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KATA PENGANTAR
USAID IUWASH PLUS
USAID IUWASH PLUS menyelesaikan pelaksanaan programnya di lima 
kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten 
Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi, dan dua wilayah khusus, yakni DKI 
Jakarta dan Tangerang pada September 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 Jawa Barat, DKI Jakarta, 
dan Tangerang. Kami berharap buku dan video ini dapat menjadi sumber 
pembelajaran dan inspirasi bagi para pelaku sektor air minum dan sanitasi 
ke depan, menuju Indonesia yang mandiri di sektor air minum, sanitasi, dan 
perilaku higiene.

Jakarta, Agustus 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, USAID IUWASH PLUS bekerja di lima kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kota Bekasi, 
serta dua wilayah khusus, yaitu Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta.

Selama sekitar lima tahun delapan bulan pendampingan USAID IUWASH PLUS di tujuh wilayah mitra 
tersebut, program ini telah mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene. 
Berdasarkan data USAID IUWASH PLUS per September 2020, sebanyak 327.020 orang mendapat layanan air 
minum layak melalui sambungan baru PDAM, 48.085 orang di antaranya masuk dalam kelompok penduduk 
dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah (B40). Di samping itu, 175.365 orang mendapat akses sanitasi 
aman dan 51.895 orang mendapat akses sanitasi layak, 34.350 di antaranya masuk dalam kelompok B40.

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

MELANGKAH BERSAMA
MENUJU KEMANDIRIAN
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Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya air 
minum, sanitasi aman, serta perilaku higiene dalam 
kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah. Hal 
ini dapat terlihat dari laporan Studi Formatif USAID 

IUWASH PLUS tahun 2018, yang respondennya mencakup 
3.458 keluarga B40, yaitu rumah tangga dengan tingkat 
kesejahteraan 40% terbawah dari populasi. Dari studi itu 
terungkap bahwa hanya 13% dari 77% responden mempunyai 
toilet dengan tangki septik dan hanya 23% responden yang 
melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).  

Diperlukan pendekatan terpadu untuk memperbaiki 
dan mengubah perilaku tersebut. USAID IUWASH PLUS 
menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) yang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan 
WASH. Masyarakat didampingi dalam pemicuan, pendataan 
kebutuhan, hingga pengawasan kegiatan WASH di wilayahnya. 
Masyarakat juga diajak untuk melakukan pendekatan kepada 
para pemangku kepentingan—pemerintah daerah, swasta, 
dan Lembaga Kredit Mikro—agar memperoleh dukungan 
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Masyarakat 
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untuk meningkatkan akses air minum, sanitasi aman, serta 
promosi perilaku higiene di daerahnya.

Sebagai bagian dari STBM ini, USAID IUWASH PLUS juga 
mendorong Mekanisme Pelibatan Masyarakat atau Citizen 
Engagement Mechanism (CEM) yang menjadi jembatan para 
pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan program 
dan edukasinya sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat 
menyampaikan aspirasinya. USAID IUWASH PLUS pun 
melengkapi STBM Perkotaan dengan pemasaran produk 

sanitasi dan memastikan ketersediaan rantai nilai sehingga 
upaya pemenuhan akses sanitasi dapat segera terwujud.

Implementasi pendekatan STBM Perkotaan yang 
dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS ini diharapkan 
akan meningkatkan akses air minum dan sanitasi serta 
memberi ruang partisipasi yang setara bagi semua anggota 
masyarakat. Oleh karenanya, USAID IUWASH PLUS selalu 
menggunakan perspektif pengarusutamaan gender dalam 
setiap tahapan kegiatan STBM Perkotaan. 

PENINGKATAN LAYANAN RUMAH TANGGA 
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IMPLEMENTASI STBM 
DI PERKOTAAN
Implementasi STBM di perkotaan yang dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS terdiri dari berbagai kegiatan yang saling 
berkaitan satu sama lain. Dimulai dari analisis pemangku kepentingan dan pengkajian partisipatif & pemicuan yang 
berlanjut pada rembug warga untuk menyusun rencana kerja masyarakat. 

Selanjutnya, secara paralel dilakukan promosi untuk mengubah perilaku, monitoring & evaluasi (Monev) partisipatif 
dan pemasaran produk sanitasi, serta sambungan air perpipaan. Hasil monev partisipatif dipaparkan dalam pertemuan 
para pihak sehingga memberikan gambaran inisiatif yang sudah dilakukan masyarakat dan dukungan yang dibutuhkan dari 
berbagai pihak untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi, dan praktik perilaku higiene. Kegiatan promosi, rembug 
warga, monev partisipatif dan pertemuan para pihak dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 

Untuk menjaga komunikasi dua arah antar masyarakat dan para pihak, dikembangkan suatu mekanisme keterlibatan warga 
yang dikenal dengan Citizen Engagement Mechanism (CEM). Ketersediaan barang dan jasa menjadi salah satu komponen 
penting dalam implementasi STBM di perkotaan. Oleh karena itu, upaya penguatan pasar, khususnya pasar sanitasi, menjadi 
elemen penting dalam implementasi STBM di perkotaan.

Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman, serta peningkatan 
perilaku higiene.
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Pemicuan, Pengkajian Partisipatif, dan Monev Partisipatif

PELIBATAN AKTIF MASYARAKAT 
KUNCI PERUBAHAN LINGKUNGAN
Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam 
upaya meningkatkan akses air minum dan 
sanitasi yang aman serta menerapkan perilaku 
higiene, karena masyarakat yang paling mengerti 
kebutuhannya sendiri.

Karena itulah, USAID IUWASH PLUS mendampingi 
masyarakat untuk meningkatkan akses air minum 
dan sanitasinya, serta menerapkan perilaku hidup 
bersih dan sehat melalui kegiatan pemicuan dan 
pengkajian partisipatif serta monitoring evaluasi.

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di Kota 
Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Tangerang, 
dan Provinsi DKI Jakarta, USAID IUWASH PLUS 
membentuk dan menguatkan tim monev 
partisipatif.

Tim monev partisipatif kemudian melakukan 
pemicuan dan pengkajian partisipatif yang 
dirangkumkan dengan penyusunan RKM (Rencana 
Kerja Masyarakat). Pelaksanaan RKM dimonitor 
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dan dievaluasi secara rutin melalui kegiatan monev 
partisipatif yang juga melibatkan para pemangku 
melalui kegiatan rembug warga dan pertemuan 
multipihak.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim monev 
partisipatif berkontribusi pada peningkatan akses 
air minum, sanitasi, dan mendorong perubahan 
perilaku di lokasi dampingan USAID IUWASH PLUS. 
Sebagai contoh, Dinas PUPR Kota Bogor memberikan 
hibah tangki septik bagi lima kelurahan di pinggir 
aliran Sungai Ciliwung. Di Kabupaten Bogor, IPAL 
Komunal dibangun melalui program SANIMAS 
IDB 2019 di Desa Rawa Panjang. Di Kabupaten 
Tangerang, Perumda Air Minum Tirta Kerta 
Raharja menggunakan dana CSR-nya membantu 
penambahan sambungan rumah ke SPAM Komunal 
yang dibangun oleh program PAMSIMAS di Desa 
Kayu Bongkok.
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Melalui kegiatan pengkajian partisipatif dan pemicuan yang 
dilakukan oleh tim monev partisipatif, masyarakat dapat lebih 
memahami masalah akses air minum, sanitasi, dan perilaku 
higiene di sekitar mereka.

