monitoring akses dan perilaku rumah tangga
melalui teknik DATAMASITA (Datang, Tanya, Amati, Promosi, Catat), evaluasi Rencana
Kegiatan Masyarakat (RKM), analisis hasil monitoring, rembug warga, dan pertemuan
multipihak atau stakeholder meeting.
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DUKUNGAN PEMERINTAH
DI SETIAP LANGKAH
Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu daerah yang mendapat dampingan
USAID IUWASH PLUS di Sumatra Utara. Di kota jasa dan perdagangan ini,
masalah sanitasi masih perlu mendapat perhatian khusus. Dari data awal
yang berhasil dikumpulkan tahun 2019, dari 1170 KK yang ada di empat
wilayah dampingan USAID IUWASH PLUS, 16,5% tidak memiliki tangki septik
dan 51,71% memiliki tangki septik tidak kedap. 1
Tim promotor WASH dan tim monitoring evaluasi (monev) pun dibentuk di 6
kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi yakni Kelurahan Mekar Santosa, Sri
Padang, Karyajaya, Bandar Utama, Tualang, dan Pasar Gambir. Ada 52 orang
yang secara sukarela bergabung di dalam tim—diberi nama P2KM (Perubahan
dan Penggerak Kesadaran Masyarakat)—yang bertugas mengajak masyarakat
untuk menerapkan pola hidup sehat dan perilaku higiene melalui serangkaian
pemicuan persuasif.
Setelah tahap pemicuan dilaksanakan dan RKM terbentuk, tim ini tidak
hanya sekadar melakukan monitoring kegiatan sanitasi dan perilaku higiene
di daerahnya, namun juga mengupayakan agar RKM yang telah mereka susun
sebelumnya itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. RKM ini berisi
langkah-langkah dan kebutuhan di bidang air minum dan sanitasi masyarakat
kelurahan tersebut. Bersama USAID IUWASH PLUS mereka melakukan
berbagai upaya advokasi ke pemerintah mulai dari tingkat kelurahan hingga
ke tingkat daerah.
Salah satunya dilakukan di Kelurahan Mekar Sentosa. Berkat pendekatan
yang dilakukan tim P2KM serta pelatihan yang diberikan USAID IUWASH
PLUS, kelurahan mau memberikan kredit melalui LKK (Lembaga Keuangan
Kelurahan) kepada dua orang masyarakat yang ingin membangun tangki
septik di rumah mereka namun terkendala biaya,
Dukungan dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi pun terlihat, dibuktikan dengan
kehadiran walikota atau wakilnya dalam setiap tahap pertemuan akhir siklus
monev partisipatif. Bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, pertemuan ini
membawa efek positif karena mereka tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan
oleh masyarakat. Mereka juga bisa menggunakan data-data yang dikumpulkan
tim monev untuk menentukan lokasi mana yang membutuhkan sarana air
minum dan sanitasi. Dan bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, mereka merasa
didengarkan dan dilibatkan dalam pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

1

Data USAID IUWASH PLUS hotspot baseline data
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UMAR ZUNAIDI
HASIBUAN
WALIKOTA TEBING TINGGI

Apa yang diharapkan pada SDGs, yakni 100% akses sanitasi
layak dan 0% rumah kumuh, adalah target kami yang harus
kami capai. Ini menjadi tanggung jawab kami. Sebagai kepala
daerah saya harus mewujudkan ini untuk membuktikan ke
dunia bahwa masyarakat Indonesia mau berubah di dalam
air minum dan sanitasi (yang lebih) baik. Karena itu saya amat
antusias untuk berkolaborasi dengan USAID IUWASH PLUS.
Perubahan luar biasa terjadi di bidang sanitasi. Banyak
program sanitasi yang dijalankan, baik komunal maupun
pribadi, yang menunjukan tingkat kesadaran masyarakat
sudah lebih baik dari sebelumnya.
Stakeholder (yang terlibat di sanitasi) dulu hanya satu atau dua
saja dan kebanyakan dari pemerintah, sekarang masyarakat
dan organisasi yang ada termasuk tokoh masyarakat, ulama,
pelajar, dan perempuan ikut berpartisipasi. Ini menarik.
Mereka semua berusaha menyadarkan bahwa sanitasi itu
perlu dilakukan agar hidup sehat dan bersih. Dan bahwa kita
memiliki keterbatasan sumber daya air sehingga perlu hemat
air dan menggunakan air yang efektif. Dan juga perilaku
hidup bersih sehat harus ditingkatkan sehingga akhirnya
ini menjadi sebuah bagian dari kehidupan masyarakat Kota
Tebing Tinggi.
Manfaat lain bagi masyarakat adalah terbentuk kesadaran
bahwa untuk mengelola sebuah sistem mereka harus bekerja
sama dan membuat kelompok. Kelompok masyarakat kini
tumbuh di kelurahan. Dulu ini tidak ada.

Saya akui ini (kesadaran
masyarakat soal sanitasi)
dulu lemah, namun dengan adanya
program-program yang melibatkan
komponen dan elemen masyarakat
tadi, semua bisa terwujud.”

PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA
DAN PERILAKU HIGIENE

23

Pemasaran Sanitasi

LATIH PELAKU BISNIS,
PERKUAT PASAR
SANITASI

Menarik minat pelaku bisnis sanitasi untuk menjalankan bisnis ini bukanlah
perkara mudah karena pasar ini kurang menarik 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 Sanitasi
Berbasis Pasar. Pendekatan ini mendorong pemerintah dan pelaku bisnis
sanitasi untuk berkolaborasi 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 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
Di wilayah Sumatra Utara, pendampingan pengusaha sanitasi dilakukan di
beberapa area seperti di Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sibolga,
dan Kabupaten Deli Serdang. USAID IUWASH PLUS melatih para tukang untuk
membuat tangki septik dan toilet sesuai SNI. Pengusaha sanitasi juga dilatih
dan didampingi dalam teknik promosi dan penjualan, termasuk menjalin kerja
sama dengan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan.
Salah satu kota yang sudah menjalankan kerja sama ini adalah Kota Tebing
Tinggi, yang sedang bekerja sama dengan BPRS Amanah Bangsa dan LKK
Mekar Sentosa.1

1
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LATIH TUKANG
MANDIRI
Kabupaten Deli Serdang termasuk wilayah di Sumatra Utara
yang didorong dan didampingi USAID IUWASH PLUS dalam
upaya menciptakan pasar sanitasi. Pendampingan dimulai
dengan pemetaan pasar sanitasi untuk memastikan tidak
ada tumpang tindih antara area yang mendapat hibah dari
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan area yang
menjadi sasaran pendekatan berbasis pasar. Salah satunya
adalah Desa Pematang Johar di Kecamatan Labuhan Deli yang
didorong sebagai daerah dengan pendekatan berbasis pasar.
Semuanya berawal dari pendirian KPSPAMS (Kelompok
Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat) Tirta Johar Mandiri yang didirikan pada tahun
2018. KPSPAMS ini awalnya bertanggung jawab mengelola
dan memelihara SPAM komunal yang dibangun oleh
PAMSIMAS di Desa Pematang Johar. Tugas mereka termasuk
mempromosikan manfaat layanan air perpipaan dan sanitasi
kepada masyarakat.
KPSPAMS Tirta Johar Mandiri kemudian merambah bisnis
tangki septik dan sanitasi sejak Agustus 2020. Untuk
mendukung bisnis ini, USAID IUWASH PLUS melatih para
master tukang yang akan membantu KPSPAMS membangun
tangki septik, serta memberikan pelatihan untuk memasarkan
produk sanitasinya. Master tukang ini juga nantinya akan
melatih tukang-tukang lain di kawasan Deli Serdang untuk
dapat membuat tangki septik sesuai aturan SNI.
KPSPAMS ini sudah membuat business plan sendiri. Mereka
juga telah memiliki lima master tukang dan menjual enam unit
tangki septik, dua di antaranya dibeli oleh PT Inti Plastisindo
(produsen kantong plastik) yang berlokasi di desa tetangga. 1

1
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MISKUN

WASH ENTREPRENEUR
DARI PEMATANG JOHAR

Kebetulan saya tukang dari KPSPAMS Tirta Johar
Mandiri, dari 2018 sampai sekarang. USAID
IUWASH PLUS sering datang ke desa kami
(Pematang Johar), kasih arahan soal sanitasi dan
lainnya. Kami juga sering diajak pelatihan ke
kantor mengenai tangki septik, mulai dari yang
biasa sampai yang kedap. Kami latihan itu buat
molding 10 hari di Tebing Tinggi.
USAID IUWASH PLUS juga buat pelatihan
kader juga di desa kami, dilatih juga mengenai
pemasaran. Saya ini tukang, dulunya buat septic
tank nggak kedap. Dulu asal masang batu bata,
sudah pasti mencemari. Sekarang sudah tahu,
dan hasilnya ada di masyarakat. Hasilnya, dulu,
di masyarakat, septic tank kalau penuh baunya
itu….mencemari. Sekarang ini enggak, bahkan di
desa kami ada arisan sedot lumpur tinja, setiap
minggu bergiliran.

Saya ini tukang.
Dulunya buat septic
tank enggak kedap dari
batu bata yang sudah pasti
mencemari lingkungan.
Sekarang sudah tahu
ilmunya, dan hasilnya terasa
di masyarakat.”
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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.
Di Sumatra Utara, CEM diwujudkan melalui beberapa mekanisme, seperti
Aplikasi Medan Rumah Kita yang sudah diintegrasikan dengan LAPOR SP4N.
Sedangkan di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan secara reguler talkshow
radio yang mengangkat isu air minum, sanitasi dan perilaku higiene di Radio Deli
Serdang Berseri. Selain itu, topik air minum, sanitasi, dan perilaku higiene akan
menjadi salah satu fitur dalam aplikasi Dels Pintar. Aplikasi ini milik Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang.
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MANFAATKAN
TEKNOLOGI UNTUK
SEBARKAN INFORMASI
Salah satu program CEM yang diterima dengan baik di kawasan Sumatra
Utara adalah pemanfaatan Radio Deli Serdang Berseri (DSB) asuhan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang. Radio DSB ini memiliki
pendengar setia yang cukup banyak dan jangkauan yang luas. Mereka juga
memelihara interaktivitas dengan rutin menyapa para pendengarnya melalui
media sosial. Ditambah lagi dengan dukungan yang kuat dari Kepala Dinas
Kominfo, sehingga menjadikan Radio DSB merupakan wadah yang tepat
untuk melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang program
WASH perkotaan.
Sejak Juni 2020, Radio DSB bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS untuk
menyiarkan talkshow dengan tema air minum, sanitasi, dan kesehatan
secara rutin. Tak hanya itu, talkshow Radio DSB juga membahas tentang isu
kredit mikro, bisnis sanitasi, dan pelatihan pembuatan tangki septik yang
dipromosikan oleh USAID IUWASH PLUS. Program bincang-bincang ini ternyata
mendapat sambutan hangat dari pendengar, sehingga Radio DSB berencana
untuk memanfaatkan media sosial agar diskusi selama talkshow bisa lebih
interaktif dan melibatkan masyarakat luas, termasuk pengusaha sanitasi.
Pemerintah juga memanfaatkan Radio DSB untuk mempromosikan layanan
resmi seperti air minum perpipaan oleh PDAM Tirta Deli, serta layanan
pengolahan air limbah oleh UPTD PAL Deli Serdang. UPTD PAL kini semakin
konsisten dalam mengembangkan materi promosi sendiri, bahkan memiliki
jingle di radio yang berguna untuk memudahkan masyarakat mengingat
tentang layanan pengolahan air limbah.
Ruang komunikasi juga semakin terintegrasi dengan pemanfaatan aplikasi
Dels Pintar dari Dinas Kominfo. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat
untuk memperoleh informasi terbaru tentang Deli Serdang. Menu Dels
Pintar akan diperkaya dengan dasbor khusus program WASH yang memuat
informasi seputar air minum dan sanitasi, serta layanan PDAM dan UPTD
PALD. Pengguna juga bisa menyampaikan aspirasinya di sana. Dengan
demikian, selain melalui radio, masyarakat maupun pemerintah dapat saling
bertukar informasi tentang air minum, sanitasi dan perilaku higiene melalui
aplikasi Dels Pintar.
Program-program CEM di Deli Serdang tentunya disertai dengan proses
monitoring dan evaluasi berkala setiap 6 bulan, termasuk pelatihan untuk
penguatan tim radio dan peningkatan level service of excellence pelayanan UPTD
PAL. Optimalisasi media dan peningkatan layanan berkala diharapkan dapat
memelihara interaksi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan.
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ARPANDI

KEPALA RADIO DELI SERDANG BERSERI

Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendukung
program ini karena ini tentang masalah sanitasi, tangki septik kedap,
yang notabene demi kepentingan masyarakat. Apalagi memang
Kabupaten Deli Serdang sendiri sedang concern masalah kebersihan,
terutama kebersihan air, mengingat Deli Serdang ini fokus ke
masalah stunting.
Sebenarnya Pemkab Deli Serdang sendiri, kan, sudah berupaya ini
untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami juga sudah
menjalankan sosialisasi sanitasi, misalnya masalah air minum,
tentang pentingnya tangki kedap, masalah lumpur tinja. Sekarang
bersinergi dengan USAID IUWASH PLUS, jadi Pemkab Deli Serdang
merasa terbantu.
Promosi program lewat radio, ada melalui jingle track yah, iklan,
atau juga live talkshow, baik itu di radio maupun luar radio.
Untuk talkshow, USAID IUWASH PLUS mengajak narasumber
dari OPD Pemkab Deli Serdang. Radio Pemkab ini, selain
alatnya memadai, memang benar-benar dipercaya
masyarakat sebagai radio informasi dari pemerintah ke
masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah.
Kabupaten Deli Serdang selalu mendukung penuh
program-program yang dilakukan oleh USAID
IUWASH PLUS. Contohnya, menggunakan fasilitas
Dels Pintar, videotron, dan radio Pemkab Deli
Serdang, yang selama ini sudah bekerja sama
mensosialisasikan tentang program sanitasi ini.

Sebenarnya Pemkab
Deli Serdang sendiri,
kan, sudah berupaya
ini untuk memberikan
informasi (soal WASH)
kepada masyarakat.
Sekarang bersinergi dengan
USAID IUWASH PLUS,
jadi Pemkab Deli Serdang
merasa terbantu.”
PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA
DAN PERILAKU HIGIENE
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Laporan akhir studi formatif USAID IUWASH PLUS tahun 2018 menunjukkan
belum meratanya akses air minum dan sanitasi aman bagi seluruh lapisan
masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia penyandang disabilitas
dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dari studi yang sama ditemukan bahwa hanya 77% masyarakat yang memiliki
toilet dan tangki septik. Masyarakat yang tidak memiliki toilet, 61% alasannya
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 (SDGs) ke-6.