Hal ini terlihat di Kota Depok. Saat melakukan pendataan 
awal, terungkap bahwa hanya 18% rumah yang sudah 
menyambung ke PDAM. Di samping itu, banyak warga yang 
masih buang air besar sembarangan atau memiliki jamban 
tanpa penampungan tinja kedap. Dari 63 kelurahan di Kota 
Depok, hanya 17 kelurahan yang sudah dinyatakan bebas 
praktik BABS.

Kegiatan pemicuan dan pengkajian partisipatif yang dilakukan 
tim monev partisipatif di Kelurahan Depok, Kemiri Muka, 
Abadi Jaya, dan Bojong Pondok Terong berhasil menyadarkan 
masyarakat tentang masalah air minum dan sanitasi di 
sekitar mereka.

PEMICUAN
BERBUAH 
KEBERHASILAN 

Tim monev partisipatif bersama masyarakat membuat 
RKM yang kemudian disampaikan di musyawarah rencana 
pembangunan tingkat kelurahan dan pertemuan multipihak 
yang dinamai NGOBRASH SAWALI (Ngobrol Air, Sanitasi, dan 
Perilaku Higiene Bersama Pak Wali).

Advokasi ini menampakkan hasilnya. Kelurahan Depok, 
Abadijaya dan Kemiri Muka berhasil mendapatkan hibah 
tangki septik individu untuk keluarga MBR, sementara 
Kelurahan Bojong Pondok Terong mendapatkan hibah 
IPAL Komunal. 

Pemerintah Kota Depok memang punya komitmen tinggi 
untuk mendukung kegiatan STBM perkotaan. Terbukti 
dengan Wali Kota yang selalu hadir dalam setiap pertemuan 
multipihak, yang merupakan salah satu kegiatan STBM, dan 
adopsi RKM oleh organisasi perangkat daerah terkait.
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Saya bergabung dengan tim monev partisipatif awalnya 
karena melihat kondisi lingkungan di sini. Miris lihatnya. Dulu 
di lingkungan saya masih banyak warga yang kesadarannya 
kurang dan masih banyak yang BABS.  Kami tim monev 
partisipatif sering mengadakan pengkajian partisipatif dan 
pemicuan agar masyarakat sadar. Tim monev partisipatif 
keliling rutin untuk mendata, sambil sosialisasi ke masyarakat. 

Alhamdulillah peningkatannya lumayan. Contohnya di RW 28 
ini, yang BABS sudah berkurang karena mereka sadar dan 
sudah ada yang bantuan tangki septik dari pemerintah kota. 
Selain itu, di wilayah ini air minum tidak bisa diminum karena 
bau. Dulu warga membeli air jerigen dari tempat lain, tapi 
sekarang sudah mendapat sambungan PDAM gratis.

USAID IUWASH PLUS banyak membantu dan mendampingi 
kami mengadakan pengkajian partisipatif dan pemicuan. Kita 
jadi banyak belajar, dari yang tidak mengerti apa-apa, pelan-
pelan karena sering dapat pelatihan jadi lebih paham.

TIM MONEV PARTISIPATIF
KELURAHAN ABADI JAYA, KOTA DEPOK

DEWI 
PERMATASARI 
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 Sekarang wawasan kami jadi 
terbuka, banyak ilmu yang kami 

dapat dan bisa kami sebarkan 
ke yang lainnya.
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Pemasaran Sanitasi   

LATIH PELAKU BISNIS 
UNTUK PERKUAT PASAR SANITASI  
Menarik minat pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis 
sanitasi tidaklah mudah karena pasar ini kurang menarik 
bagi pengusaha. Padahal, potensi di bidang ini cukup besar. 
Berdasarkan Studi Formatif USAID IUWASH PLUS tahun 2018, 
pelaku bisnis memiliki potensi untuk memasarkan toilet 
kepada 23% masyarakat yang belum memiliki toilet dan 87% 
masyarakat yang belum memiliki tangki septik kedap.

USAID IUWASH PLUS pun 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 dilanjutkan dengan advokasi untuk 
penentuan lokasi hibah berdasarkan data pemetaan pasar.

Dengan data peta pasar, pemerintah akan lebih mudah 
menentukan lokasi masyarakat sebagai lokasi hibah. 
Bagi pengusaha sanitasi, peta pasar tersebut juga akan 
membantu menentukan target lokasi untuk pemasaran. 
Namun, pemisahan lokasi hibah pemerintah dan lokasi bagi 
pengusaha saja tidak cukup, perlu dilakukan kolaborasi dalam 
promosi serta pendataan akses sanitasi oleh pemerintah dan 
pengusaha.

Untuk lebih memperkuat pasar sanitasi, USAID IUWASH PLUS 
juga memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan 
bagi pengusaha sanitasi serta 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 kota tersebut.
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Salah satu BDS yang bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS 
adalah Center for Micro and Small Enterprise Dynamics Universitas 
Kristen Satya Wacana (CEMSED UKSW). CEMSED UKSW ini akan 
mendampingi pengusaha sanitasi di Kota Bogor, Kota Bekasi, DKI 
Jakarta, dan Kabupaten Tangerang. CEMSED UKSW sudah banyak 
bergerak untuk mengembangkan bisnis UMKM, namun mereka 
belum memiliki pengalaman di bidang sanitasi.  Karena itulah 
USAID IUWASH PLUS melakukan penguatan kapasitas kepada 
CEMSED UKSW antara lain dengan memberikan pemahaman 
tentang program WASH, pelatihan pembangunan tangki septik, 
serta pendampingan pemetaan pasar dan survei lapangan. Kerja 
sama USAID IUWASH PLUS dengan CEMSED UKSW ini dilakukan 
sejak Februari 2021 lalu dan akan segera melakukan pelatihan 
kepada para pengusaha sanitasi di bulan Juni 2021.
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RANTAI NILAI 
LENGKAP,
POTENSI PASAR 
BESAR

Salah satu indikasi baiknya pasar sanitasi di sebuah 
daerah adalah adanya rantai nilai yang lengkap, 
mulai dari pengusaha sanitasi, tukang yang 
paham soal membangun akses sanitasi, Lembaga 
Keuangan Mikro, pemerintah yang mendukung, 
dan lain sebagainya. Kabupaten Tangerang dinilai 
memiliki rantai nilai yang cukup lengkap sehingga 
potensi pasar sanitasi di sana cukup besar. 

Potensi pasar sanitasi inilah yang coba 
dikembangkan oleh Pemkab Tangerang bersama 
USAID IUWASH PLUS. Salah satu caranya adalah 
dengan mendampingi Kelompok Wirausaha 
Sanitasi (KWS) yang dibentuk oleh Dinkes 
Kabupaten Tangerang. KWS ini terdiri dari 
pengusaha-pengusaha sanitasi yang sebelumnya 
sudah mendapatkan pelatihan sanitation marketing 
dari USAID IUWASH (pendahulu USAID IUWASH 
PLUS). 

USAID IUWASH PLUS meneruskan program yang 
sudah berjalan dan mengembangkannya lagi 
dengan melakukan  upgrading  pengetahuan, 
meliputi teknik pembuatan sarana sanitasi sesuai 
standar SNI, penghitungan RAB, hingga teknik 
pemasaran dan promosi menggunakan media 
digital. USAID IUWASH PLUS juga memfasilitasi 
kolaborasi antara KWS ini dengan BPR NBP12 dan 
Koperasi BMI yang telah memiliki kredit sanitasi. 
Kini, beberapa KWS di Tangerang mengerjakan 
proyek hibah SERASI (Seribu Sarana Sanitasi) dari 
Dinkes dan mencari pasar secara mandiri di luar 
lokasi hibah. 

Salah satu KWS yang ada adalah KWS Anggrek yang 
dibentuk oleh Karim Saber. Karim bukan hanya menjadi 
pengusaha sanitasi, namun ia juga bisa membagikan 
ilmu kepada pengusaha ataupun tukang yang baru 
memulai bisnis sanitasi, baik itu berada di Kabupaten 
Tangerang maupun di luar Kabupaten Tangerang. 

Untuk memperkuat pasar sanitasi, di awal tahun 2021 
USAID IUWASH PLUS bekerja sama CEMSED UKSW 
sebagai BDS. Kerja sama dengan CEMSED UKSW ini 
diharapkan bisa melanjutkan program yang telah 
dijalani USAID IUWASH PLUS sehingga pasar sanitasi di 
Kabupaten Tangerang makin berkembang. 
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BAYU 
WIJAYANTO
CEMSED UKSW
(CENTER FOR MICRO AND 
SMALL ENTERPRISE DYNAMICS 
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA), 
SALATIGA

UMKM di sektor sanitasi belum tersentuh, karena selama ini 
pengembangan UMKM masih fokus pada bidang industri, 
perdagangan, dan pertanian. Padahal kami melihat sektor 
ini sebagai satu industri yang bisa dikembangkan dan 
berkontribusi dalam pembangunan.

Setelah kami amati, permasalahan utama di dalam pasar 
sanitasi adalah aktor-aktor di sana (terutama pengusaha dan 
tukang) masih belum yakin jika bidang ini bisa menjadi mata 
pencarian dan cukup menjanjikan. Dan jejaring antar aktor ini 
masih lemah.

Hal ini sangat menarik kami sehingga ketika USAID IUWASH 
PLUS mengajak kami bermitra untuk mendampingi dan 
melatih wiraswasta di bidang sanitasi, kami sangat berminat. 

Dengan membangun pasar sanitasi yang 
kuat, melalui peningkatan kemampuan 

wirausaha sanitasi sehingga nanti mereka 
bisa mandiri, saya yakin industri ini bisa 

berkontribusi terhadap Indonesia.

Sejak menjadi pengusaha sanitasi ini, 
alhamdulillah ada perbaikan ekonomi 
keluarga. Saya juga jadi punya banyak 

teman dan jejaring di mana-mana.

,,,,

Saya tertarik dengan bisnis sanitasi karena ini prospeknya 
bagus. Lalu saya buat kelompok sanitasi yang jadi cikal 
bakal KWS. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada 16 KWS 
di Kabupaten Tangerang yang dibina oleh Dinkes dan 
dilatih oleh USAID IUWASH PLUS.

Menurut saya pasar sanitasi di sini menjanjikan karena 
banyak lokasi yang masih bisa ditangani. Potensi di sini 
banyak, tapi semua tergantung kesiapan pengusahanya 
juga. Jadi pengusaha sanitasi mesti tahu ilmu konstruksi, 
tau cara pemicuan ke masyarakat. Nah itu ilmunya saya 
dapat dari USAID IUWASH PLUS. Sekarang transfer ilmu ke 
orang lain yang datang belajar ke sini buat lihat konstruksi 
tangki septik yang benar. Alhamdulillah bermanfaat buat 
orang juga dan lingkungan jadi lebih sehat.  

KARIM SABER
PENGUSAHA SANITASI 
KABUPATEN TANGERANG
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Mekanisme 
Keterlibatan Masyarakat

INTERAKSI 
DAN 
KOMUNIKASI 
PERCEPAT 
AKSES AIR 
MINUM DAN 
SANITASI
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Masyarakat adalah target utama kegiatan STBM 
Perkotaan. Namun seringkali masyarakat tidak tahu 
harus ke mana untuk menyampaikan kebutuhannya, 
dan sebaliknya, pemerintah atau penyedia layanan 
tidak memiliki sarana untuk mengedukasi sekaligus 
mempromosikan layanannya.

Karena itu, diperlukan suatu mekanisme komunikasi 
dua arah antara pemerintah/penyedia jasa layanan air 
minum dan sanitasi dengan masyarakat. Mekanisme 
keterlibatan masyarakat (Citizen Engagement Mechanism/
CEM) ini bisa menjadi 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 Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, 
dan Kota Bekasi, mekanisme pelibatan masyarakat 
diwujudkan melalui talk show radio yang merupakan 
hasil kerja sama antara Pokja AMPL/PPAS dan USAID 
IUWASH PLUS. Radio tersebut antara lain Gemilang FM 
di Kabupaten Tangerang, Sipatahunan FM di Kota Bogor, 
Tegar Beriman FM di Kabupaten Bogor, dan Dakta di 
Kota Bekasi.
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Sebagai kota bertumbuh, Bekasi memang masih memiliki 
masalah air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Fakta ini 
menarik minat Radio Dakta untuk ikut ambil bagian dalam 
upaya mengedukasi masyarakat dan menyebarkan program-
program di bidang air minum, sanitasi, dan perilaku higiene 
ini. Mereka pun bergabung ke dalam Pokja AMPL Kota Bekasi 
dan menjadi anggota di Bidang Komunikasi Informasi dan 
Pemberdayaan Masyarakat.

Berangkat dari forum Pokja AMPL tersebut, Radio Dakta 
bersama  USAID IUWASH PLUS menginisiasi acara talk show 
mengenai air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Sejak 
Maret 2020, talk show ini rutin diadakan tiap bulannya dengan 
menghadirkan berbagai narasumber antara lain UPTD PALD, 
Dinas Kesehatan, PDAM Tirta Patriot, dan perwakilan tim 
monev partisipatif/masyarakat. 

MANFAATKAN 
TEKNOLOGI
UNTUK 
SEBARKAN 
INFORMASI

Edukasi tidak terhenti di talk show radio saja. Radio Dakta 
juga menayangkan talk show melalui kanal Zoom, YouTube, 
dan Instagram sehingga dapat menjangkau masyarakat 
lebih luas. Iklan layanan masyarakat berdurasi 1-2 menit 
pun rutin ditayangkan sebelum talk show dimulai.

Radio Dakta ditunjuk sebagai radio mitra pemerintah kota 
sehingga pemerintah Kota Bekasi dapat mempromosikan 
layanan mereka, misalnya layanan air minum perpipaan 
oleh PDAM Tirta Patriot dan layanan oleh UPTD PALD Kota 
Bekasi.

Program talk show ini disambut baik oleh masyarakat 
Kota Bekasi. Sebelumnya, warga Kota Bekasi hanya bisa 
melakukan pengaduan, aspirasi, dan pertanyaan mengenai 
sanitasi melalui kanal Pengaduan Online Terpadu. Kini, 
dengan adanya talk show secara rutin di Radio Dakta, warga 
Kota  Bekasi punya tambahan saluran untuk menyampaikan 
aspirasi mereka di bidang air minum, sanitasi, dan perilaku 
higiene.  
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SUYANTI
GENERAL MANAGER RADIO DAKTA
Radio kami sifatnya layanan publik, jadi kami 
membuka keran khususnya bagi masyarakat Bekasi 
untuk menyampaikan pesan mengenai layanan 
publik. Kami ingin Radio Dakta tidak hanya sebatas 
radio hiburan, namun juga ingin memberikan 
manfaat, apalagi di bidang air minum dan sanitasi. 