Pengarusutamaan Gender
dalam Kegiatan Urban STBM

SEMUA TERLIBAT
UNTUK WUJUDKAN
KESETARAAN MELALUI
AKSES AIR MINUM DAN
SANITASI AMAN
32
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Beberapa contoh konkrit mengarusutamakan gender dalam implementasi STBM
perkotaan antara lain mengatur waktu kegiatan di mana perempuan dan lakilaki—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 perkotaan.
Di wilayah Sumatra Utara, USAID IUWASH PLUS menargetkan agar seluruh
anggota keluarga terlibat dalam tahapan pemicuan, termasuk para laki-laki yang
merupakan pengambil keputusan dalam rumah tangga. Jika biasanya promosi
air minum dan sanitasi aman dilakukan di pagi atau siang ketika para laki-laki
bekerja, tim wilayah Sumatra Utara melakukannya di sore hari atau akhir pekan
sehingga bisa menjangkau semua kalangan.
Upaya pengarusutamaan gender dalam STBM Perkotaan salah satunya terlihat
pada masyarakat di Kota Tebing Tinggi dan Pematangsiantar, yaitu melalui
keterlibatan kader laki-laki dan perempuan dalam promosi akses air minum dan
sanitasi aman yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat.1
1
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BENTOR UNTUK
PROMOSI KELILING
Hampir seluruh tim monev partisipatif di semua daerah
menghadapi kendala yang sama akibat pandemi: sulitnya
mengumpulkan dan menjangkau warga untuk pertemuan
tatap muka. Terlebih, tak semua anggota tim memiliki
kecakapan dalam melakukan promosi digital melalui media
sosial. Namun, tim monev partisipatif di Kelurahan Titi Kuning
Medan menjawab tantangan tersebut dengan cara kreatif.
Tim Monev Partisipatif Kelurahan Titi Kuning memastikan
agar upaya promosi mereka dapat menjangkau kelompok
pengambil keputusan dalam rumah tangga yaitu para bapak
atau laki-laki dewasa. Oleh karena itu, tim memilih hari Sabtu
pukul 4 sore untuk melakukan promosi keliling. Alasannya
karena seluruh anggota keluarga rata-rata sudah berkumpul
di rumah. Mulai dari laki-laki, perempuan, anak, hingga lansia
berada di rumah pada waktu tersebut.
Bang Helmi, salah satu anggota tim monev partisipatif
yang berprofesi sebagai pengendara becak motor (bentor)
memanfaatkan bentornya untuk melakukan promosi
keliling. Bersama anggota tim monev partisipatif lainnya, ia
menyampaikan pesan seputar CTPS melalui pengeras suara.
Tim monev partisipatif menganggap CTPS merupakan pilihan
topik yang relevan dengan sanitasi aman sekaligus pandemi.
Biasanya, bentor akan menghampiri warung, pos ronda,
maupun rumah-rumah tempat warga berkumpul dalam
kelompok kecil yang tersebar di seluruh kelurahan. Tim
monev partisipatif menjelaskan isi pamflet dan brosur
dari puskesmas tentang waktu dan cara yang tepat untuk
melakukan CTPS. Selain itu, tim juga membagikan sabun cuci
tangan buatan sendiri yang ilmunya pernah mereka pelajari
melalui lokakarya bersama USAID IUWASH PLUS.
Bentuk promosi yang menjangkau seluruh kelompok
masyarakat tersebut turut berkontribusi pada diadopsinya
perilaku CTPS oleh 12,61% masyarakat di lokasi dampingan
USAID IUWASH PLUS Sumatra Utara pada periode 2020.1

1

HELMI

PEMILIK BENTOR

Saya sebenarnya pedagang cermin tapi akhirnya
tertarik ikut mempromosikan CTPS. Bapakbapak lainnya di tempat saya sebenarnya ada
juga yang tertarik cuma mereka susah waktunya
karena masih bekerja. Kalau saya karena dagang,
jadi waktu saya fleksibel.
Biasanya kalau kita melakukan promosi
rumah ke rumah jalannya sendiri-sendiri.
saya dapat ide kenapa tidak pakai bentor
jadi bisa jalan bersama teman-teman di
ramai-ramai tiga sampai empat orang.

dari
Jadi
saja
sini,

Dalam seminggu kita bisa dua sampai tiga kali
promosi ke rumah warga. Biasanya kita pilih
waktu ba’da Ashar karena warga lebih banyak
berada di rumah setelah Ashar. Kita sampaikan
cara membuat tempat cuci tangan di depan
rumah termasuk bahannya, agar masing-masing
rumah bisa buat sendiri.
Kita selalu bawa dan bagikan brosur juga ke
mereka. Setelah kita promosi, pelan-pelan yang
tadinya tidak mau CTPS sekarang jadi mau.

Saya tertantang
mempromosikan CTPS
karena kita lihat yang promosi
kebanyakan perempuan. Jadi
saya tertarik untuk ikut supaya
menginspirasi laki-laki untuk
mempromosikan CTPS.

Berdasarkan Laporan Tahunan USAID IUWASH PLUS Tahun Ke-4, 2020
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BERSAMA
KUATKAN
PENYEDIA
LAYANAN

D

alam 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 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam proses
pembangunan sanitasi dan pengelolaan air minum. Karena itu, kesuksesan
program penyediaan air minum, 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 lembagalembaga 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 baik. Banyak Instalasi Pengolahan Air Limbah
Domestik (IPALD) 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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PENYEDIAAN
LAYANAN
SANITASI
AMAN
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 1 kali 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 limbah sesuai SNI, optimalisasi sistem penyedotan dan
transportasi lumpur tinja, dan penyediaan atau pemeliharaan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Di samping itu, salah satu tujuan program adalah memastikan terciptanya
lingkungan yang mendukung agar percepatan akses dapat terjadi (enabling
environment) melalui penetapan regulasi terkait SPALD, dukungan dari
Pemerintah Daerah, peningkatan kinerja operator ALD, serta kebijakan
subsidi retribusi/tarif pelayanan.
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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 diolah 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.

Penampungan Lumpur Tinja

INOVASI SARANA
PENAMPUNGAN
LUMPUR TINJA
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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 masingmasing daerah.
Di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang,
Sumatra Utara, USAID IUWASH PLUS melakukan
program Upgrade Tangki Septik. Program
upgrading ini menyasar warga yang belum
memiliki tangki septik ataupun yang sudah
memiliki tangki septik namun belum memenuhi
standar aman, misalnya tangki septik batu
bata yang tidak kedap. Tangki-tangki ini akan
ditingkatkan (di-upgrade) sehingga sesuai
dengan kriteria tangki septik kedap SNI.
USAID IUWASH PLUS, Dinas PKP Kabupaten
Deli Serdang, dan Dinas PKPPR Kota Medan
melakukan survei awal dan terkumpul lah
511 rumah tangga di Kota Medan dan 576 rumah
tangga di Kabupaten Deli Serdang sebagai calon
penerima tangki septik kedap. Masing-masing
tangki septik ini memiliki kondisi yang berbeda,
mulai dari terletak lokasi yang sempit atau gang
yang padat, dibangun di dalam air tanah yang
dangkal dan tanah berpasir, hingga bentuk
lahan yang tidak beraturan.
Berdasarkan survei inilah kemudian dilakukan
perbaikan atau pembangunan baru tangki septik
kedap. Untuk perbaikan tangki septik eksisting
menggunakan pilihan material plywood dengan
lapisan fiber glass dengan menggunakan sistem
pengolahan aliran up flow bio filter system.
USAID IUWASH PLUS kemudian melatih tukang
yang akan melakukan upgrading ini, termasuk di
antaranya master tukang, sebutan untuk tukang
yang nantinya diharapkan dapat mentransfer
ilmunya kepada tukang-tukang lainnya. Kini,
di wilayah Sumatra Utara sudah ada 5 master
tukang dan 44 tukang yang terlatih.
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DESAIN KHUSUS
UNTUK MUKA AIR
TANAH DANGKAL
Kabupaten Deli Serdang adalah kabupaten di Sumatra Utara yang punya
karakteristik yang unik. Kondisi wilayahnya cukup beragam, mulai dari
daerah pesisir pantai, dataran rendah, hingga dataran tinggi sehingga tipe
tanahnya pun jadi berbeda-beda.
Salah satu tipe tanah yang menjadi tantangan adalah tanah berpasir
dan memiliki muka air tanah dangkal, yang berada di sepanjang pesisir
pantai Kabupaten Deli Serdang. Tanah berpasir yang porositas dan
permeabilitasnya tinggi menyebabkan air limbah dari tangki septik
berbahan pasangan bata mudah meresap keluar. Sedangkan kondisi
muka air tanah dangkal menyulitkan pembuatan tangki septik langsung
di lubang yang digali, karena lubang ini harus kering sebelum tangki septik
dipasang.
Oleh sebab itu, Dinas PKP Kabupaten Deli Serdang mengadopsi desain
tangki septik kedap dari USAID IUWASH PLUS. Dari 6 opsi inovasi desain
yang dibuat, terpilih tangki septik pracetak yang menggunakan kombinasi
material kayu lapis (plywood) dan fiberglass (serat kaca) sebagai desain
tangki septik untuk kondisi tanah di Kabupaten Deli Serdang. Desain tangki
septik ini dinilai paling efisien dari segi material, proses pengerjaan, dan
harga. Model yang dibuat dapat berupa tangki septik individu dan tangki
septik bersama (2-5 KK) sesuai kebutuhan.
Selain itu, tangki septik dengan model pracetak ini mudah untuk dipasang
di wilayah dengan muka air tanah dangkal. Dengan sistem pracetak, tangki
septik akan dirakit terlebih dahulu di atas kemudian baru diturunkan ke
bawah tanah. Keunggulan lain dari tangki septik berbahan kayu lapis dan
serat kaca yang dirancang USAID IUWASH PLUS ini adalah ia dibuat dengan
sistem modular, sehingga bisa disesuaikan dengan bentuk dan luasan lahan.

RUDY SIREGAR

KABID PENYEHATAN LINGKUNGAN
DINAS PERKIM
KABUPATEN DELI SERDANG

USAID IUWASH PLUS memfasilitasi sosialisasi
tentang manfaat tangki septik kedap demi
kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
USAID IUWASH PLUS juga memberikan kami
inovasi baru tangki septik. Tangki septik ini sangat
sesuai dengan karakteristik dataran Kabupaten
Deli Serdang. Misalnya di daerah pesisir, selama ini
kita memakai tangki septik standar berbahan batu
bata. Kemudian ada inovasi dari USAID IUWASH
PLUS, yaitu tangki septik yang terbuat dari plywood
berlapis fiberglass.
Selama ini kita hanya tahu model standar, tapi
sekarang kita jadi tahu inovasi-inovasi baru. Selain
lebih kedap, anggaran yang dibutuhkan (untuk
membangun tangki septik ini) menjadi sangat
efisien. Jadi kami sangat berterimakasih dengan
adanya USAID IUWASH PLUS.

Selama ini kita hanya
tahu model standar,
sekarang karena USAID
IUWASH PLUS kita jadi tahu
inovasi-inovasi baru.”

Sebagai langkah awal, tangki septik berbahan kayu lapis-serat kaca ini
dibangun di 65 titik di seantero Kabupaten Deli Serdang, baik itu berupa
tangki septik untuk individual maupun untuk SPALD-S Komunal.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menilai tangki ini merupakan
terobosan yang baik untuk mendukung program sanitasi aman yang
mereka canangkan, sehingga berniat untuk mereplikasinya dalam program
hibah sanitasi yang akan berlangsung di tahun 2021 ini. Saat ini, Dinas PKP
Kabupaten Deli Serdang sedang dalam tahap melatih tukang yang akan
membuat tangki tersebut dan rencananya mulai memasang tangki septik
dengan sistem ini pada akhir bulan April 2021.
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Penyedotan lumpur tinja adalah rangkaian
kedua dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S).
Sesuai Peraturan Menteri PUPR No.4 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan SPALD, 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 yang tidak dikelola dengan benar.
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.

Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja

KUATKAN LEMBAGA,
TINGKATKAN
LAYANAN
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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 semua kota dampingan USAID IUWASH PLUS
di Sumatra Utara sudah diterapkan program
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Di Kota
Medan misalnya, program ini telah dijalankan
sejak 2019, sementara di Kota Tebing Tinggi,
Pematangsiantar, dan Sibolga, program ini mulai
diluncurkan pada tahun 2020.
UPTD PALD Kabupaten Deli Serdang juga
sudah memperkenalkan Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal (LLTT). Saat ini, mereka telah memiliki
3.253 pelanggan LLTT, termasuk di dalamnya
pelanggan yang berprofesi sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN). Bupati Kabupaten Deli
Serdang memang mendukung penuh layanan
ini dengan mengeluarkan surat edaran yang
mewajibkan ASN Kabupaten Deli Serdang untuk
menjadi pelanggan LLTT.
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BERGABUNGNYA
DUA LAYANAN
Berbeda dengan kota dan kabupaten lain di wilayah Sumatra Utara,
pelayanan pengambilan lumpur tinja setempat di Kota Medan ini
dilakukan oleh IPLT di bawah pengelolaan PDAM Tirtanadi, sebuah BUMN
milik Pemda Sumatra Utara yang sebelumnya hanya melayani air minum
perpipaan dan air limbah perpipaan.
Sebelum ditangani oleh Tirtanadi, Kota Medan tidak memiliki IPLT sama
sekali. Pengambilan lumpur tinja dilakukan oleh pihak swasta dan dibuang
ke perkebunan atau sungai. Hal ini menimbulkan banyak masalah
lingkungan, sehingga akhirnya pemerintah melalui PDAM Tirtanadi
memutuskan untuk mengelola ini dan membuat IPLT Cemara yang
merupakan IPLT mekanis canggih pertama di Sumatra Utara.
Penyatuan dua layanan di bawah satu pengelolaan ini membawa angin
segar. Selain bisa mencegah pembuangan limbah tinja sembarangan,
pengelolaan limbah oleh PDAM Tirtanadi dapat meningkatkan jumlah
pelanggan layanan pengambilan lumpur tinja, baik itu terjadwal atau tidak,
karena rencananya pelanggan air minum perpipaan akan secara otomatis
menjadi pelanggan layanan pengambilan lumpur tinja.
PDAM Tirtanadi juga akan mencantumkan pembayaran pelayanan air
limbah di rekening pembayaran air minum. Hal ini akan memudahkan
pelanggan untuk membayar tagihan; mereka tak perlu repot lagi
membayar dua tagihan yang berbeda. Dengan kedua program ini,
ditambah gencarnya sosialisasi akan pentingnya penyedotan lumpur tinja,
PDAM Tirtanadi menargetkan akan menambah sekitar 1.845 pelanggan
baru di Kota Medan. 1
Sebagai bagian dari upaya menambah pelanggan baru dan mempermudah
proses penyedotan lumpur tinja, PDAM Tirtanadi didampingi oleh USAID
IUWASH PLUS telah melakukan pendataan pelanggan lumpur tinja
dengan memanfaatkan teknologi GIS dan MIS. Data by name by address
ini akan mempermudah pengambilan lumpur tinja di wilayah Kota Medan.
Data ini dilengkapi dengan keterangan lokasi tangki septik yang akurat,
keberadaan penutup tangki septik, hingga jarak dari lokasi tangki menuju
titik parkir truk.
Saat ini, PDAM TIrtanadi sudah berhasil mengumpulkan data pelanggan
sebanyak 17.000 KK. Layanan pengambilan lumpur tinja terjadwal pun
sudah dimulai, walaupun belum mencapai target yang diharapkan karena
terkendala pandemi COVID-19.