Kegiatan talk show ini merupakan kerja sama Radio 
Dakta dengan UPTD PALD Kota Bekasi dan Bappeda. 
Bappeda lah yang membuatkan jadwal siapa yang 
mendampingi, termasuk dari USAID IUWASH PLUS 
juga.

Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan terus, 
tapi harus ada inovasi berbeda. Karena saat ini 
pandemi jadi talk show dilakukan melalui aplikasi 
Zoom, namun saya berharap ke depannya bisa 
membuat workshop untuk mengenalkan langsung 
soal air minum dan sanitasi ini, agar lebih mengena 
ke masyarakat. Saya berterima kasih kepada tim 
USAID IUWASH PLUS, semoga pekerjaan ini tidak 
berhenti sampai di sini. 

,,
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Radio Dakta memiliki kepedulian 
masalah kesehatan lingkungan 
secara umum. Namun dengan adanya 
pendampingan dan kerjasama dengan 
USAID IUWASH PLUS ini isu menjadi 
lebih spesifik ke isu masalah air 
minum, sanitasi, dan perilaku higiene.



Pengarusutamaan Gender dalam Kegiatan STBM Perkotaan

SEMUA TERLIBAT UNTUK WUJUDKAN KESETARAAN 
MELALUI AKSES SANITASI DAN AIR MINUM AMAN

Di beberapa kota/kabupaten di Indonesia, kesenjangan 
gender dalam akses air minum dan sanitasi masih besar. 
Keseharian perempuan yang dekat dengan air minum dan 
sanitasi belum diimbangi dengan kenyamanan dan keamanan 
dalam mengakses kedua hal tersebut. Pada kegiatan STBM 
Perkotaan, kesenjangan gender juga masih terjadi. Sering 
terjadi persepsi bahwa yang bisa terlibat dalam kegiatan ini 
hanya kelompok masyarakat tertentu saja. Kelompok rentan 
seperti lansia atau perempuan, seringkali tidak dilibatkan 
dalam kegiatan ataupun pengambilan keputusan.

USAID IUWASH PLUS mendorong masyarakat untuk 
mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam 
kegiatan STBM Perkotaan. Contohnya, mengajak masyarakat 
mengatur waktu kegiatan agar perempuan dan laki-laki, dari 
anak dan remaja hingga lansia dapat terlibat aktif mendorong 
keterlibatan. Selain itu aktif mendorong keterlibatan laki-laki 
dalam promosi WASH yang selama ini lebih banyak dilakukan 
perempuan, membuka ruang aktualisasi diri bagi lansia, 
serta memberi anak muda kesempatan untuk menjadi motor 
kegiatan STBM Perkotaan.
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USAID IUWASH PLUS memberikan pemahaman dan 
mendorong tim monev partisipatif di seluruh lokasi 
dampingannya di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang 
untuk mengarusutamakan gender dalam kegiatan mereka, 
baik dalam melakukan promosi maupun dalam keseharian 
di rumah tangga. Tim monev partisipatif di Kota Bekasi, Kota 
Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang juga 
mendapatkan pelatihan mengenai integrasi gender dalam 
penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), sehingga 
RKM yang dibuat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi 
kelompok rentan.

Kesetaraan gender juga terlihat di bidang pemasaran sanitasi. 
Dengan dorongan dan dampingan dari USAID IUWASH PLUS, 
kaum perempuan di Kabupaten Tangerang aktif dalam 
Kelompok Wirausaha Sanitasi (KWS) mulai dari menjadi 
tenaga marketing hingga ketua KWS.
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MUHAMMAD 
RIDWAN
TIM MONEV PARTISIPATIF
KELURAHAN BABAKAN PASAR, 
KOTA BOGOR
Saya masuk dalam tim monev partisipatif ini karena 
ingin belajar lebih banyak agar wilayah kami ini 
bisa lebih bersih dan teratur. Dulunya tim monev  
partisipatif didominasi ibu-ibu lalu saya mencoba 
advokasi ke RT, RW, dan Kelurahan untuk ikut serta 
di tim monev partisipatif. 

Sekarang laki-laki juga ikut promosi. Kami juga 
membagi peran tim monev partisipatif sesuai 
kapasitas masing-masing. Tugas kami yang 
senior berkontribusi/memberikan sumbangsih 
dengan melakukan advokasi ke tokoh masyarakat,  
sementara yang muda banyak membantu pada 
saat penelusuran dan pengumpulan data. Manfaat 
dengan adanya pembagian peran tersebut adalah 
masing-masing tim monev partisipatif disini bisa 
lebih banyak belajar satu sama lain dan berbagi 
ilmu. Warga pun ikut terlibat dan merasakan 
manfaatnya.

Saya berharap tim monev partisipatif Kelurahan 
Babakan Pasar terus berlanjut untuk tetap 
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 
kesehatan lingkungan.,,

Kami dari tim monev 
partisipatif Kelurahan 
Babakan Pasar berbagi 
peran sesuai kapasitas 
kami sehingga kami bisa 
memaksimalkan potensi 
masing-masing, baik yang 
senior, seperti saya, 
maupun yang muda.

32 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN



BERBAGI PERAN
SESUAI KAPASITAS
Peran serta seluruh masyarakat merupakan aspek penting 
dalam kegiatan STBM Perkotaan karena tiap individu 
memiliki potensi dan kapasitas yang berbeda sehingga bisa 
saling melengkapi satu sama lain. Oleh sebab itu penting 
untuk menerapkan pengarusutamaan gender dalam setiap 
kegiatan STBM Perkotaan, termasuk pada saat pemicuan dan 
pembentukan tim monev partisipatif itu sendiri. 

Penerapan pengarusutamaan gender dalam kegiatan STBM  
Perkotaan terlihat di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. 
Awalnya, tim monev partisipatif Kelurahan Babakan Pasar 
ini didominasi kaum perempuan, namun kemudian mereka 
sadar pentingnya keikutsertaan semua pihak agar kegiatan 
pemicuan dan monitoring dapat menjangkau dan membawa 
manfaat bagi semua kelompok masyarakat. 

Kini di tim monev partisipatif Kelurahan Babakan Pasar 
memiliki anggota 20 orang yang terdiri atas perempuan, 
laki-laki, lansia, maupun anak muda. Keterlibatan semua 
kelompok masyarakat ini membuat kegiatan monitoring 
evaluasi di Kelurahan Babakan Pasar menjadi lebih optimal. 
Semua anggota berbagi peran dengan memaksimalkan 
kapasitas masing-masing; anggota tim monev partisipatif 
yang lebih muda banyak berperan dalam kegiatan teknis di 
lapangan, seperti melakukan penelusuran dan pengumpulan 
data dengan menggunakan aplikasi. Sementara, anggota 
yang lebih senior berkontribusi dengan melakukan advokasi, 
jejaring, dan promosi. 

Salah satu anggota senior adalah Pak Ridwan. Ia memahami 
kapasitasnya sebagai anggota senior, sehingga berinisiatif 
melakukan advokasi ke RT, RW, dan Kelurahan. Dengan 
pengalaman berjejaring, suaranya lebih didengarkan 
sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal. Upaya 
advokasi tersebut membuahkan hasil berupa program hibah 
tangki septik dari Dinas PUPR sebanyak 30 unit di 2019. Selain 
itu, juga telah direncanakan pembangunan IPAL Komunal di 
Babakan Pasar untuk tahun anggaran 2022.
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Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan akses 
air minum dan sanitasi layak dan aman menjadi target 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024. Pencapaian target ini tentunya 

perlu ikut diemban oleh pemerintah daerah, termasuk para 
pengelola sektor air minum dan sanitasi di daerah.

Namun, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa 
kendala. Sebagai contoh, di sektor sanitasi, keberadaan 

lembaga pengelola air limbah domestik belum merata dan 
instalasi pengolahan lumpur tinja belum semuanya berfungsi 
secara optimal. Di sektor air minum, kinerja PDAM di berbagai 
daerah masih bervariasi , dan masih banyak masyarakat, 
terutama yang berpenghasilan rendah, belum dapat 
menikmati akses air minum perpipaan.

Oleh karena itu, USAID IUWASH PLUS membantu pemerintah 
daerah untuk menjawab tantangan tersebut melalui berbagai 
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Bersama 
Kuatkan 
Penyedia 
Layanan



upaya. Misalnya, program pengembangan fasilitas, dan 
inovasi layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia 
lembaga penyedia layanan sanitasi dan air minum, serta 
lingkungan yang mendukung, seperti ketersediaan regulasi 
dan anggaran yang memadai.

Selain itu, USAID IUWASH PLUS juga mendorong pemerintah 
daerah untuk menerapkan pengarusutamaan gender dalam 
pembangunan air minum dan sanitasi.

Di lokasi dampingan USAID IUWASH PLUS, seluruh upaya 
tersebut telah meningkatkan kapasitas lembaga penyedia 
layanan air minum dan sanitasi, sehingga mereka dapat 
memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
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PENYEDIAAN LAYANAN 
SANITASI AMAN

Pengelolaan air limbah domestik memastikan air limbah dari rumah tangga dikelola dengan benar sebelum dibuang ke 
lingkungan, agar tidak mencemari air tanah dan badan air.

Ada dua sistem pengelolaan air limbah domestik, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT). Dalam SPALDS, air limbah domestik ditampung dan mengalami 
proses pengolahan setempat dalam tangki septik. Kemudian, lumpur tinja yang dihasilkan dari proses pengolahan setempat 
disedot secara berkala, diangkut, dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Sayangnya, pengelola air limbah domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat 
tentang tangki septik dan ketidakmampuan warga untuk membangun sarana tersebut. Selain itu, beberapa kondisi geografis 
permukiman membutuhkan teknologi tangki septik yang khusus.

Tantangan lainnya adalah beberapa operator yang belum dapat mengelola air limbah domestik secara optimal karena masih 
menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia, regulasi pendukung, anggaran, dan sarana pengolahan lumpur tinja 
yang kurang berfungsi maksimal.

Bersama USAID IUWASH PLUS, pemerintah daerah di lokasi dampingan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan 
tantangan ini. Misalnya, mencari inovasi teknologi tangki septik, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada operator 
air limbah domestik, penerbitan peraturan pendukung, penentuan tarif retribusi layanan lumpur tinja, hingga revitalisasi dan 
modernisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Hasilnya, operator air limbah domestik di wilayah dampingan USAID IUWASH PLUS telah mampu mengelola air limbah 
domestik dengan lebih baik.
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Penampungan 
Lumpur Tinja

INOVASI 
SARANA 
PENAMPUNGAN 
LUMPUR TINJA
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang 
meningkat tajam dari tahun ke tahun berakibat 
pada meningkatnya produksi air limbah domestik. 
Hal ini berpotensi mencemari lingkungan, terutama 
apabila air limbah domestik tersebut tidak 
ditampung dalam tangki septik yang sesuai dengan 
kriteria tangki septik SNI. 
 
Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum 
memiliki tangki septik. Menurut Laporan Studi 
Formatif USAID IUWASH PLUS tahun 2018, 85% 
dari 2.652 KK responden telah tersambung dengan 
tempat penampungan tinja, namun hanya 8% yang 
terkonfirmasi menggunakan tangki septik.

Penyebab utama mengapa masyarakat tidak 
memiliki tangki septik kedap adalah kurangnya 
pemahaman tentang kondisi tangki septik mereka. 
Penyebab lainnya ialah kondisi lahan yang tidak 
memungkinkan untuk membuat tangki septik, 
antara lain karena rumah terletak di lokasi sempit 
yang padat penduduk.
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Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang, 
USAID IUWASH PLUS memperkenalkan teknologi 
tangki septik knock down. Keunggulan tangki septik 
knock down antara lain pada proses pemasangan dan 
mobilisasi yang lebih mudah sehingga tepat digunakan 
di area padat penduduk. Tangki jenis ini juga dinilai 
lebih ekonomis karena tidak membutuhkan banyak 
material seperti tangki septik konvensional. 

Pemerintah kabupaten/kota  kemudian  menggunakan 
tangki septik knock down ini untuk program sanitasi 
di wilayah mereka. Contohnya, program Rehabilitasi 
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota 
Depok, program Gerakan Bersama Rakyat Atasi 
Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) 
di Kabupaten Tangerang, dan program hibah tangki 
septik Dinas PUPR Kota Bogor.
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Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota 
Bogor, pertambahan penduduk di kota hujan ini juga melaju 
pesat dan permukiman padat penduduk semakin menjamur.
Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala bagi sebagian 
warga Kota Bogor yang mendiami permukiman padat untuk 
membangun tangki septik.

Untuk mengatasi hambatan itu, USAID IUWASH PLUS 
melakukan diskusi dan advokasi kepada Dinas PUPR untuk 
membangun tangki septik di lahan sulit, termasuk mencari 
opsi teknologi yang tepat. Dari rangkaian diskusi itu, 
disepakati menggunakan tangki septik knock down, yang telah 
dikembangkan oleh produsen tangki septik.

Sejak 2019, Dinas PUPR mulai menggunakan teknologi tangki 
septik knock down dalam program hibah tangki septik di Kota 
Bogor, termasuk di lima kelurahan padat penduduk di Daerah 
Aliran Sungai Ciliwung.

INOVASI UNTUK 
AKSES SULIT

Tangki septik knock down dinilai cocok untuk lokasi sasaran 
hibah karena lebih efisien dan ekonomis. Karena dirakit 
di tempat, mobilisasi ke lokasi pemasangan menjadi lebih 
mudah meski akses jalan sempit. Bentuk dan ukuran tangki 
septik knock down juga cocok untuk lahan yang terbatas. Selain 
itu, proses pemasangannya hanya memerlukan waktu 2-3 
hari dan tidak memerlukan tukang dengan keahlian khusus.

Dari segi bahan, tangki septik ini terbuat dari high-density 
polyethylene (HDPE) yang bersifat kuat dan lentur sehingga 
lebih terjamin aman dan kedap. Saat ini total 120 unit 
tangki septik sudah terpasang melalui program hibah tangki 
septik dari Dinas PUPR. Karena dirasa cocok untuk kondisi 
Kota Bogor yang padat, Dinas PUPR Kota Bogor akan terus 
melanjutkan program hibah dengan menggunakan tangki 
septik knock down ini.
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KEPALA SEKSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 
DINAS PUPR KOTA BOGOR

ROYANI

RINA APSARI 
ARGARINI

Awalnya, kami menggunakan tangki septik knock down 
karena masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi 
sasaran kami berada di permukiman padat, lahannya 
sempit, dan akses jalannya juga sulit.

Setelah diskusi dengan USAID IUWASH PLUS, kami sepakat 
menggunakan teknologi tangki septik knock down. USAID 
IUWASH PLUS kemudian melatih cara pemasangan tangki 
septik ini.