1

RUTH OLDRINA
MARGARETH TOBING
KEPALA SEKSI FISIK DAN
PRASARANA BAPPEDA KOTA MEDAN

Kerjasama antara Bappeda, Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
(PKPPR), USAID IUWASH PLUS dan PDAM sudah
terjalin selama ini. USAID IUWASH PLUS membantu
koordinasi antarlembaga dalam usaha penanganan
percepatan air minum dan limbah.
USAID IUWASH PLUS juga membantu dalam bentuk
(pembuatan ) software MIS, dalam penyusunan
kebijakan, strategi, identifikasi permasalahan
serta penanganan sektor air limbah di Kota
Medan, sehingga target SPM (Standar Pelayanan
Minimum) tercapai.
Ke depannya, kami tinggal melanjutkan dan
mengkoordinasikan bantuan (dari USAID IUWASH
PLUS) yang sudah diberikan. Karena PDAM, Dinas
PKPPR, Dinas PU, Bappeda jadi sering bertemu
lewat USAID IUWASH PLUS, kami jadi merasa soal
sanitasi ini bukan urusan sektoral lagi, sudah tidak
ada ego sektoral. Tertanam di diri kami bahwa
target SPM bukan hanya target pemerintah kota
tapi target kita semua. Kami berharap apa yang
telah dilakukan dan dikoordinasikan bersama, bisa
kami lanjutkan.

Kami jadi merasa soal
sanitasi ini bukan urusan
sektoral lagi sehingga sudah
tidak ada ego sektoral.”

Berdasarkan Laporan Tahunan USAID IUWASH PLUS Tahun Ke-4, 2020
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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 Peraturan Menteri PUPR No.4 Tahun 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 padatan, organik (BOD) dan e-coli, sehingga air hasil olahan dapat dibuang ke
badan air dan padatannya dapat diolah menjadi kompos.
USAID IUWASH PLUS bermitra dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten untuk
memperbaiki Instalasi 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)
teknis unit pengolahan termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja. USAID IUWASH
PLUS juga mencoba mengajak UPTD 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.
Di Sumatra Utara, USAID IUWASH PLUS mendampingi UPTD di 5 kota dan kabupaten
dalam membangun IPLT baru atau mengoptimalkan fungsi IPLT yang telah terbangun.
Di Kota Tebing Tinggi misalnya, ketika USAID IUWASH PLUS datang, kota ini belum
memiliki IPLT sendiri. USAID IUWASH PLUS memfasilitasi pembuatan DED IPLT, yang
kemudian mendorong Kementerian PUPR mengalokasikan dana APBN sebesar 7 miliar
rupiah untuk membangun IPLT di Kota Tebing Tinggi. Kabupaten Deli Serdang juga
mendapat alokasi dana pembangunan IPLT pada tahun yang sama.
Berbeda halnya dengan Kota Pematangsiantar. Kota ini sudah memiliki IPLT sendiri
namun belum berfungsi secara maksimal karena hanya sebagian kolam penampungan
yang bisa berfungsi. Kondisi unit pengolahan pun tertutup lumpur dan rumput liar,
serta sistem pipa sudah tidak bekerja optimal. Karena itu, dengan dampingan USAID
IUWASH PLUS, dilakukanlah perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti pembersihkan
kolam penampungan air limbah, serta perbaikan tangki penampungan dan pipa aliran.
Perbaikan operasional juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja IPLT dalam
menangani air limbah di Kota Pematangsiantar. USAID IUWASH PLUS mendampingi
UPTD PALD Pematangsiantar menyusun Tupoksi Institusi PALD dan SOP Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
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PERBAIKI LAYANAN
DENGAN TINGKATKAN
KAPASITAS
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan keseriusannya dalam
pengelolaan sektor sanitasi. Komitmen ini terbukti dengan telah dibangunnya
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ketiga di tahun 2020 lalu.
IPLT yang baru ini menggunakan sistem mekanik penuh pertama di Kabupaten
Deli Serdang dan kedua di Sumatra Utara. Berbeda dengan dua IPLT yang
sudah ada sebelumnya, IPLT baru ini menggunakan sistem mekanik penuh
sehingga proses pengolahan lumpur tinja dan air limbah menjadi lebih efisien.
Perencanaan pembangunan IPLT Mekanis Tungkusan dimulai sejak 2018.
Bersama dengan USAID IUWASH PLUS, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk
mengajukan anggaran ke Kementerian PUPR. Salah satunya adalah DED
(Detail Engineering Design), yang merupakan hasil sumbangan pemikiran dari
Kementerian PUPR, Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman wilayah Sumatra
Utara, Bappeda, Dinas PKP, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
Pembangunan IPLT Mekanis Tungkusan yang menelan dana APBN sebesar 7,5
miliar rupiah ini sudah dimulai Juni 2020 dan telah selesai di akhir tahun yang
sama. Saat ini IPLT Tungkusan masih menunggu ketersediaan listrik dari PLN
sebelum mulai beroperasi di April 2021.
Kabupaten Deli Serdang sebenarnya telah memiliki 2 unit IPLT yang memiliki
kapasitas total sebesar 25m3/hari. Namun kedua IPLT ini dinilai belum
berfungsi secara optimal, baik dari segi infrastruktur maupun operasional.
Oleh sebab itu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja IPLT
eksisting selagi menunggu IPLT baru mulai beroperasi.
Bersama USAID IUWASH PLUS, UPTD PALD Kabupaten Deli Serdang mulai
mengidentifikasi masalah dan kendala yang ada. Hasil identifikasi menunjukkan
sistem pemisahan air limbah ke bentuk cair dan padat sudah tidak berfungsi
sehingga aliran menuju kolam limbah cair dan tempat pengeringan limbah
padat terhambat. Penyelesaian pun dilakukan dengan memperbaiki unit
pemisah, penggantian material pasir dan kerikil tempat pengeringan limbah,
serta perbaikan saluran pipa dan bagian bawah unit.

RUDY SIREGAR
KABID PENYEHATAN LINGKUNGAN
DINAS PERKIM
KABUPATEN DELI SERDANG

Kami bekerjasama dengan USAID IUWASH PLUS
untuk pembuatan DED pembangunan UPTD
PALD baru di Kabupaten Deli Serdang. Bahkan
sampai kami juga ke pusat untuk pembahasan
DED dan difasilitasi oleh USAID IUWASH PLUS.
DED penting untuk dibuat sehingga kami jadi tahu
desain dan cara pembuatannya. Dengan adanya
DED kami jadi mengetahui apa yang akan dibuat
dan fasilitas seperti apa. Kami senang Kabupaten
Deli Serdang dibantu dalam pembuatan IPLT
termasuk dalam pembuatan DED.
Harapan kita setelah program USAID IUWASH
PLUS selesai akan ada program-program baru
karena kami sangat membutuhkan program
seperti ini. Karena ada keterbatasan APBD
dengan adanya bantuan USAID IUWASH
PLUS membantu efisiensi anggaran kami dan
membantu kami ke masyarakat terutama untuk
sosialisasi pentingnya kesehatan di masyarakat.

Kami senang
Kabupaten Deli
Serdang dibantu dalam
pembuatan IPLT termasuk
dalam pembuatan DED.”

Tidak hanya infrastruktur, alur proses operasi juga diperbaiki. Didampingi USAID
IUWASH PLUS, UPTD PALD Kabupaten Deli Serdang pun membuat SOP dan
program kerja agar mereka memilik panduan jelas dalam setiap jenis pekerjaan.
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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.
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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.
Secara keseluruhan, rata-rata Indeks Sanitasi
tahun 2016 sebagai nilai baseline Indeks
Sanitasi di wilayah Sumatra Utara meningkat
beberapa poin. Kenaikan ini disebabkan adanya
terbentuknya institusi, kelengkapan regulasi
pendukung, aspek finansial, serta aspek
operasional dan pelayanan.
Adanya Standar Operational Procedure
juga
berpengaruh dalam kenaikan Indeks Sanitasi.
Karenanya, USAID IUWASH PLUS melakukan
pendampingan pembuatan SOP teknis dan
administrasi di 5 kota dan kabupaten dampingan
USAID IUWASH PLUS di Sumatra Utara.
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. Misalnya saja di Kota
Medan. USAID IUWASH PLUS membantu PDAM
Tirtanadi dalam pengembangan Roadmap untuk
penanganan limbah domestik di Kota Medan
untuk periode 2021-2025.
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HANDOKO
FARADITA
EFISIENSI TINGKATKAN
INDEKS SANITASI
Indeks Sanitasi di Kabupaten Deli Serdang
meningkat cukup signifikan, dari 23,5 di 2016
menjadi 60,5 di 2019. Peningkatan Indeks
Sanitasi sebanyak 37 poin ini merupakan
hasil dari upaya penguatan institusi,
diterbitkannya beberapa regulasi terkait
sanitasi, aliran dana APBD dari pemerintah
daerah, serta kemajuan dan efisiensi pada
sistem operasional UPTD PALD.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang terhadap percepatan akses
sanitasi memang cukup tinggi. Awalnya,
daerah terpadat ketiga di Sumatra Utara
ini sudah memiliki 2 IPLT yang melayani
program pengambilan lumpur tinja untuk
masyarakat Kabupaten Deli Serdang,
dengan kapasitas total sebesar 25 m3/hari.
Namun karena kapasitas dan kinerja kedua
IPLT ini dinilai belum maksimal, USAID
IUWASH PLUS mendorong Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang membangun IPLT
baru berkapasitas 50 m3/hari.
Komitmen ini juga terlihat dari lengkapnya
payung hukum yang mengatur sistem
pengelolaan sanitasi antara lain Peraturan
Bupati No. 18 Tahun 2019 tentang Layanan
Lumpur Tinja, Perda No. 4 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan
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Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018 tentang
Pembentukan UPTD PALD.
Indeks Sanitasi di UPTD PALD Kabupaten
Deli Serdang meningkat juga karena adanya
efisiensi pada sistem operasional. Dulunya,
regulator dan operator air limbah masih
dalam berada di bawah Seksi Pengolahan
Limbah dan Infrastruktur Persampahan
di Dinas PKP. Dengan adanya UPTD PALD,
bagian regulator dan operator terpisah
sehingga sehingga bisa mereka lebih fokus
mengurusi masalah sanitasi.
Promosi gencar yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang pun menyebabkan
kinerja PALD membaik. Promosi ini
dilakukan bukan hanya sekadar untuk
menambah pelanggan, namun juga untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
akan pentingnya sanitasi dan pengambilan
lumpur tinja. Salah satu saluran promosi
dilakukan melalui radio Kabupaten Deli
Serdang Berseri. Di radio milik Dinas
Kominfo ini, UPTD PALD Kabupaten Deli
Serdang bersama USAID IUWASH PLUS rutin
menayangkan iklan layanan pengambilan
lumpur tinja. Mereka juga beberapa kali
menjadi pembicara dalam talkshow soal
sanitasi di radio tersebut.
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KEPALA UPTD PALD
KABUPATEN DELI SERDANG

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen
penuh dalam pencapaian akses sanitasi layak dan
aman. Untuk pencapaian akses sanitasi itu pemerintah
kabupaten melakukan pemicuan untuk perubahan
perilaku supaya masyarakat tidak lagi BABS.
Setelah adanya kerjasama dengan USAID IUWASH
PLUS, pencapaian akses sanitasi layak dan aman
meningkat, contohnya dalam melakukan sosialisasi dan
pemicuan untuk perubahan perilaku masyarakat untuk
stop BABS dan beralih ke sanitasi yang layak, ataupun
pembangunan tangki septik kedap yang dihibahkan
kepada masyarakat tidak mampu.
Komitmen penuh pemerintah contohnya pembangunan
IPLT ini. Ini termasuk komitmen Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang dalam peningkatan sanitasi aman. Tahun
2019 UPTD PALD baru dibentuk dan didukung USAID
IUWASH PLUS waktu itu, sehingga ada regulator dan
operator yang terpisah. Setelah UPTD terbentuk
kemudian didukung pembuatan peraturan soal
air limbah dan penguatan kapasitas pegawai lewat
pelatihan-pelatihan.
Manfaat paling terasa setelah kerjasama dengan
USAID IUWASH PLUS adalah pengelolaan air limbah
di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik
dari sebelumnya. Rencana kita selanjutnya untuk
operasionalisasi UPTD PALD ini serta peningkatan
pencapaian akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten
Deli Serdang.

Setelah adanya kerjasama
dengan USAID IUWASH
PLUS, pencapaian akses sanitasi
layak dan aman meningkat,
contohnya dalam melakukan
sosialisasi dan pemicuan untuk
perubahan perilaku masyarakat”
PENGUATAN INSTITUSI LOKAL
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SIGIT PRAMULIA
KABID INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA
KABUPATEN DELI SERDANG

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen
mengenai limbah domestik mengingat pentingnya
sanitasi yang baik untuk masa depan karena nanti yang
mendapat dampak akan buruknya sanitasi adalah anak
cucu kita.
Ada banyak hal yang sudah dikerjakan bersama USAID
IUWASH PLUS. Yang paling penting kita jadi sudah punya
IPLT dan UPT yang menangani. Kita juga sudah punya
regulasi, yaitu perda untuk retribusi dan perda kewajiban
masyarakat untuk menggunakan tangki septik.
Manfaat kerjasama ini bagi Bappeda adalah bisa
mendapat ilmu pengetahuan pentingnya sanitasi dan
bagaimana bekerja yang baik. Untuk masyarakat,
menambah
pengetahuan
tentang
sanitasi,
bagaimana dampak kalau sanitasi buruk. Itu yang
paling terlihat.
Kami berharap USAID IUWASH PLUS dapat
terus kerja sama di Indonesia lagi. Kemudian
kami bisa diikutsertakan lagi untuk program
mendatang. Meskipun kami berharap begitu,
beberapa hal yang belum selesai kami
upayakan untuk tetap dilaksanakan di tahuntahun berikutnya secara mandiri.

Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang berkomitmen
mengenai limbah domestik
mengingat pentingnya sanitasi
yang baik untuk masa depan,
karena nanti yang mendapat
dampak sanitasi buruk adalah
anak cucu kita.“
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PENYEDIAAN
LAYANAN
AIR MINUM
LAYAK DAN
AMAN
Air minum yang aman adalah salah satu komponen penting dalam kualitas
hidup masyarakat. Artinya, air minum harus berasal dari sumber air yang
layak 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.
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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 wilayah Sumatra Utara, PDAM di 5 kota dan
kabupaten di wilayah kerja USAID IUWASH PLUS
mendapatkan pendampingan. Mereka adalah PDAM
Tirtanadi di Kota Medan, Perumda Tirta Uli di Kota
Pematangsiantar, PDAM Tirta Bulian di Kota Tebing
Tinggi, PDAM Tirta Deli di Kabupaten Deli Serdang, dan
PDAM Tirta Nauli di Kota Sibolga.
Program pendampingan tersebut dilakukan sesuai
kebutuhan dan kondisi masing-masing PDAM, karena
masalah yang dihadapi dan jangkauan pelanggan
tiap PDAM berbeda satu sama lain. Namun untuk
pendampingan dalam pembuatan business plan
dilakukan di semua PDAM di 5 kabupaten kota. Business
plan tersebut dikaji dan diperbaharui agar sesuai dengan
kondisi dan keperluan masing-masing PDAM.
Untuk program yang berhubungan dengan IT, yaitu GIS
dan MIS, telah diadakan pelatihan dan pendampingan di
seluruh kota dan kabupaten dampingan, kecuali di Kota
Medan. Sementara untuk mengatasi Non-Revenue Water
(NRW) dilakukan pendampingan bagi PDAM di Kota
Pematangsiantar dan Tebing Tinggi. Pendampingan
untuk Energy Efficiency (EE) baru dilakukan di Kota
Tebing Tinggi.
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ATASI KEHILANGAN AIR
DAN TINGKATKAN KINERJA

ZULKIFLI LUBIS

Perumda Tirta Uli di Kota Pematangsiantar
merupakan salah satu dari 5 PDAM di Sumatra
Utara yang mendapatkan pendampingan dari
USAID IUWASH PLUS.

Untuk mengatasi NRW ini perlu waktu panjang.

Pengukuran berdasarkan PDAM Indeks yang
dilakukan USAID IUWASH PLUS tahun 2016
menunjukkan nilai Perumda Tirta Uli berada di
angka 55. Sementara berdasarkan hasil penilaian
kinerja PDAM oleh BPPSPAM tahun 2107,
Perumda Tirta Uli mendapatkan angka 3.36.
Angka ini sebenarnya memasukkan mereka dalam
kategori PDAM yang sehat, namun Perumda Tirta
Uli terus berupaya untuk meningkatkan kinerja
dan pelayanan mereka.
Salah satu caranya adalah dengan menurunkan
dan mengendalikan air tak berekening (NRW),
yang memang merupakan tantangan terbesar
Perumda Tirta Uli selama ini. Dalam hal ini,
USAID IUWASH PLUS memberikan pelatihan
dan pendampingan bagi perumda untuk
mengembangkan strategi dan metodologi
penurunan dan pengendalian NRW, termasuk
membuat SOP yang sesuai.
Untuk mendapatkan dukungan dana dari
pemerintah daerah dalam penurunan NRW,
Perumda Air Minum Tirta Uli bersama USAID
IUWASH
PLUS
menyiapkan
kelengkapan
syaratnya, seperti studi kelayakan dan Detail
Engineering Design (DED).
Hasilnya, Perumda Tirta Uli mendapatkan dana
APBD tahun 2021 sebesar 5 miliar rupiah. Dana
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tersebut digunakan untuk memasang sekitar 31
buah meter induk di seluruh area distribusi Kota
Pematangsiantar. Dengan terpasangnya meter
induk ini, penghitungan debit air yang keluar bisa
lebih akurat dan memudahkan mereka dalam
memantau kehilangan air.
Selain dana dari pemerintah daerah, Perumda
Tirta Uli juga sedang berupaya mendapatkan
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) atau
Performance-Based Grant (PBG) dari NUWSP untuk
periode 2022-2023. Dana hibah ini diberikan
kepada PDAM yang berhasil mengurangi angka
NRW di area layanannya masing-masing.
Untuk itu, USAID IUWASH PLUS membantu
Perumda Tirta Uli menyiapkan perencanaan dan
persyaratan keikutsertaan hibah tersebut.
Perumda Tirta Uli juga telah memiliki data
spasial dengan memanfaatkan teknologi GIS.
Perumda Tirta Uli didampingi USAID IUWASH
PLUS melakukan evaluasi serta pelatihan untuk
melengkapi dan memutakhirkan seluruh data
spasial.
Berbagai hal yang dilakukan Perumda Tirta Uli
ini telah meningkatkan pelayanan ke masyarakat
dan juga kinerja di internal perusahaan. Hal
ini terlihat pada PDAM Indeks di tahun 2019;
ada peningkatan PDAM Indeks ke angka 62,5,
melampaui target yang ditetapkan sebelumnya
yakni sebesar 59,95. Pendapatan Perumda Tirta
Uli juga dilaporkan meningkat sebesar 3 miliar
pada tahun 2019-2020.
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DIREKTUR UTAMA PERUMDA TIRTA ULI
KOTA PEMATANGSIANTAR

Alhamdulillah kami didukung USAID IUWASH PLUS
dalam feasibility study kemudian ada pendampingan
dan pelatihan. Luar biasa bantuannya karena
feasibilty study itu perlu waktu lama, dan perlu dana.
Kami didampingi orang-orang yang sudah sangat
berpengalaman dan waktunya bisa lebih cepat
karena semua berjalan beriringan.
Banyak sekali yang dilakukan USAID IUWASH PLUS
untuk kami. Membantu sekali. Kalau dengan USAID
IUWASH PLUS bukan kami mengikuti programnya,
tapi kami yang meminta untuk dibantu.
Di program IT salah satunya GIS dan SAK-ETAP.
Termasuk yang terakhir soal business plan dan revisi
Rencana Induk (RI) SPAM. Pemerintah kota bersama
Perumda Tirta Uli minta bantuan USAID IUWASH
PLUS untuk lakukan revisi tersebut. Termasuk ketika
mau melakukan evaluasi tarif kita minta tenaga
ahli untuk melakukan pelatihan dan perhitungan
bagaimana financial projection perusahaan.
Syukur alhamdulillah semua program yang kami
minta tidak ada yang menggantung. Di akhir masa
USAID IUWASH PLUS ini semua program sudah
selesai, hanya tinggal 2 lagi yang belum tuntas
karena masih berupa program yaitu revisi RISPAM
dan hibah air minum berbasis kinerja utk mengatasi
NRW. Sangat disayangkan kalau program harus
berakhir. Kami sangat berharap USAID IUWASH
PLUS tetap berlanjut karena kami belum lihat ada
lembaga lain yang mengisi (peran) seperti ini.

Manfaat yang kami rasakan
dari perbaikan kinerja ini
pendapatan kami meningkat
3 miliar rupiah setahun, pegawai
kami wawasannya juga meningkat
karena sering mendapat
pelatihan”
PENGUATAN INSTITUSI LOKAL

65

KABIR BEDI, ST, MBA
DIRUT PDAM TIRTANADI

Business plan ini menjadi panduan bagi kami untuk
melaksanakan pergerakan usaha 5 tahun ke depan. Ini
sangat bermanfaat karena dengan adanya business plan
perusahaan fokus dengan yang akan dilaksanakan tiap
tahunnya sampai 5 tahun ke depan.
Di dalam pembuatan business plan ini USAID IUWASH
PLUS berperan dalam memfasilitasi perumusan strategi
pengembangan bisnis perusahaan berbasis data.
Tentunya kita sangat mengharapkan USAID IUWASH
PLUS dapat terus berperan dan aktif di Indonesia
dalam membantu PDAM-PDAM yang ada. Dalam
pembangunan PDAM di Indonesia USAID IUWASH
PLUS sangat berkontribusi dalam strategi perusahaan
sehingga tujuan pelayanan terhadap masyarakat
dapat dimaksimalkan.

USAID IUWASH
PLUS sangat
berkontribusi dalam
strategi perusahaan
sehingga tujuan pelayanan
terhadap masyarakat dapat
dimaksimalkan.”
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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 1 juta hingga 2,5 juta rupiah,
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 Sumatra Utara, program Hibah Air Minum Perkotaan untuk MBR telah
berhasil diterapkan oleh 3 PDAM, yakni Perumda Tirta Uli di Kota Pematangsiantar,
PDAM Tirta di Kabupaten Deli Serdang, dan PDAM Tirta Nauli di Kota Sibolga. Dengan
program Hibah Air Minum Perkotaan ini, di tahun 2020 PDAM Tirta Deli di Kabupaten
Deli Serdang telah berhasil menambah sambungan baru sebanyak 518 SR. 1

1

Berdasarkan Laporan Tahunan USAID IUWASH PLUS Tahun Ke-4, 2020
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SERIBU LIMA RATUS
SAMBUNGAN BARU
UNTUK MBR
Pematangsiantar merupakan salah satu kota di wilayah Sumatra Utara
yang menjalankan program Hibah Air Minum Perkotaan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah. Program ini telah direncanakan sejak 2018 dan
mulai berjalan di 2019.
Hibah Air Minum Perkotaan memberikan kesempatan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan akses
air minum dengan biaya terjangkau. Penerima hibah tak perlu lagi membayar
dengan harga sambungan normal sebesar 1,5 juta rupiah. Mereka cukup
menyetorkan dana sebesar 200 ribu rupiah untuk mendapatkan sambungan
air minum ini.
Sebelum program hibah dijalankan, Perumda Tirta Uli melakukan survei
untuk mendata calon penerima hibah, yang salah satu syaratnya adalah
warga yang memiliki rumah dengan daya listrik sekiar 900kv. Dari survei
tersebut terkumpul data 2.055 calon penerima hibah di 8 kecamatan di
Pematangsiantar. Data calon penerima hibah kemudian akan melewati
proses verifikasi oleh Dinas PUPR untuk menentukan mana yang benarbenar bisa menerima program Hibah Air Minum Perkotaan.
Hasilnya, dari program hibah ini, Perumda Tirta Uli telah membangun
sambungan baru sebanyak 959 SR dengan total anggaran 1,85 miliar
rupiah di tahun 2019, sehingga total sambungan baru di tahun itu
yang dibuat Perumda Tirta Uli mencapai 2.500 SR. Sedangkan di tahun
2021, meskipun sempat terkendala pandemi COVID-19, telah dibangun
sambungan baru penerima hibah sebanyak 500 SR.
Untuk mendapatkan Hibah Air Minum Perkotaan ini diperlukan beberapa
dokumen dan kelengkapan. USAID IUWASH PLUS pun mendampingi
pemerintah kota dan Perumda Tirta Uli dalam menyiapkan Pernyataan
Minat dan komitmen pemerintah serta Perda Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah (PMPD), sehingga akhirnya Hibah Air Minum Perkotaan
berhasil didapatkan.
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ZULKIFLI LUBIS
DIREKTUR UTAMA PERUMDA TIRTA ULI
KOTA PEMATANGSIANTAR

Hibah Air Minum Perkotaan kami mulai usulannya di
2018 untuk program 2019. Di saat itu pertama kali bagi
Perumda Tirta Uli kita dapat APBD sekitar 6 miliar rupiah
untuk program Hibah Air Minum Perkotaan. Karena
program ini masih baru dan pegawai kita belum tahu
apa yang mesti dikerjakan jadi kita gandeng USAID
IUWASH PLUS.
Jadi survei awalnya untuk menentukan baseline siapa
pelanggan yang berhak menerima. USAID IUWASH PLUS
punya orang-orang ahli sanitasi yang dilibatkan dalam
survei sehingga bisa saling menguntungkan. Terlibat di
sana USAID IUWASH PLUS, Perumda, Pemda, dan Dinas
PUPR, juga termasuk masyarakat yang kita lakukan
survei.
Di tahun 2019 hampir 2.500 sambungan baru yang
kami buat, termasuk sambungan untuk penerima
program hibah ini. Ini peningkatan luar biasa,
biasanya hanya 1.500-2.000 sambungan baru per
tahun. Sayangnya di 2020 kita terhantam pandemi
sehingga masyarakat juga sulit. Di 2020 kami cuma
bisa survei 500 pelanggan dan seluruhnya sudah
mendapatkan hibah.
Kami berterima kasih yang luar biasa kepada
USAID IUWASH PLUS. Kami bukan hanya mengenal
programnya tapi juga orang-orang di baliknya. Kami
tidak yakin akan bisa seperti saat ini kalau tanpa
dukungan USAID IUWASH PLUS. Ke depannya, kami
akan meneruskan Hibah Air Minum Perkotaan dan
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja.
Kami
akan
konsisten
ke
depannya.
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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 Masyarakat 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.
PMPD juga berkontribusi sebagai persyaratan dan komitmen pemerintah
Daerah dalam mendapatkan bantuan Hibah, seperti Hibah Air Minum
Perkotaan MBR (AMK), Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) NUWSP, dan
Hibah Stimulan NUWSP.
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 wilayah Sumatra Utara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD)
diterima oleh PDAM Tirta Bulian di Kota Tebing Tinggi, yang akan dimanfaatkan
untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur PDAM. Saat ini PMPD untuk
Tirta Bulian sudah disetujui dan sedang dalam proses pengesahan.
Penyesuaian tarif dilakukan di beberapa PDAM di wilayah Sumatra Utara,
yakni di di PDAM Tirta Deli di Kabupaten Deli Serdang dan Perumda Tirta Uli di
Kota Pematangsiantar. Di kedua PDAM ini, USAID IUWASH PLUS memberikan
pelatihan dan membantu analisa proyeksi finansial perusahaan untuk
persiapan penyesuaian tarif. Pada Desember 2019, penyesuaian tarif di PDAM
Tirta Deli telah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Deli Serdang.
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PEREMAJAAN
INFRASTRUKTUR
MELALUI
PENYERTAAN
MODAL
PDAM Tirta Bulian selaku penyedia layanan air minum di Kota
Tebing Tinggi terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan ke
masyarakat. Saat ini, 2 Water Treatment Plant (WTP) yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Tebing Tinggi
mengalami penurunan produktivitas. Beberapa peralatannya tak
berfungsi secara optimal akibat dimakan zaman. Water Treatment
Plant 1 yang tadinya bisa memproduksi air minum hingga 60 lps
kini turun produksinya menjadi sekitar 45 lps, sedangkan di Water
Treatment Plant 2 yang sebelumnya bisa menghasilkan 80 lps, kini
hanya memproduksi air minum sebanyak 60 lps.
Oleh sebab itu, PDAM Tirta Bulian berencana melakukan peremajaan
infrastruktur dengan cara mengganti atau memperbaiki alat dan
komponen yang kurang layak, seperti filter, nozzle, dan pasir
penyaring. Selain itu juga akan dilakukan perbaikan jaringan sehingga
penyebaran distribusi air lebih merata. Peremajaan-peremajaan ini
diharapkan dapat mendongkrak produksi air untuk meningkatkan
distribusi air minum ke masyarakat.
Namun, PDAM Tirta Bulian membutuhkan modal besar untuk
mewujudkan peremajaan infrastruktur tersebut. Di tahun 2016,
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya
memberikan bantuan sebesar 33 miliar rupiah kepada PDAM TIrta
Bulian. Dana yang telah digelontorkan tersebut masih belum cukup
untuk melakukan perbaikan secara total, karenanya di tahun 2021,
akan ada penambahan dana sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD telah diajukan
dan disetujui oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan saat ini sedang
dibahas di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.
Selain dari PMPD, anggaran peremajaan infrastruktur di Tirta Bulian
ini juga didapatkan dari Hibah Stimulan NUWSP, yang salah satu
syaratnya adalah adanya kontribusi dari PMPD.