Secara teknologi tangki septik knock down sangat bagus 
dan ini hal yang baru untuk kami. Jadi, kami tertarik. 
Pemasangannya juga mudah, bahannya lentur, dan 
pengemasannya lebih simple. Dari segi biaya pun lebih 
ekonomis karena menggunakan bahan yang sedikit dan 
pengerjaannya cepat.

Awalnya saya tidak punya kamar mandi dan tangki septik, 
kebetulan untuk BAB di dekat sini ada MCK umum. 
Sebenarnya saya mau pasang tapi terkendala biaya dan 
dari segi lahan juga tidak ada lahan yang bisa dipakai.

Kemudian ada informasi dari pihak kelurahan mengenai 
program hibah tangki septik dari PUPR. Saya langsung 
mengajukan melalui pengurus. Setelah didata, dalam 
waktu 2 bulan hibah tangki septik ini sudah turun. 

PENERIMA 
MANFAAT HIBAH 
TANGKI SEPTIK 
KELURAHAN 
SEMPUR
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Menurut saya tangki septik knock down ini 
bagus karena sudah hampir 2 tahun 

terbangun dan tidak ada kendala.

Tangki septik ini tidak perlu lahan 
yang luas di tiap rumah sehingga cocok 

untuk permukiman padat di Kota Bogor.
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Penyedotan, Pengangkutan, dan Pengolahan Lumpur Tinja   

KUATKAN LEMBAGA, 
PERBAIKI LAYANAN 
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 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 
Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja ini sangat penting 
untuk meminimalisasi pencemaran lingkungan akibat air 
limbah domestik yang tidak dikelola dengan benar.

Sejumlah kendala masih ditemui dalam pengelolaan air 
limbah domestik ini. Selain kesadaran masyarakat yang masih 
kurang, beberapa UPTD PAL selaku Operator Air Limbah 
Domestik (ALD) masih kesulitan mengembangkan layanan. 

Karena itulah, USAID IUWASH PLUS bersama pemerintah 
daerah melakukan upaya penguatan kapasitas operator ALD 
melalui serangkaian program pendampingan, misalnya saja 
penyusunan Standard Operation Procedure, seperti halnya yang 
dilakukan bersama UPTD PAL di Kota Depok, Kota Bogor, dan 
Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. 

Upaya penguatan kapasitas lainnya adalah penggunaan sistem 
manajemen informasi MIS LLTT untuk membangun database 
pelanggan dan melakukan penyedotan. Penggunaan sistem 
manajemen informasi dan pemanfaatan data pelanggan 
digital yang detail memudahkan pengembangan layanan 
operator air limbah domestik. Salah satu bentuknya adalah 
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LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal), yakni pengambilan 
limbah lumpur tinja secara rutin setiap 2-3 tahun sekali. Layanan 
LLTT ini sudah mulai diluncurkan di beberapa kota dampingan 
USAID IUWASH PLUS antara lain di Kota Bogor, Kota Depok, 
Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Kota Bekasi telah 
meluncurkan LLTT pada masa USAID IUWASH (program sebelum 
USAID IUWASH PLUS).

Untuk menarik minat pelanggan menggunakan LLTT ini,  operator 
air limbah domestik melakukan promosi. Misalnya saja UPTD PAL 
Kota Bekasi yang menawarkan program bundling paket murah, di 
mana warga bisa membayar biaya lebih murah jika pengambilan 
lumpur tinja dilakukan kolektif untuk beberapa rumah. Selain itu 
UPTD PALD Kota Bekasi juga bekerja sama dengan pihak swasta 
untuk melakukan penyedotan.

Beberapa kabupaten kota juga masih mengalami kendala 
di area pengolahan karena beberapa sarana pengolahan 
air limbah domestik tidak berfungsi secara optimal. USAID 
IUWASH PLUS pun mendampingi pemerintah kota/kabupaten 
untuk memperbaiki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 
yang dinilai tidak optimal tersebut. Program dimulai dengan 
pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi kebutuhan 
tiap IPLT, lalu menyelesaikannya melalui beberapa cara antara 
lain melakukan modernisasi sarana pengolahan limbah yang 
sudah ada, memperbaiki fasilitas IPLT yang tadinya tidak 
berfungsi, serta mencari inovasi untuk menarik pelanggan. 
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TINGKATKAN 
LAYANAN LIMBAH 
DENGAN 
TEKNOLOGI

Kota Depok sedang dalam perjalanan menuju smart city 
sehingga pemerintah kota mendorong pemanfaatan 
teknologi, termasuk dalam penanganan limbah domestik. 
Saat ini UPT IPLT Kota Depok sudah menggunakan sistem 
manajemen informasi (MIS LLTT) yang diperkenalkan oleh 
USAID IUWASH PLUS. Sistem ini mempermudah pendataan 
pelanggan dan manajemen penyedotan lumpur tinja, baik itu 
penyedotan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal. MIS ini 
kemudian dikembangkan lagi oleh Pemkot Depok menjadi 
aplikasi Sedot WC Aman Terjadwal (SWAT).

Kehadiran aplikasi berbasis android ini akan mempermudah 
masyarakat Kota Depok dalam mengakses layanan 
penyedotan lumpur tinja. Hingga September 2020, pelanggan 
sedot tinja UPT IPLT Kota Depok mencapai 2.552 KK. 

Pemerintah Kota Depok juga melakukan promosi guna 
mendorong penambahan jumlah penyedotan untuk 
meningkatkan volume lumpur tinja yang masuk ke UPT 

IPLT. Peningkatan volume tersebut harus dibarengi 
dengan peningkatan kapasitas IPLT itu sendiri. Untuk itu, 
Pemerintah Kota Depok dengan dukungan USAID IUWASH 
PLUS melakukan modernisasi IPLT dari sistem konvensional 
menjadi mekanis.

Setelah ada sistem mekanis, UPT IPLT berhasil memenuhi 
standar kadar baku mutu limbah cair dari Kementerian 
Lingkungan Hidup. Efluen yang dihasilkan dinyatakan aman 
untuk dibuang ke Sungai Ciliwung, sementara limbah padat 
berupa lumpur kering tidak lagi menumpuk dan dapat dikirim 
ke pabrik kompos milik Dinas Lingkungan Hidup.

Modernisasi ini juga meningkatkan efisiensi pengolahan 
lumpur tinja. Sebelumnya dengan sistem konvensional 
limbah domestik harus melalui proses pengendapan selama 
10-21 hari sebelum nantinya diolah. Dengan adanya sistem 
mekanis, limbah yang masuk bisa langsung diolah setiap 
harinya.
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Banyak perubahan terjadi setelah menggunakan IPLT 
mekanis. Sekarang, kualitas efluen lebih baik dan memenuhi 
standar aman baku mutu. Kami juga sudah mempunyai 
dokumen SOP yang menunjang pekerjaan kami.

Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pengolahan 
lumpur tinja dan melakukan promosi kepada pelanggan. 
Kami berencana sosialisasi ke 500 KK setahun, targetnya 
mendapat tambahan pelanggan sebanyak 10% dari jumlah 
yang kami sosialisasi.

BURHANUDIN

DUDI MI’RAZ 
IMADUDDIN

KEPALA UPTD IPLT KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN KOTA DEPOK

Sejak lima tahun lalu, kami bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS untuk 
membenahi manajemen pengelolaan air limbah domestik dan mendorong perubahan 
perilaku masyarakat.