KHOIRUDDIN

DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA BULIAN
KOTA TEBING TINGGI

PDAM Tirta Bulian ini dulu belum ada yang bantu,
namun dengan adanya bantuan USAID IUWASH
PLUS ini, menolong kita untuk mendapatkan
bantuan dana dari pemerintah pusat atau Ditjen
Cipta Karya. Kita sudah diterima sebagai salah
satu yang diberi bantuan di Sumatra Utara.
Kita harapkan ada bantuan pemerintah pusat
sehingga pelayanan terhadap masyarakat
meningkat. Kita juga ada rencana di 2021
ini untuk kenaikan tarif, tapi dengan kondisi
sekarang masih belum bisa, tapi nanti
diharapkan pelayanan bisa kita tingkatkan.
Kami berterimakasih karena PDAM Tirta Bulian
telah mendapatkan sokongan dari USAID
IUWASH PLUS. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan
program ini sehingga bisa membimbing kami ke
depannya.

USAID IUWASH PLUS
membantu kita
melakukan kajian terhadap
PMPD dan membuat rencana
bisnis. Rencana bisnis
menjadi pegangan yang
diusulkan kepada pemerintah
pusat untuk mendapat
bantuan dana.”

Dalam proses pengajuan PMPD tersebut, PDAM Tirta Bulian mendapat
pendampingan USAID IUWASH PLUS dalam menyiapkan studi
kelayakan dan business plan, yang dilanjutkan dengan pembuatan
Detail Engineering Design (DED).
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Pengarusutamaan Gender

KUATKAN INSTITUSI
MELALUI
PENGARUSUTAMAAN
GENDER

Pemerintah Indonesia mengadopsi strategi
PUG (Pengarusutamaan Gender) sebagaimana
diamanatkan Instruksi Presiden No.9 Tahun
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional 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.
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Untuk merespon hal tersebut, USAID IUWASH
PLUS berkomitmen menerapkan strategi PUG
dalam pelakasanan seluruh program dan
kegiatan. USAID IUWASH PLUS melakukan
pendampingan PPRG di 13 kabupaten/kota
sebagai lokasi percontohan. Tiga di antaranya
berada di Provinsi Sumatra Utara, yaitu Kota
Medan, Tebing Tinggi, dan Sibolga.
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 Kota Sibolga, USAID IUWASH PLUS
memfasilitasi serangkaian peningkatan kapasitas
bagi OPD terkait sejak 2017 antara lain Pelatihan
PPRG dan Bimbingan Teknis Penyusunan ARG
(Anggaran Responsif Gender). Pendampingan
ini membawa hasil baik. Pada 2018, Kota
Sibolga diganjar penghargaan APE (Anugrah
Parahita Ekapraya) dari pemerintah pusat
karena dinilai berkomitmen dan berhasil dalam
melaksanakan PUG. Setiap tahunnya, OPD juga
menyusun ARG untuk dilampirkan di dokumen
RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Di samping
itu telah tersusun Rencana Aksi Daerah (Randa)
PUG tahun 2018-2021 yang disahkan dengan
Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2018 tentang
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
Kota Sibolga.
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KOMITMEN PEMERINTAH
KUNCI WUJUDKAN
KESETARAAN GENDER
Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan
PUG terlihat juga di Kota Tebing Tinggi. Pemerintah
Kota Tebing Tinggi aktif dalam menerapkan PUG
maupun PPRG. Hasilnya, di tahun 2018 Kota Tebing
Tinggi menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi
atas komitmen pemerintah daerah yang telah
melaksanakan pembangunan dengan menjalankan
strategi PUG.
Langkah awal Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk
menerapkan PUG mulai terlihat sejak 2017, dengan
diterbitkannya Peraturan Walikota Tebing Tinggi No.
48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan
Gender di Kota Tebing Tinggi.
USAID IUWASH PLUS memberikan dukungan dengan
memfasilitasi pelatihan PPRG dan penyusunan
ARG bagi OPD terkait di Kota Tebing Tinggi. Dalam
pelatihan tersebut USAID IUWASH PLUS berbagi
pengalaman mengenai identifikasi isu kesenjangan
gender dalam berbagai program dan kegiatan
pembangunan, strategi integrasi gender dalam
perencanaan dan penganggaran, serta analisis
gender menggunakan metode GAP (Gender Analysis
Pathway) dan penyusunan GBS (Gender Budget
Statement).

Hasilnya, sebanyak 30 OPD di Kota Tebing Tinggi telah
menyusun ARG untuk Tahun Anggaran 2020 dengan
total mencapai 20 miliar rupiah. Namun demikian,
akibat kebijakan refocusing untuk merespon
pandemi COVID-19, total ARG yang disetujui dalam
PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2020 berkurang
menjadi 9 miliar rupiah.
Dari sisi kelembagaan, di Kota Tebing Tinggi telah
dibentuk Pokja PUG yang beranggotakan seluruh
kepala OPD dan ditetapkan dengan SK Walikota. Tugas
Pokja PUG adalah mempromosikan dan memfasilitasi
pelaksanaan PUG di masing-masing OPD. Selain
itu, telah terbentuk Focal Point PUG di 36 OPD yang
disahkan dengan SK Kepala Dinas. Focal Point PUG
merupakan aparatur OPD dengan kemampuan untuk
melaksanakan PUG di unit kerjanya masing-masing,
terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi tugas
perencanaan program.
Walaupun sudah secara rutin menyusun ARG
setiap tahun, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus
menunjukkan komitmen kuat terkait PUG. Rencananya,
perspektif gender akan diintegrasikan dalam dokumen
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) yang akan mulai disusun di 2021.

ERWIN SUHERI
DAMANIK

KEPALA BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI

Dulu paradigma berpikir tentang perencanaan
penganggaran masih bersifat makro. Dengan adanya
sentuhan USAID IUWASH PLUS di kota ini, ada
perubahan paradigma berpikir mengenai perencanaan
dan penganggaran yang semula bersifat makro menjadi
responsif gender. Sentuhan yang diberikan mengacu
kepada salah satu target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs/Sustainable Development Goals),
yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender. Itu yang
memacu semangat di Kota Tebing Tinggi ini untuk
melakukan perubahan.
Di 2017 awal ketika USAID IUWASH PLUS masuk, kami
melakukan perubahan-perubahan. Capaiannya di
2018 saat kami memperoleh penghargaan APE dari
pemerintah pusat. Di 2019 atas komitmen kuat
Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan sentuhan USAID
IUWASH PLUS, Kota Tebing Tinggi mendapatkan
penghargaan Penghargaan Pembangunan Daerah
(PPD) di Sumatra Utara dan 10 besar di tingkat
nasional. Komitmen yang kuat tetap dilakukan
di 2020 dengan membuat program kegiatan
dengan menerapkan strategi PUG.

Hubungan baik antara
USAID IUWASH PLUS
dan Kota Tebing Tinggi
kami harapkan jadi hal yang
berkelanjutan sampai terwujud
kesetaraan gender dan
kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat Kota Tebing Tinggi.”
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KONSERVASI AIR TANAH

MARI
SELAMATKAN
AIR TANAH

A

ir 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 di seluruh daerah dampingan 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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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 sungaisungai 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.
Program KKMA-RA di wilayah Sumatra Utara dilakukan di Kompleks Mata Air
Sibolangit (Kota Medan) dan Kompleks Mata Air Nagahuta (Kota Pematangsiantar).
Periode KKMA-RA idealnya berlangsung selama 6 hingga 12 bulan. Namun,
pelaksanaan program KKMA-RA di wilayah Sumatra Utara lebih lama dari biasanya
karena proses menyatukan visi dan menyepakati komitmen bersama dari para
pemangku kepentingan yang panjang.

Kajian Kerentanan Mata Air

LANGKAH VITAL
SELAMATKAN
AIR TANAH
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Misalnya, wilayah otoritas masing-masing lembaga (PDAM, Pemerintah Daerah,
OPD, dan lain sebagainya) membatasi ruang gerak dan wewenang untuk
mengambil keputusan, sehingga dibutuhkan proses sinergi yang tidak sebentar.
Batasan administratif wilayah juga ikut memengaruhi proses pelaksanaan KKMARA. Misalnya Mata Air Sibolangit secara administratif masuk ke dalam Kota Deli
Serdang sementara airnya dimanfaatkan oleh PDAM untuk konsumen air minum di
Kota Medan. Dengan demikian dibutuhkan koordinasi serius antara kedua daerah.
Sebagai dokumen acuan, Rencana Aksi (RA) yang disusun oleh tim KKMA-RA perlu
direalisasikan dalam rencana anggaran tahunan seluruh lembaga terkait. Misalnya
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 1 tahun dan business plan 5 tahun
PDAM, RPJMD dan anggaran tahunan Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga
lainnya. Di akhir periode, semua lokasi KKMA-RA termasuk wilayah Sumatra Utara
sudah mulai berhasil mengintegrasikan rencana aksi dalam anggaran lembaga
terkait dan tinggal menunggu implementasi.
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KEMBALIKAN
KUANTITAS
MATA AIR
SIBOLANGIT
Mata Air Sibolangit adalah mata air pertama dan
tertua di Sumatra Utara yang sudah dibangun
sejak tahun 1903 oleh Belanda dan menjadi
sumber mata air utama PDAM Tirtanadi.
Namun beberapa tahun terakhir, mata air ini
mengalami penurunan debit. USAID IUWASH
PLUS pun melakukan Kajian Kerentanan Mata
Air Sibolangit. KKRMA-RA yang dilakukan pada
tahun 2019 ini mengungkap bahwa debit Mata
Air Sibolangit mengalami penurunan sekitar 27
liter per detik setiap tahun. Tanpa penanganan
yang
tepat,
PDAM
Tirtanadi
terancam
mengalami krisis air baku pada tahun 2030.
Padahal, PDAM Tirtanadi memanfaatkan mata
air ini untuk melayani 20-30 persen dari ratusan
ribu pelanggannya di Kota Medan.

YOSI SUKMONO, S.T
SEKRETARIS BAPPEDA
PROVINSI SUMATRA UTARA

Dengan adanya kajian ini sebenernya justifikasi bagi
kami, bahwa ada situasi yang harus kita sikapi bersama,
sehingga kebijakan yang akan kita ambil bisa menggunakan
hasil KKMA-RA, tidak sekadar dari fakta lapangan, tapi sudah
dibungkus melalui bentuk kajian ilmiah.”

Untuk
itu,
tim
KKMA-RA
Sibolangit
merekomendasikan sejumlah rencana aksi
termasuk pembangunan 1.800-2.500 sumur
resapan untuk Kompleks Mata Air Sibolangit.
Kesiapan tim KKMA-RA di sana sudah cukup
kuat dan rencana kerja pun sudah terbilang
baik. Terlebih, pada program USAID IUWASH
(program pendahulu USAID IUWASH PLUS)
sebelumnya telah dilakukan pembangunan 650
sumur resapan yang bisa menjadi percontohan.
Kini, proses KKMA-RA di Sibolangit sudah
disahkan dan siap menjadi dokumen acuan
konservasi air bagi pemerintah daerah. Rencana
pemeliharaan 100 hingga 200 sumur resapan
pun sudah diintegrasikan ke dalam business plan
PDAM Tirtanadi.
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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
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(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) No. 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 Sumatra Utara, USAID IUWASH PLUS
mendorong
daerah
dan
masyarakat
membangun sumur resapan di kawasan
imbuhan Mata Air Sibolangit (Kabupaten
Deli Serdang) dan kawasan imbuhan Mata
Air Nagahuta (Kota Pematangsiantar). USAID
IUWASH PLUS dan program pendahulunya
(USAID IUWASH) telah membangun 929 sumur
resapan untuk mengembalikan debit air Mata
Air Nagahuta dan Sibolangit.
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DUKUNGAN BESAR
UNTUK SIBOLANGIT
Kajian yang dilakukan oleh tim KKMA-RA dan USAID IUWASH PLUS pada tahun
2019 mengungkap bahwa debit Mata Air Sibolangit mengalami penurunan
sekitar 27 liter per detik setiap tahun. Jika tidak ditangani dengan benar, PDAM
Tirtanadi terancam mengalami krisis air baku pada tahun 2030. Padahal, PDAM
Tirtanadi memanfaatkan mata air ini untuk melayani 20-30 persen dari ratusan
ribu pelanggannya di Kota Medan1.
Rekomendasi dari program KKMA-RA menuntun pemerintah daerah dan
masyarakat untuk mengurangi kerentanan mata air melalui pembangunan
sumur resapan. Jumlah ideal sumur resapan yang direkomendasikan adalah
1.800 sampai 2.500 unit untuk kompleks Mata Air Sibolangit saja.
Hubungan baik antara pemerintah daerah dan USAID IUWASH (program
sebelum USAID IUWASH PLUS) telah terbina sejak program pembangunan 650
unit sumur resapan terdahulu. Atas rekomendasi USAID IUWASH PLUS, PDAM
Tirtanadi menunjukkan komitmennya dengan memasukkan biaya perbaikan
dan pemeliharaan 100-200 unit sumur resapan dalam business plan mereka.
Hal ini merupakan pencapaian dalam komitmen pemeliharaan sumur resapan
yang kerap rawan terlupakan.

MUHAMMAD ARIF
KETUA BMPS KOTA MEDAN

Program dari BMPS Kota Medan ingin menjadikan sekolah
swasta di Kota Medan, dan Sumatra Utara pada umumnya,
memiliki sarana sanitasi yang baik dan sumur resapan.
Kebetulan di saat yang sama USAID IUWASH PLUS juga
mempunyai program untuk menjadikan masyarakat
bersih melalui pemakaian tangki septik kedap dan sumur
resapan, oleh karena itu saya menawarkan program ini
untuk diaplikasikan di sekolah swasta di bawah koordinasi
saya. Setelah acara pencanangan disepakati, undangan
meminta untuk ditindaklanjuti dengan melakukan
pelatihan secara webinar di Kota Medan, Provinsi Sumatra
Utara, dan secara nasional.
Dari 300 guru peserta webinar ini nantinya akan
menularkan ilmunya kepada siswa, guru lain, dan bahkan
para tetangganya untuk menjalankan program sanitasi
dan air minum ini.

Untuk mengedukasi lebih banyak orang, USAID IUWASH PLUS bekerja
sama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Medan
mensosialisasikan pentingnya air minum, sanitasi aman, dan perilaku higiene
kepada masyarakat luas, terutama para tenaga pendidik dan pelajar yang ada
di bawah naungannya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun sumur resapan
percontohan di SMK Asga Mandiri pada Januari 2021. Program ini dinilai berhasil
sehingga BMPS Nasional akan mereplikasi program ini di sekolah-sekolah
swasta lain di Indonesia. Sebagai permulaan, tiga sekolah swasta di Kota Medan
sedang berencana untuk membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk
membuat sumur resapan di sekolah mereka.
Upaya ini juga diperkuat dengan serangkaian webinar yang melibatkan USAID
IUWASH PLUS dan 300 sekolah swasta di bawah naungan BMPS. Dalam
webinar itu ditekankan pentingnya untuk membuat sumur resapan dan sanitasi
aman serta menerapkan perilaku higiene di seluruh sekolah, sebagai wujud
kepedulian lingkungan dan nilai tambah bagi sekolah tersebut.
1

Sebelumnya, sering sekali
air itu langsung ke parit,
terbuang sia-sia, dan juga terlalu
lama menggenang di halaman
sekolah. Sekarang, air langsung
masuk sumur resapan.”

https://www.iuwashplus.or.id/arsip/5975.
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PEMBIAYAAN SEKTOR

INVESTASI
AIR MINUM DAN
SANITASI AMAN
UNTUK NEGERI

P

embangunan 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
minum 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. Kerja sama
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.
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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 minum dan sanitasi membutuhkan dana investasi
yang sangat besar.
Maka dari itu, USAID IUWASH PLUS berupaya untuk mengadvokasi
pemerintah akan pentingnya pembiayaan sektor air minum 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 minum 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 minum 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 juga hasilnya di beberapa wilayah
di Sumatra Utara. Contohnya di Kabupaten Deli Serdang. Di kota terpadat
ketiga di Sumatra Utara ini, sudah terdapat pembangunan 20 SPAM
Komunal yang menggunakan anggaran dari APBN.
Peningkatan pembiayaan pemerintah lainnya yang melibatkan tiga
kota adalah proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Regional Mebidang. SPAM ini nantinya akan menambah pasokan air di
regional Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
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SPAM MEBIDANG,
TERBESAR
DI SUMATRA
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menunjukkan komitmen
tinggi dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan
dimulainya pembangunan SPAM Regional Medan, Binjai, Deli
Serdang (Mebidang). SPAM Mebidang digadang-gadang akan
menjadi infrastruktur air minum terbesar di Pulau Sumatra.
Mega infrastruktur ini nantinya akan memiliki kapasitas 2.200
lps (liter per second) yang bersumber dari Sungai Sei Bingei di
Kota Binjai, dan akan memiliki jaringan pipa sepanjang 26 km.
Pembangunan SPAM Mebidang akan dibagi menjadi 2 tahap,
masing-masing tahap akan dibangun infrastruktur untuk
memproduksi air minum sebesar 1.100 lps. Pembangunan
tahap pertama telah dimulai dan diperkirakan sudah bisa
mendistribusikan air ke pelanggan di tahun 2023.
Perencanaan pembangunan SPAM Mebidang ini telah melalui
proses yang sangat panjang. USAID IUWASH (program USAID
IUWASH PLUS sebelumnya) mendampingi proses ini sejak
7 tahun lalu dan dilanjutkan oleh USAID IUWASH PLUS.
Spesialis teknis dan keuangan USAID IUWASH PLUS bersama
Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi maupun daerah
terus bekerja sama untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait
SPAM Mebidang. USAID IUWASH PLUS juga memfasilitasi
pertemuan antarpihak dan membantu dalam pembuatan
Desain Teknis Detail (DED) dan dokumen lain yang diperlukan
dalam pengajuan anggaran kepada Kementerian PUPR.
Setelah perjalanan panjang, akhirnya proyek pembangunan
SPAM Mebidang berhasil direstui Kementerian PUPR, yang
mengalirkan dana APBN sekitar 700 miliar rupiah. Dana
tersebut digunakan untuk pembangunan Jaringan Distribusi
Utama (JDU) dengan nilai proyek sebesar 435 miliar rupiah
dan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) sebesar 215 miliar rupiah.
Dengan kehadiran SPAM Mebidang ini diharapkan akan
membantu memenuhi kebutuhan air di kawasan Kota Medan,
Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang yang saat ini baru terpenuhi
sekitar 64%. Peningkatan distribusi air ini diperkirakan dapat
memenuhi kebutuhan air untuk 150.000 rumah di wilayah Kota
Medan, Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang.
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YOSI SUKMONO
SEKRETARIS BAPPEDA
PROVINSI SUMATRA UTARA

Pembangunan SPAM Regional Mebidang
ini merupakan sharing alokasi pembiayaan
yang sudah kita sepakati di pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah yang difasilitasi
USAID IUWASH PLUS. Jadi ini fasilitas air minum
terbesar sepanjang sejarah Sumatra Utara.
Sebelumnya tidak pernah ada infrastruktur air
minum yang kita biayai sebesar ini.
Banyak yang dilakukan USAID IUWASH
PLUS terutama dalam hal memfasilitasi dan
koordinasi. Merangkai kepentingan antarpihak
di kabupaten, kota, dan provinsi itu tidak mudah.
USAID IUWASH PLUS banyak membantu untuk
hal-hal seperti itu. Jadi ada yang menjembatani
dialog antar birokrasi daerah ini, sehingga
Alhamdulillah sekarang bisa kita wujudkan
untuk pembangunan SPAM Regional Mebidang.
Harapan kita semoga ada skema kerja sama
yang lain, entah itu melanjutkan yang sudah
dilakukan ataupun metode yang berbeda tapi
substansinya tetap untuk pengelolaan air minum
dan sanitasi supaya apa yang sudah dibangun
tetap punya keberlanjutan.

Merangkai
kepentingan antar
pihak di kabupaten, kota,
dan provinsi itu tidak
mudah. USAID IUWASH
PLUS banyak membantu
untuk hal-hal seperti itu.”
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Dukungan Pembiayaan Swasta

DUKUNGAN
SWASTA UNTUK
PEMBANGUNAN

Sektor air minum dan sanitasi membutuhkan biaya
investasi yang tidak sedikit. Menurut data Bappenas,
dibutuhkan dana sebesar 396,3 triliun rupiah untuk
membangun infrastruktur di sektor air minum dan
sanitasi, sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 .
Pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan sejumlah
dana di dalam APBD dan APBN untuk sektor tersebut.
Meski begitu, anggaran yang telah digelontorkan hanya
mampu membiayai 65% dari total pembiayaan di sektor
air minum dan sanitasi. Dengan adanya keterbatasan
anggaran negara ini, pemerintah dan penyedia layanan
perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk
mendukung dan meningkatkan investasi tersebut,
salah satunya dari pihak swasta.
USAID IUWASH PLUS menyadari pentingnya dukungan
pembiayaan dari pihak swasta untuk mendukung
pembiayaan dari pemerintah. Oleh sebab itu, USAID
IUWASH PLUS mencoba menjembatani komunikasi
berbagai pihak yang berkecimpung di sektor air minum
dan sanitasi, antara lain pemerintah, pihak penyedia
layanan, dan perusahaan swasta. Dengan adanya
komunikasi aktif antara pihak terkait, diharapkan
akan terjalin kerja sama dalam memenuhi kebutuhan
pembiayaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
Selain sebagai mediator, USAID IUWASH PLUS juga
membantu dalam pembuatan studi kelayakan, yang
akan menjadi panduan pihak swasta yang berminat
melakukan investasi pembangunan infrastruktur.
Investasi kerja sama ini tak harus berbentuk CSR,
namun bisa berbentuk Public-Private Partnership (PPP)
maupun Business to Business (B2B).
Upaya USAID IUWASH PLUS dalam menjembatani
pemerintah, instansi pelayanan terkait, dan pihak
swasta di Sumatra Utara telah membuahkan hasil
positif. Misalnya saja di Kota Medan, kerja sama antara
penyedia layanan air minum dan sanitasi dengan pihak
swasta telah berlangsung baik. PDAM Tirtanadi selaku
penyedia air minum untuk Kota Medan dan beberapa
kota di sekitarnya sudah melakukan kerja sama bisnis
dengan beberapa pihak swasta.
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BANTUAN PRODUKSI AIR
OLEH SWASTA
Pelayanan air minum untuk masyarakat bisa
dibagi menjadi dua proses, yaitu proses di hulu
dan hilir. Proses di hulu terkait sumber air baku,
sedangkan di hilir merupakan proses transmisi
dan distribusi kepada masyarakat. Menurut
peraturan, pihak swasta hanya diperbolehkan
masuk dalam proses di hulu, yakni dalam hal
pembiayaan dan pembangunan instalasi air
minum. Sementara sisanya harus ditangani oleh
lembaga pemerintah.
Hal inilah yang dilakukan di PDAM Tirtanadi.
PDAM yang merupakan perusahaan pengelola
air minum tertua di Sumatra Utara ini bekerja
sama dengan pihak swasta di proses hulu,
sehingga PDAM Tirtanadi dapat berfokus
di dalam hal transmisi dan distribusi serta
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kerja sama business-to-business (B2B) antara
PDAM
Tirtanadi
dengan
pihak
swasta
menggunakan konsep Building Operate Transfer
(BOT). Pihak swasta menginvestasikan dana
untuk membangun instalasi air minum baru,
kemudian mengelola instalasi tersebut, dan
hasilnya dikirim dalam bentuk air olahan. Setelah
25 tahun, instalasi tersebut akan diserahkan ke
PDAM Tirtanadi.
Saat ini, ada dua kerja sama yang sedang
berlangsung yakni dengan PT Tirta Lyonnaise
Medan (TLM) PT Tirta Nusantara Sukses (TNS).
Kerja sama dengan PT TLM bisa menambah
menambah air curah sebesar 400 lps sementara
kerja sama dengan PT TNS, yang saat ini masih
dalam tahap pengujian, diharapkan bisa
menambah air curah sebesar 240 lps. PDAM
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Tirtanadi juga sedang berusaha mewujudkan
kerja sama dengan salah satu investor besar
Indonesia untuk pembangunan infrastruktur di
daerah Brayan.
USAID IUWASH PLUS membantu memfasilitasi
PDAM Tirtanadi terkait kerja sama dengan
swasta
ini.
Setelah
PDAM
Tirtanadi
mendapatkan draft kerja sama dengan pihak
swasta, USAID IUWASH PLUS akan melakukan
studi kelayakan dan kajian-kajian lainnya, baik
dari segi hukum maupun bisnis, terkait produk
kerja sama tersebut. USAID IUWASH PLUS juga
memfasilitasi komunikasi dengan pihak swasta
dan proses prakualifikasi.
Kerja sama PDAM Tirtanadi dengan pihak swasta
ini membawa peningkatan kualitas, kuantitas,
dan kontinuitas air yang diberikan masyarakat.
Sebelumnya PDAM Tirtanadi memang memiliki
kendala kekurangan air baku, sehingga
pelayanan yang diberikan ke masyarakat tidak
maksimal; masyarakat sering mengeluh air tidak
sampai ke rumah mereka. Dengan kerja sama
dengan pihak swasta ini, PDAM Tirtanadi bisa
mendapat tambahan pasokan air sebesar 640
lps, yang bisa memenuhi kebutuhan air bagi
pelanggan lama dan pelanggan baru.
Dari segi pendapatan, juga terjadi perbaikan.
Dengan semakin banyak produksi air yang
dialirkan ke pelanggan, maka otomatis
meningkatkan keuntungan PDAM Tirtanadi.
Peningkatan ini terjadi secara bertahap,
dan hingga kini sudah terjadi peningkatan
keuntungan sebesar 20%.
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KABIR BEDI, ST. MBA
DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTANADI
PROVINSI SUMATRA UTARA

Kerja sama antara swasta dan PDAM Tirtanadi berfokus di B2B.
Kita mengetahui kalau di Indonesia ada keterbatasan dalam
hal sumber dana sehingga peran swasta sangat kita harapkan.
Dengan bekerja sama dengan swasta, percepatan pembangunan
dan pelayanan terhadap masyarakat dapat kita tingkatkan.
Dalam hal pembiayaan dan pembangunan instalasi air minum
dikerjakan oleh pihak swasta. Dengan konsep BOT dalam tempo
25 tahun instalasi tersebut akan menjadi milik PDAM Tirtanadi.
Sehingga PDAM Tirtanadi bisa fokus di dalam hal transmisi dan
distribusi air, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mungkin nanti akan masuk di kerja sama dalam bidang distribusi
untuk penurunan NRW. Baru kemarin presentasi dan sedang
dipelajari konsepnya, karena tidak boleh tergesa-gesa dalam
kerja sama. Hanya saja akan cari lokasi yang tepat dan konsepnya
seperti apa.
Dalam proses kerja sama dengan pihak swasta, ada kajiankajian baik kajian hukum maupun bisnis. Disini setelah kami
mendapatkan draft kerja sama antara swasta dan PDAM
Tirtanadi, kami mendapat bantuan USAID IUWASH PLUS untuk
melakukan kajian agar konsep kerja sama yang dilakukan sudah
sesuai dengan kelayakan usaha.

Dengan bekerja sama
dengan swasta, percepatan
pembangunan dan pelayanan
terhadap masyarakat dapat kita
tingkatkan.”
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ALTERNATIF
UNTUK
MERINGANKAN
BIAYA

H

asil Studi Formatif Peningkatan Akses WASH yang
dilakukan USAID IUWASH PLUS pada masyarakat
berpenghasilan rendah di 15 kabupaten dan kota di
Indonesia memperlihatkan bahwa 61% penyebab utama
ketiadaan akses air minum dan toilet di rumah tangga Indonesia
adalah keterbatasan dana.
Biaya yang dibutuhkan untuk memiliki akses air minum dan
sanitasi memang cukup tinggi. Biaya penyambungan jaringan
PDAM dapat mencapai 2,5 juta rupiah dan biaya pembuatan
sumur berkisar dari 5 juta rupiah. Sedangkan untuk pembangunan
toilet dan tangki septik berkisar dari 2 juta rupiah, bahkan lebih.
Itu sebabnya, diperlukan alternatif pembiayaan untuk membantu
masyarakat memiliki akses air minum dan sanitasi.
Ada tiga alternatif pendanaan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap air minum dan sanitasi aman yakni yakni
pembiayaan mikro yang dikelola oleh lembaga keuangan,
Corporate Social Responsibility (CSR), 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.
Khusus di Sumatra Utara, ada satu jenis pembiayaan lagi yang
murni berasal dari inisiatif masyarakat, yakni Arisan. Pembiayaan
swadaya ini tercetus dari keinginan warga yang memiliki
sarana air minum dan sanitasi aman, namun dilakukan dengan
mengumpulkan uang setiap bulan, layaknya melakukan arisan.
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Pembiayaan mikro diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak membangun
fasilitas air minum dan sanitasi aman namun tidak dapat membayar dengan
tunai, oleh karena itu program cicilan dari lembaga keuangan dianggap dapat
meringankan beban masyarakat. Pembiayaan mikro ini dilakukan bekerja
sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), seperti Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) ataupun Bank Prekreditan Rakyat Syariah (BPRS).
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
pengusaha sanitasi di wilayahnya. Tujuannya, agar lembaga keuangan
dapat menentukan besar pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat.
4. Setelah produk pembiayaan diluncurkan, USAID IUWASH PLUS
mempertemukan lembaga keuangan mikro dengan berbagai pihak yang
dapat membantu promosi produk pinjaman air minum dan sanitasinya,
seperti sanitarian, kader, tim monev dan promotor kesehatan lainnya.
USAID IUWASH PLUS mendorong terciptanya kolaborasi antara lembaga
keuangan mikro dengan promotor kesehatan, dan juga dengan
pengusaha sanitasi yang akan membangunkan sarana air minum dan
sanitasi.