Dari segi manajemen kami mendapat bantuan dari mulai pelaksanaan penyusunan 
perencanaan hingga pengelolaan anggaran. Selain itu juga ada bantuan pengembangan 
aplikasi MIS LLTT untuk membangun database pelanggan dan melakukan penyedotan. 
Saat ini untuk LLTT sudah ada aplikasi yang difasilitasi USAID IUWASH PLUS dan 
Diskominfo.

Kami juga dibantu untuk pembuatan SOP untuk UPT IPLT dan penyusunan Perda 
Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hasilnya kita punya aturan yang bisa disosialisasikan 
ke masyarakat. Kami pun bisa mengajak dari pihak swasta terutama dari sedot tinja 
untuk bekerja sama.

Selain itu kami difasilitasi untuk program LLTT. Tahun 2020 harusnya sudah mulai 
sosialisasi tapi karena pandemi jadi ada refocusing dan tidak bisa sosialisasi secara 
langsung. Pertengahan 2020 kami mulai lagi karena sudah ada protokol yang kami 
terapkan dalam berkegiatan di unsur pemerintah. Program LLTT sudah diluncurkan 
sejak bulan Maret 2021. 

Dengan adanya program 
LLTT ada penambahan 
pelanggan dan meningkatnya 
volume kegiatan penyedotan.

Dulunya UPT IPLT Kota Depok mengalami 
berbagai masalah karena sistem IPLT yang 
masih konvensional, namun telah teratasi 
setelah berubah menjadi sistem mekanis.

,,

,,
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Lingkungan Pendukung

DUKUNGAN KELEMBAGAAN 
UNTUK WUJUDKAN 
SANITASI AMAN
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Selain kesiapan kinerja lembaga pengelola sanitasi, lingkungan 
yang mendukung juga diperlukan untuk mencapai kemajuan 
pengelolaan air limbah domestik.

Untuk itu, USAID IUWASH PLUS mengembangkan alat ukur 
untuk menilai kinerja sektor air limbah domestik, yang 
dikenal dengan Indeks Sanitasi (Sandex). Alat ini mengukur 
indikator institusi, peraturan, cakupan sanitasi, keuangan,dan 
operasional.

Pendampingan USAID IUWASH PLUS di beberapa wilayah di 
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang berhasil meningkatkan 
kinerja sektor air limbah domestik dengan menggunakan 
indeks sanitasi. Indeks sanitasi megindentifikasi aspek-aspek 
penting yang diperlukan, seperti pembentukan lembaga 
pengelola air limbah domestik, kelengkapan regulasi 
pendukung, aspek finansial, serta aspek operasional.

Di Kabupaten Bogor, Indeks Sanitasi berhasil mendorong 
peningkatan alokasi anggaran sektor sanitasi yang stabil. Di 
Kota Bekasi indeks sanitasi mendorong ketersediaan regulasi 
dan peningkatan rasio pendanaan dari APBD. Selain itu, di 
Kota Depok indeks sanitasi mendorong efisiensi operasional 
UPT IPLT, ketersediaan regulasi, dan alokasi anggaran dari 
pemerintah daerah.

Selain mengembangkan Indeks Sanitasi, USAID IUWASH PLUS 
juga mendampingi operator air limbah domestik membuat 
Standard Operating Procedures (SOP) sebagai salah satu aspek 
yang diukur dalam Indeks Sanitasi. Dengan adanya SOP, alur 
kerja operator air limbah domestik menjadi lebih optimal.

USAID IUWASH PLUS melakukan pendampingan pembuatan 
SOP teknis dan administrasi di Kota Depok, Kabupaten Bogor, 
dan Kabupaten Tangerang.

Selain memberikan dukungan di tingkat operator air limbah 
domestik, USAID IUWASH PLUS juga memfasilitasi review 
dan pengembangan Road map sistem pengelolaan air 
limbah domestik. Tujuan penyusunan Road map ini adalah 
menyiapkan arah dan acuan pemerintah daerah dalam 
pengembangan rencana dan aksi pemenuhan cakupan 
akses dan mutu pelayanan air limbah domestik skala kota/
kabupaten.

Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, USAID 
IUWASH PLUS mendampingi Kota Bekasi dan Kabupaten 
Tangerang untuk memperbarui Road map untuk periode 
2021-2025.
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RENI SITI 
NURAENI
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Terakhir kita baru melakukan evaluasi Sandex untuk tahun 
2020, saya lihat ini bisa jadi alat evaluasi terkait penganggaran 
dan implementasi. Dengan adanya Sandex kami terbantu 
sekali karena ini menjadi bahan evaluasi kami juga.

Pada saat evaluasi kami sudah menyampaikan ketertarikan 
untuk memanfaatkan aplikasi Sandex ke depannya. Kalau 
diperkenankan kami akan mengembangkan ini sehingga 
nanti implementasinya bisa lebih maksimal.
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Dengan adanya Sandex kami 
jadi bisa melakukan evaluasi 
dan perencanaan dengan lebih 
komprehensif.
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Indeks Sanitasi di Kota Depok meningkat dari 2016 ke 2020. 
Peningkatan terjadi karena adanya penguatan institusi, 
penerbitan beberapa regulasi sanitasi, dukungan APBD, serta 
kemajuan dan efisiensi operasional UPT IPLT. Peningkatan 
indeks ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah 
daerah dengan dukungan USAID IUWASH PLUS.

Untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik, 
Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan Peraturan Daerah 
No. 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 
dan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus yang mengatur tarif retribusi. 
Peraturan ini menjadi dasar bagi UPT IPLT untuk bekerja sama 

EVALUASI
DENGAN INDEKS 
SANITASI

dengan pengusaha sedot tinja swasta untuk memberikan 
layanan lumpur tinja. Pada tahun 2020, UPT IPLT mencatat 
ada lumpur tinja dari 1.467 rumah yang disedot oleh pihak 
swasta dan diolah di IPLT.

Selain itu, UPT IPLT juga mengembangkan dan merevisi SOP 
untuk memastikan pengolahan lumpur tinja di IPLT berjalan 
optimal. Untuk menyesuaikan dengan biaya operasional, 
Pemerintah Kota Depok berencana melakukan penyesuaian 
tarif retribusi. Saat ini, permintaan evaluasi tarif telah selesai 
dilakukan dan masih menunggu pengesahan DPRD.
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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 
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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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Untuk mendukung peningkatan kinerja PDAM sebagai 
penyedia layanan air minum, USAID IUWASH PLUS pun 
memfasilitasi pendampingan secara teknis dan penguatan 
kelembagaan PDAM dalam aspek keuangan, pelayanan, 
operasional, sumber daya manusia, manajemen/administrasi, 
dan ketersediaan air baku. Keenam aspek ini tercantum 
dalam PDAM Index.

PDAM Index ini dapat digunakan oleh PDAM untuk melakukan 
kajian mandiri terhadap kinerja unitnya dan melakukan 
perencanaan ke depannya. 

Di wilayah  Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, USAID 
IUWASH PLUS mendampingi 6 PDAM/Perumda untuk 
meningkatkan kinerja mereka, yakni Perumda Tirta Pakuan 
di Kota Bogor, Perumda Tirta Kahuripan di Kabupaten 
Bogor, PDAM Tirta Asasta di Kota Depok, Perumda Tirta 

Penguatan Kinerja Penyedia Layanan Air Minum

PERBAIKI KINERJA MENUJU 
LAYANAN PRIMA
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Patriot di Kota Bekasi, Perumda Tirta Kerta Raharja di 
Kabupaten Tangerang, dan PDAM Tirta Tarum di Kabupaten 
Karawang. 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 umumnya, PDAM tersebut 
didampingi dalam pengembangan atau pembuatan business 
plan, pengembangan sistem informasi GIS, pembuatan SOP, 
serta pembuatan master plan IT.