Pembiayaan Mikro

KREDIT RINGAN
UNTUK AIR MINUM
DAN SANITASI
AMAN
108
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Program untuk pembiayaan air minum dan sanitasi sudah berjalan di
wilayah Sumatra Utara, terutama di Kabupaten Deli Serdang dan Kota
Pematangsiantar. Skema pembayaran berupa cicilan ini tersedia di beberapa
Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Salah satu yang bekerja sama adalah Bank
Perkreditan Rakyat di bawah naungan grup Nusantara Bona Pasogit (NBP)
yang telah menyediakan produk pembiayaan air minum dan sanitasi sejak
Januari 2020.
Masyarakat Kabupaten Deli Serdang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan
air minum dan sanitasi yang disediakan oleh BPR NBP 25 Tembung dan
BPRS Puduarta Insani, sementara masyarakat Kota Pematangsiantar bisa
mendatangi NBP 34 Siantar dan BPRS Amanah Bangsa untuk mendapatkan
program yang sama.
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KREDIT SANITASI
UNTUK MASYARAKAT
DELI SERDANG
Sejak tahun 2018, beberapa cabang Bank Perkreditan Rakyat NBP telah
menyediakan fasilitas kredit pemasangan instalasi air minum dan
pembuatan sarana sanitasi. Layanan kredit ini memiliki skema yang
berbeda-beda, dengan tenor mulai dari 1 hingga 5 tahun, sehingga
masyarakat Kabupaten Deli Serdang bisa memilih tenor yang sesuai
dengan kemampuan masing-masing.
Sebelum meluncurkan program kredit air minum dan sanitasi, NBP
dibekali USAID IUWASH PLUS pengetahuan dasar tentang sektor air
minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Materi ini penting agar tim dari
NBP tidak hanya sekadar menjual produknya saja, tapi bisa sekaligus
mensosialisasikan pentingnya air minum bersih dan sanitasi aman ke
calon konsumennya. USAID IUWASH PLUS juga mendampingi NBP untuk
melakukan pengembangan produk pinjaman dan tipe konstruksi sehingga
mereka bisa mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk sebuah
konstruksi yang ditawarkan.
Salah satu cabang Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit yang
telah menyediakan kredit air minum dan sanitasi adalah BPR NBP 25
Tembung yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan. Program kredit ini
cukup berhasil menarik minat masyarakat, sehingga NBP 25 Tembung ini
telah berhasil memiliki 12 nasabah kredit sanitasi pada tahun 2020.
Keberhasilan ini tak lepas dari keaktifan Bank Perkreditan Rakyat NBP ini
dalam menawarkan produk kredit sanitasi. Selain melakukan promosi dari
rumah ke rumah dan menyebarkan brosur di berbagai tempat di Kabupaten
Deli Serdang, Tim NBP juga menawarkan produk kredit sanitasi kepada
masyarakat yang sedang melakukan pembangunan rumah, termasuk
menawarkan kepada nasabah yang telah mengambil program KPR.
Selain kredit sanitasi, BPR NBP 25 juga mulai bergerak ke arah kredit
pembangunan sarana air minum. USAID IUWASH PLUS mendukung progam
ini dengan melakukan intermediasi antara BPR dengan PDAM serta dinas
terkait. Hasil dari pertemuan tersebut, PDAM Tirta Deli telah menandatangani
MoU untuk kredit air minum dengan BPRS Puduarta Insani.
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GINDO SITOMPUL
DIREKTUR BPR NBP 25

Kami di BPR NBP 25 Tembung membantu
masyarakat yang membutuhkan (air minum
dan sanitasi). Masyarakat mungkin tidak bisa
langsung mengeluarkan dana besar, tapi mereka
berkeinginan untuk punya sanitasi yang baik. Di
situlah kami masuk untuk memberikan kredit. Kami
yang modali, kemudian masyarakat mengangsur
tiap bulannya.
Saya kira ini bisnis yang baik juga karena menjadi
segmentasi baru kami. Di Percut Sei Tuan mulai
banyak yang mencari lahan permukiman jadi saya
lihat ini sangat potensial. Sistemnya ini permukiman
baru dan mereka perlu bangun rumah. Jadi bukan
cuma sanitasi yang kita biayai tapi juga bangun
rumahnya. Di situ kita masuk untuk edukasi
perlunya sanitasi yang baik.
USAID IUWASH PLUS sangat berperan dalam
mendidik masyarakat karena mereka melakukan
pelatihan, termasuk untuk BPR juga. Ada toolkit
dimana salah satunya tentang promosi tangki
septik kedap. Walaupun USAID IUWASH PLUS akan
berakhir, dengan respon masyarakat selama ini
tidak jadi menghalangi untuk kerja sama ke depan.
BPR NBP 25 Tembung tentu sangat senang bisa
membantu masyarakat yang membutuhkan
dalam hal kesehatan. Secara tidak langsung jadi
membantu pemerintah.

Harapannya
masyarakat,
khususnya di daerah kami,
akan merasakan peranan
bank bukan hanya dari
bisnis namun juga bentuk
kepedulian sosial.”
PEMBIAYAAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA
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Arisan

DARI
MASYARAKAT,
UNTUK
MASYARAKAT
Arisan merupakan sistem yang sangat dikenal oleh masyarakat di
Indonesia. Metode pengumpulan uang secara berkala ini ternyata
juga dimanfaatkan oleh warga sebagai solusi pembiayaan
keperluan sanitasi di rumah mereka.
Arisan untuk pembiayaan air minum dan sanitasi sistemnya
serupa dengan arisan pada umumnya. Peserta arisan akan
mengumpulkan sejumlah uang secara rutin sesuai waktu yang
telah disepakati. Kemudian secara berkala, dana yang sudah
terkumpul akan digunakan untuk membiayai keperluan air
minum dan sanitasi di rumah pemenang arisan. Bentuknya bisa
bermacam-macam, dari mulai pembangunan tangki septik kedap
maupun layanan sedot lumpur tinja.
Masyarakat sudah familiar dengan sistem arisan karena sistem ini
lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Meski
begitu masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu
semakin banyak peserta arisan artinya semakin banyak dana
yang terkumpul, sehingga akan lama juga bagi peserta arisan
menunggu giliran untuk mendapatkan dana tersebut. Oleh sebab
itu USAID IUWASH PLUS memfasilitasi kolaborasi dengan Lembaga
Keuangan Mikro agar dana yang terkumpul dari arisan selanjutnya
dikelola dalam bentuk tabungan yang dijadikan sebagai jaminan
untuk kredit mikro yang disalurkan serentak. Skema ini dapat
mempercepat proses peningkatan akses air minum dan sanitasi
bagi seluruh peserta arisan.
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BANGUN SANITASI
LEWAT ARISAN
Di Kabupaten Deli Serdang, ada beberapa desa yang telah cukup
lama melakukan arisan untuk pengadaan sanitasi aman. Terhitung
80 KK di 6 desa telah memiliki tangki septik kedap melalui sistem
pembiayaan arisan.
Di Desa Lau Rakit, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, arisan
untuk pembangunan tangki septik kedap dilakukan sejak 2019. Ide
arisan ini berasal dari Puskesmas Talun Kenas, yang kemudian
didukung oleh perangkat Desa Lau Rakit dan Dinas Kesehatan Deli
Serdang dalam realisasinya.
Sebelumnya warga Desa Lau Rakit belum menyadari akan bahaya BABS.
USAID IUWASH PLUS kemudian mengadakan sosialisasi dan edukasi
sehingga warga desa menjadi lebih paham akan pentingnya sanitasi
aman. Seiring meningkatnya pemahaman warga, semakin meningkat
pula antusiasme warga untuk memiliki tangki septik kedap sendiri.
Warga desa yang ingin memiliki tangki septik namun terkendala biaya
kemudian mengikuti program arisan. Saat ini warga yang mengikuti
arisan tercatat 15 peserta di Dusun I, 25 peserta di Dusun II, dan 13
peserta di Dusun III.
Kepala desa mengelola langsung arisan ini dengan sistem
pengumpulan uang per minggu. Jumlah iuran yang dikumpulkan
sesuai kesepakatan warga di awal arisan yaitu sebesar 100 ribu
rupiah. Tiap dua minggu dana yang terkumpul digunakan untuk
membeli material tangki septik. Kemudian proses penggalian lubang
tangki septik dilakukan secara gotong royong, sesuai tradisi yang
masih sangat kental di Desa Lau Rakit. Untuk proses pembangunan
tangki septik kedap diserahkan ke masing-masing rumah, sehingga
bisa memutuskan sendiri tukang yang akan membangun tangki
septik kedap tersebut. USAID IUWASH PLUS juga mendukung dalam
pelatihan tukang untuk membangun tangki septik kedap di desa ini.
Di Desa Pematang Johar, telah dilakukan arisan sedot tinja yang
diprakarsai KPSPAMS Tirta Johar Mandiri. Awalnya KPSPAMS Tirta
Johar Mandiri bertanggung jawab mengelola dan memelihara SPAM
komunal yang dibangun oleh PAMSIMAS di Kabupaten Deli Serdang,
kemudian merambah ke arisan pengambilan lumpur tinja. Hingga
Desember 2020, sebanyak 74 KK telah menerima layanan lumpur tinja
dan 20 sisanya diharapkan dapat memperolehnya akhir Januari 2021.
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ADININTA BARUS
KEPALA DESA LAU RAKIT,
KABUPATEN DELI SERDANG

Awalnya, sebelum arisan terbentuk, masyarakat kita di
Desa Lau Rakit kebiasaannya masih BAB sembarangan.
Kita melihat itu pola hidup yang tidak sehat. Setelah
kita bentuk sistem arisan, kita ajak dan jelaskan ke
warga bahaya BABS. Masyarakat semangat dan setuju
untuk dibentuk arisan. Sekarang warga sudah mulai
mau membuat jamban di rumah masing-masing. Jadi
yang BABS sekarang sudah berkurang.
Tim USAID IUWASH PLUS datang ke Puskesmas untuk
melakukan sosialisasi dan gambaran untuk mengajak
masyarakat akan pentingnya kesehatan, bahkan
sudah membuat pilot project tangki septik kedap.
Rencananya kita tetap menyemangati warga. Mungkin
ada juga yang masih belum memiliki tangki septik
kedap tapi tidak mau ikut arisan, semoga ke depan
nanti akan sadar sendiri dengan sudah lebih banyak
warga yang memiliki tangki septik kedap.
Harapan saya mudah-mudahan masyarakat lebih
sadar lagi dengan terus diberikan pemahaman
kenapa harus menggunakan tangki septik kedap.

Mudah-mudahan nanti
semua warga desa Lau
Rakit sadar akan pentingnya
kebiasaan hidup bersih dan
sehat sehingga tercapai
tujuan kita untuk Stop BABS.”
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Corporate Social Responsibility (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 Sumatra Utara, seperti Kota Medan
dan Kota Tebing Tinggi.
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SINERGI EMPAT
PERUSAHAAN SWASTA
BANGUN SANITASI
Di Sumatra Utara, dukungan pihak swasta terhadap pembangunan sarana sanitasi
salah satunya ada di Kota Tebing Tinggi. Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
sudah lama menjadi persoalan sanitasi yang pelik di kota ini. Data Dinas Kesehatan Kota
Tebing Tinggi tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 20% dari penduduk berjumlah
156.815 jiwa di kota tersebut buang air di toilet komunal atau toilet tanpa tangki septik.
Mereka tidak mampu membangun sarana sanitasi yang layak karena terkendala biaya.
Dinas Kesehatan menyadari betul hal ini namun dana yang dapat dialokasikan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk membangun fasilitas sanitasi belum mencukupi
sehingga mereka harus mencari sumber dana lain, salah satunya melalui program CSR
dari pihak swasta.
Didampingi USAID IUWASH PLUS, Dinas Kesehatan melangsungkan serangkaian
advokasi dengan Bank Sumut—bank milik Pemerintah Provinsi Sumatra Utara—tentang
kemungkinan penyelenggaraan kerja sama antara Bank Sumut dan Pemerintah Kota
Tebing Tinggi untuk membangun toilet aman bagi anggota masyarakat berpenghasilan
rendah.
Bank Sumut pada akhirnya sepakat untuk membantu membangun toilet dan tangki
septik kedap seharga 3,4 juta rupiah per unit dengan alokasi dana sebesar 98 juta rupiah.
Program CSR tahun 2019 ini diberikan untuk 25 keluarga Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) di lima desa di Kota Tebing Tinggi, yaitu Damar Sari, Karya Jaya, Rambug,
Mekar Sentosa, dan Sri Padang.
Program CSR lainnya di Kota Tebing Tinggi diberikan oleh 3 perusahaan karet yaitu PT
ADEI, PT Batang Hari, dan PT Darmex.1 Tiga perusahaan tersebut menyalurkan dana
senilai total 30 juta rupiah untuk pembangunan tangki septik kedap seharga 3 juta
rupiah per unit. Bantuan tersebut diberikan kepada 9 keluarga MBR sebagai bentuk
tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat.
Selain menjembatani komunikasi antara pemerintah kota dan pihak-pihak swasta yang
berpotensi memberikan CSR, USAID IUWASH PLUS juga membantu pemerintah Kota
Tebing Tinggi dalam memetakan calon penerima manfaat serta memberikan konsultasi
soal perencanaan teknis dan sebagainya.

1
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ABDUL HAMID
PIMPINAN UNIT CSR BANK SUMUT

Kerja sama antara Bank Sumut, Pemerintah Kota
Tebing Tinggi, dan USAID IUWASH PLUS ini dibentuk
dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kami berharap
masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan
yang lebih baik dengan sanitasi yang lebih baik.
USAID
IUWASH
PLUS
membantu
dalam
menjembatani Bank Sumut dengan pemerintah
kota di dalam satu forum. Dari sana dimulai rencana
untuk menyalurkan dana CSR yang bermanfaat
kepada masyarakat terkait sanitasi. Masyarakat
pastinya sangat senang karena kualitas sanitasi
menjadi lebih baik dengan adanya program ini.
Tentunya kami berharap kerja sama ini akan
membantu bisnis Bank Sumut, artinya pemerintah
kota selaku salah satu pemegang saham akan
terus berkontribusi meningkatkan sahamnya,
sehingga dana CSR yang dapat disalurkan jauh
lebih besar.
Harapan kami program yang terkait langsung
dengan masyarakat dari USAID IUWASH PLUS
dapat kembali didiskusikan agar dapat terus
melakukan kerja sama serupa. Bank Sumut
dan terkait juga Pemerintah Kota Tebing Tinggi
selaku salah satu pemegang saham merasakan
jika program ini bermanfaat untuk masyarakat.

Kalau kita membangun
masyarakat, dan
bagi kami kepentingannya
adalah peningkatan ekonomi,
tentunya masyarakat harus
sehat dahulu lalu ekonomi
bisa kita dorong bergerak
menjadi lebih baik.”

PEMBIAYAAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA
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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 masingmasing 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 menggabungkannya 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 Sumatra Utara, pemetaan potensi pasar akses sanitasi telah dilakukan di
semua kota/kabupaten dampingan USAID IUWASH PLUS, yakni di Medan, Tebing Tinggi,
Pematang Siantar, Sibolga dan Deli Serdang. Pemetaan sanitasi tersebut menunjukkan
daerah dengan masyarakat yang memiliki tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
yang masih tinggi dan belum memiliki akses toilet sehat.
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PEMETAAN UNTUK
HIBAH TERARAH

SIGIT PRAMULIA

Tim monev USAID IUWASH PLUS memformulasikan data dari 22
kecamatan di Kabupaten Deli Serdang untuk membuat pemetaan
lingkungan sebagai acuan pelaksanaan hibah sanitasi. Pemetaan
ini direspon baik oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan
hibah atau subsidi tangki septik kedap di 2016
sampai 2020. Kami melakukan pembangunan tangki
septik kedap untuk MBR terlebih dahulu kemudian
dananya diganti dari APBD. Di tahun 2021 kami tidak
ikut karena bergantian dengan kota dan kabupaten
lainnya, namun kami berencana mengikuti program
ini lagi jika memungkinkan.

Hasil pemetaan di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan ada
17.390 KK atau sekitar 3,7% masyarakat yang menggunakan
toilet bersama dan 13.940 lainnya (2,96%) masyarakat yang
masih melakukan BABS. Angka tertinggi terlihat di Kecamatan
Kutalimbaru, Namorambe, dan Pancur Batu. Berdasarkan hasil
pemetaan tersebut terlihat bahwa masyarakat di Kutalimbaru
merupakan target hibah yang tepat.
Respon Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah sangat baik
namun proses pelaksanaan hibah memerlukan proses yang
panjang. Meski begitu, adanya pemetaan pasar sanitasi dari USAID
IUWASH PLUS setidaknya telah memberikan gambaran dalam
melaksanakan program Subsidi Pintar tepat sasaran nantinya.
Data pemetaan potensi di Kabupaten Deli Serdang ini juga bisa
menjadi acuan untuk sasaran program pembiayaan lain selain
Subsidi Pintar. Dengan adanya data pemetaan tersebut terlihat
potensi di masing-masing daerah untuk sistem pembiayaan
yang tepat. Contohnya di Desa Pematang Johar. Karena hasil
pemetaan hanya 31,51% masyarakat di sana yang tergolong
masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman lebih mendorong pembiayaan berbasis
pasar dibandingkan pemberian hibah.
Hasil dari pemetaan ini juga berguna untuk membedakan area
mana di Kabupaten Deli Serdang yang menjadi target pemasaran
pengusaha sanitasi dan mana yang menjadi daerah hibah.
Misalnya di Desa Pematang Johar, pemerintah bersama USAID
IUWASH PLUS mendorong terbentuknya pasar sanitasi dengan
melatih beberapa tukang untuk menjadi wash entrepreneur yang
bisa memasarkan hasil produk sanitasinya di Pematang Johar
dan wilayah lainnya yang masyarakatnya mampu membeli
sarana sanitasi dengan biaya sendiri.
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KABID INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA
KABUPATEN DELI SERDANG

Di 2019 USAID IUWASH PLUS memberikan data
pemetaan pasar sanitasi di Kabupaten Deli Serdang.
Data tersebut telah kita manfaatkan untuk melihat
potensi target pasar microfinance produk sanitasi.
Rencananya kami juga akan menggunakan
pemetaan ini sebagai dasar kalau nanti kami ikut
program hibah Kementerian PUPR lagi.
Pemetaan pasar sanitasi yang dibuat USAID IUWASH
PLUS ini sangat bermanfaat karena kami jadi tahu
basis data sanitasi di Kabupaten Deli Serdang.
Kami jadi semakin sadar ternyata di Kabupaten
Deli Serdang masih ada permasalahan BABS. Jadi
setidaknya kita mulai dulu dari memicu perubahan
perilaku masyarakat, dari yang tadinya BABS jadi
menggunakan jamban. Setelah itu baru kami
mendorong untuk membangun tangki septik kedap
di rumah masing-masing.

Pemetaan pasar
sanitasi yang dibuat
USAID IUWASH PLUS ini
sangat bermanfaat karena
kami jadi tahu basis data
sanitasi di Kabupaten
Deli Serdang.”
PEMBIAYAAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA
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SEBARLUASKAN
PENGETAHUAN
UNTUK
KEBERLANJUTAN

P

engelolaan 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, 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,
promosi, lokakarya dan diskusi terarah (Focus Group
Discussion/FGD).
Beragam kegiatan ini membantu menyebarluaskan
pengetahuan dari berbagai program USAID
IUWASH PLUS, seperti pendekatan partisipatif di
sektor WASH, dan dampaknya kepada mitra di
wilayah non-dampingan. Para mitra tersebut dapat
mengadopsi pengetahuan dari USAID IUWASH
PLUS di instansi atau wilayah masing-masing untuk
menjawab masalah yang mereka hadapi.
Pengelolaan pengetahuan ini dilakukan hampir di
semua kota dan kabupaten dampingan di wilayah
Sumatra Utara, antara lain Kabupaten Deli Serdang
dan Kota Tebing Tinggi.
Di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Deli Serdang,
dilakukan pelatihan Urban WASH Promotor untuk
mengembangkan kolaborasi antara sanitarian,
UPTD, pelaku pasar sanitasi, dan pemangku
kepentingan lainnya di sektor WASH. Setelah
kegiatan ini, sanitarian Puskesmas Teluk Karang,
yang merupakan daerah non-dampingan USAID
IUWASH PLUS mengadopsi metode dan alat
promosi WASH dari USAID IUWASH PLUS untuk
mempromosikan peningkatan akses air minum,
sanitasi, dan perilaku higiene di wilayahnya.
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REPLIKASI UNTUK
PROMOSI SANITASI
Urban WASH Promotor adalah ujung tombak di masyarakat yang
menentukan keberhasilan upaya percepatan akses air minum
dan sanitasi serta usaha meningkatkan perilaku hidup higiene
(WASH). Merekalah orang-orang yang berhadapan langsung
dengan masyarakat, melakukan pemicuan serta promosi di area
dampingannya. Karena itu, mereka bukan hanya harus memiliki
pengetahuan di sektor WASH, namun juga harus paham bagaimana
cara melakukan pendekatan persuasif, sehingga masyarakat mau
mendengarkan dan akhirnya membangun kesepakatan untuk
bergerak bersama mengubah akses dan perilaku mereka.
USAID IUWASH PLUS berusaha untuk meningkatkan kemampuan
para Urban WASH Promotor ini dengan memberikan pelatihan yang
diberi nama “UWP Training”. Pelatihan ini bukan hanya diperuntukan
bagi promotor WASH di area dampingan USAID IUWASH PLUS,
namun juga bagi sanitarian dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan di
seluruh Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan
para pelatih (ToT) ini juga ditujukan untuk mengembangkan
kolaborasi antara sanitarian, UPTD, pelaku pasar sanitasi, dan
pemangku kepentingan di sektor WASH tingkat kabupaten/kota
dalam mengembangkan promosi sanitasi berbasis pasar.
UWP Training ini dilakukan dalam dua fase. Fase pertama
dilangsungkan pada Maret 2018 sementara fase kedua sudah
dilakukan akhir Januari 2021 lalu. Di fase pertama para Urban WASH
Promotor berdiskusi mengenai cara melakukan promosi yang tepat,
serta mengembangkan rencana dan jadwal promosi. Sementara di
fase kedua ada tambahan materi mengenai pemasaran sanitasi dan
bagaimana berkolaborasi dalam mendukung penerapan sanitasi
berbasis pasar.
Salah satu peserta pelatihan UWP ini adalah Dony Alfredo
Hutapea, sanitarian dari Puskesmas Teluk Karang, Kota Tebing
Tinggi. Walaupun bukan berasal dari daerah dampingan USAID
IUWASH PLUS, ada beberapa hal yang ia peroleh selama pelatihan,
yang langsung ia replikasi dan terapkan. Misalnya saja, ia
menggunakan diagram F—yang dipakai tim monev partisipatif di
daerah dampingan USAID IUWASH PLUS—untuk menjelaskan alur
penularan penyakit yang bersumber dari limbah tinja yang tidak
dikelola dengan aman. Dony juga menggunakan flyer, brosur, dan
informasi bergambar lainnya untuk menyebarluaskan informasi
mengenai WASH kepada masyarakat di daerahnya. Dengan alat
informasi bergambar ini, masyarakat awam menjadi tertarik
melihatnya dan lebih mudah memahaminya.
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DONY ALFREDO
HUTAPEA
SANITARIAN PUSKESMAS TELUK KARANG,
KOTA TEBING TINGGI

Sebagai sanitarian di Puskesmas, saya melakukan promosi soal WASH
dan STBM. Ada pemicuan, monitoring, dan sebagainya. Ternyata,
USAID IUWASH PLUS punya program yang sejalan dengan yang saya
lakukan. Jadi ketika diajak ikut pelatihan, saya langsung semangat.
Pelatihan dari USAID IUWASH PLUS ini boleh dibilang apa ya…memicu
saya untuk bergerak. Ada teman yang sama-sama bisa memicu
warga, jadi semangat gitu. Dan dIbandingkan pelatihan lain, pelatihan
ini lebih interaktif. Bukan kayak ngajarin di sekolah, yang duduk aja
dengar dijejali ilmu.
Selain menggunakan diagram F dari USAID IUWASH PLUS untuk
promosi di kelurahan saya, saya ambil juga gambar dari IG @airsanitasi
punya USAID IUWASH PLUS. Saya posting (gambar) itu di FB agar bisa
dilihat teman-teman sanitarian lain untuk mereka gunakan pemicuan.
Kadang saya cetak juga jadi brosur, ditaruh di klinik sanitasi Puskesmas.
Secara tidak langsung, pelatihan dari USAID IUWASH PLUS ini
membawa peningkatan bagi kelurahan saya.
Masyarakat jadi lebih sadar dan paham akan
pentingnya air minum layak, sanitasi aman,
dan perilaku higiene.

Media promosi dari USAID
IUWASH PLUS ini saya pakai
juga untuk melakukan pemicuan
di sekolah-sekolah. Jadi nggak
cuap-cuap aja, ada media bantunya.
Karena ada gambarnya, anak-anak
jadi lebih tertarik. Eye catching. “
ADVOKASI, KOORDINASI & KOMUNIKASI
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Pelibatan Media

GANDENG MEDIA
UNTUK EDUKASI
Menyadari peran besar keterlibatan media, USAID IUWASH PLUS menyusun
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 pelibatan media 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 maupun kunjungan lapangan melihat
dampak program WASH di tingkat masyarakat.
Di Kota Medan, hubungan baik antara USAID IUWASH PLUS dengan rekan
media terwujud melalui sebuah forum Jurnalis WASH yang memanfaatkan
grup aplikasi pesan singkat untuk bertukar informasi seputar isu WASH. Tim
USAID IUWASH PLUS dan para jurnalis di Kota Medan memiliki kedekatan yang
sudah dibangun sejak periode USAID IUWASH (program pendahulu USAID
IUWASH PLUS) melalui rangkaian peningkatan kapasitas dan pertemuan
rutin. Terlebih, para jurnalis juga memiliki ketertarikan pada program WASH
perkotaan, terutama yang memiliki dampak langsung pada masyarakat
seperti pembangunan sumur resapan dan sanitasi aman.
Di Kabupaten Deli Serdang, Radio Deli Serdang Berseri menyiarkan talkshow
rutin yang mengangkat isu WASH. Kegiatan ini merupakan bagian dari
mekanisme pelibatan masyarakat.
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HUBUNGAN
BAIK
DENGAN
JURNALIS
MEDAN
Memanfaatkan forum komunikasi pada
aplikasi pesan singkat, tim USAID IUWASH
PLUS memelihara jejaring dengan sembilan
belas media lokal di kawasan Kota Medan.
Melalui forum tersebut, tim advokasi
menyebarluaskan
informasi
umum
tentang WASH perkotaan maupun agenda
program-program WASH yang bisa diliput
oleh jurnalis. Selain itu, tim advokasi juga
mempromosikan para champion penerima
manfaat program yang bisa menjadi
narasumber untuk peliputan program.
Setiap bulannya, sorotan media terhadap
program WASH dievaluasi melalui media
monitoring berkala.
Selain pernah bekerja sama dengan media
penyiaran seperti TVRI, RRI, dan DAAI
TV, USAID IUWASH PLUS juga menyadari
pentingnya meningkatkan keterlibatan
media online yang dapat menjangkau
khalayak luas serta lebih mudah diakses
oleh siapa saja. USAID IUWASH PLUS selalu
berupaya untuk melibatkan media online,
seperti beritasore.co.id, sentralberita.com,
dan waspada.co.id, dalam peliputan di
lapangan. Selain itu, forum jurnalis WASH
juga berkolaborasi dengan pemerintah
daerah
untuk
mengedukasi
dan
memberikan informasi yang tepat tentang
isu air minum, sanitasi, dan perilaku higiene
kepada masyarakat.
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LASWIYATI WABID
REDAKTUR BERITA SORE

Peran media itu memang cukup besar dalam
mensosialisasikan tentang air minum dan sanitasi
aman di Sumatra Utara, karena yang kita tau masih ada
beberapa daerah, umumnya penduduk yang padat yang
strata ekonominya rendah, kurang memperhatikan air
minum dan sanitasi aman.
Pengaruhnya cukup besar, artinya, sebagai wartawan juga
mengetahui sanitasi yang buruk itu sangat berbahaya
bagi masyarakat, dan setelah kita publikasikan, kalau
terjun ke lapangan, kita bisa ngasih tau langsung ke
masyarakat
Setiap ada kegiatan USAID IUWASH PLUS, beberapa
media kan diundang, termasuk Berita Sore, dan USAID
IUWASH PLUS Sumatra Utara juga sudah membentuk
satu grup WhatsApp untuk mensosialisasikan setiap ada
kegiatan di sini.
Untuk saat sekarang memang sudah begitu bagus, tapi
seperti yang saya katakan memang di (kawasan) padat
penduduk, yang penghasilan rendah, (penduduk) kurang
memperhatikan (masalah sanitasi), jadi maunya ke
depannya ada lah kerja sama lagi USAID IUWASH PLUS
di sini.

Pengaruhnya cukup besar,
artinya, sebagai wartawan
juga mengetahui sanitasi yang
buruk itu sangat berbahaya bagi
masyarakat, dan setelah kita
publikasikan, kalau terjun ke
lapangan, kita bisa ngasih tau
langsung ke masyarakat.”

ADVOKASI, KOORDINASI & KOMUNIKASI
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A I R M I N U M , SA N I TA S I A M A N , DA N
P E R I L A K U H I G I E N E YA N G B E R K E L A N J U TA N

Selama lima tahun delapan bulan, USAID IUWASH PLUS bergandengan tangan
dengan instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya, dan kelompok
masyarakat, serta mitra lainnya di Sumatra Utara untuk meningkatkan akses
air minum, sanitasi, dan perilaku higiene bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan kelompok rentan di perkotaan.