Di Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang, 
USAID dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
melalui program Kemitraan USAID-SECO mendampingi untuk 
penyusunan SOP, penurunan non-revenue water, peningkatan 
efisiensi energi, dan pengembangan Web GIS.

Hasilnya cukup terlihat. Di seluruh PDAM dampingan USAID 
IUWASH PLUS, ada kenaikan kinerja PDAM yang dicerminkan 
oleh kenaikan PDAM Index. Naiknya PDAM Index ini disebabkan 
antara lain pembuatan business plan, pengembangan GIS, 
dan implementasi SOP. Misalnya, di PDAM Tirta Asasta Kota 
Depok, indeks mendorong beberapa peningkatan, antara 
lain penambahan sambungan rumah dan penurunan non-
revenue water. Hal yang sama terjadi juga di PDAM Tirta Tarum 
Kabupaten Karawang, PDAM Index mendorong peningkatan 
sambungan rumah dan pelaksanaan rencana bisnis.
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TINGKATKAN TERUS
KINERJA UNTUK 
PELAYANAN PRIMA
Meskipun masuk dalam kategori sehat berdasar penilaian 
BPPSPAM, Perumda Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor 
terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar dapat 
memberikan layanan prima kepada masyarakat. Bekerja 
sama dengan USAID IUWASH PLUS, upaya penguatan kinerja 
dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki segi 
teknis, administrasi, maupun operasional.

Perumda Tirta Kahuripan membuat data digital pelanggan, 
dan sistem GIS untuk mempermudah memetakan jaringan 
pipa dengan detail dan presisi. Selain itu, USAID IUWASH 
PLUS juga mendampingi Perumda untuk menyempurnakan 
master plan IT dan meningkatkan kapasitas staf Perumda di 
bagian IT.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga melakukan Survei 
Kepuasan Pelanggan (SKP) untuk memperbaiki layanan dan 
memenuhi syarat ISO 9001. Selain itu, USAID IUWASH PLUS 
mendampingi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan melakukan 

evaluasi business plan periode 2018-2020. Pendampingan 
ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan business plan 
2020-2023 melalui Kemitraan USAID-SECO.

Berbagai upaya ini membuahkan hasil yang baik. Sejak tahun 
2016, cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
naik 5%, dan jumlah sambungan rumah meningkat 10.000-
12.000 sambungan tiap tahunnya, termasuk dari hibah Air 
Minum Perkotaan.

Kinerja Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga meningkat. 
Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Indeks PDAM dari 
63,5 poin di tahun 2016 menjadi 81,5 poin di tahun 2019. 
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan terus berupaya 
untuk memperkuat kinerjanya dan melanjutkan program 
yang sudah didampingi USAID IUWASH PLUS secara mandiri.
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HASANUDIN 
TAHIR
DIREKTUR UMUM PERUMDA TIRTA 
KAHURIPAN

Kami merasakan peningkatan dari segi kemampuan 
terutama SDM (Sumber Daya Manusia) yang berhubungan 
dengan program-program ini. Beberapa bidang mengalami 
peningkatan di antaranya pengkajian business plan, GIS, dan 
Master Plan IT. Pengkajian business plan periode 2018-2022 
bermanfaat bagi kami dalam menentukan target yang lebih 
realistis untuk program tahunan.

Untuk GIS, data jadi lebih terintegrasi secara keseluruhan 
di wilayah cabang pelayanan kami dan memudahkan untuk 
kegiatan operasional. Sementara itu untuk Master Plan IT, 
kami jadi memiliki suatu cetak biru program kegiatan yang 
menyeluruh dan terintegrasi dari semua unit kerja. 

Selanjutnya kami harus mendalami hasil dari kerja sama 
USAID IUWASH PLUS untuk diimplementasikan menjadi 
program atau kegiatan.  

,,
Dengan adanya kerja sama 
ini, ada penguatan terhadap 
aspek keuangan, operasional, 
administrasi, dan pelayanan.
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Peningkatan Akses Air Minum 
untuk MBR

AKSES AIR 
MINUM UNTUK 
MBR
Studi yang dilakukan USAID IUWASH PLUS tahun 2018 
menunjukkan bahwa mahalnya dana yang harus dikeluarkan 
adalah salah satu penyebab masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) sulit untuk memiliki layanan air minum PDAM/Perumda. 
Biaya awal mendapatkan sambungan ke air minum memang 
tidak sedikit, sekitar 1- 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/Perumda dan 
pemerintah daerah memasang sambungan baru secara gratis 
pada MBR. Program ini dikenal dengan nama Hibah Air Minum 
Perkotaan. 

USAID IUWASH PLUS membantu PDAM/Perumda dan pemerintah 
daerah untuk mendapatkan Hibah Air Minum Perkotaan ini. 
Dimulai dengan pendampingan pemetaan calon pelanggan yang 
masuk ke dalam kriteria penerima hibah dengan menggunakan 
mWAter. 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.
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Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, ada 3 PDAM/
Perumda yang ikut serta dalam program Hibah Air Minum 
Perkotaan ini, yakni Perumda Air Minum Tirta Pakuan Kota 
Bogor, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, 
dan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. 

Perumda Air Minum Tirta Pakuan di Kota Bogor telah mengikuti 
Program Hibah Air Minum Perkotaan sejak tahun 2017. Di 
tahun 2020, karena Perda PMPD belum selesai dibuat, Perumda 
berinisiatif melanjutkan program hibah mandiri dengan dana 
CSR untuk menambah sambungan 1600 SR. Selain itu, Perumda 
Tirta Pakuan juga mendapatkan dukungan dari Dinas PUPR 
berupa Dana Alokasi Khusus untuk penambahan 250 SR.

Masih di wilayah Bogor Raya, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
sejak 2010 telah menjalankan Program Hibah Air Minum 
Perkotaan untuk MBR di Kabupaten Bogor. Perumda kemudian 
melanjutkan program hibah secara mandiri dengan dana CSR 
sendiri dan berhasil menambah 2000 SR pada tahun 2020. 
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M. SHOLEH
DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA TARUM 
KABUPATEN KARAWANG

PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang tengah 
berubah menjadi Perumda sangat mengapresiasi 
program hibah air minum untuk MBR dari APBN 
maupun dari pihak manapun. Kami juga melaksanakan 
hibah AMK mandiri untuk meningkatkan pelayanan ke 
pelanggan dan masyarakat Kabupaten Karawang.

Program hibah AMK sangat penting bagi Kabupaten 
Karawang karena ini sangat mengakselerasi capaian 
kinerja air minum kami. Sangat terasa manfaatnya. 
Bagi masyarakat, kebutuhan air minum bisa terlayani, 
sedangkan bagi PDAM Tirta Tarum, adanya penambahan 
SR meningkatkan pendapatan kami.  

,,
Program hibah AMK sangat 
penting bagi Kabupaten 
Karawang karena ini sangat 
mengakselerasi capaian 
kinerja air minum kami.

Kami mendapatkan dana untuk program hibah air minum 
2018-2020, sedangkan untuk 2021 kami terkendala 
Perda PMPD yang belum selesai. Namun sebagai bentuk 
tanggung jawab terhadap calon pelanggan, kami tetap 
melanjutkan dengan hibah AMK mandiri. Pelayanan 
tetap kami berikan dengan biaya yang juga murah, 
namun dengan adanya beberapa penyesuaian tanpa 
mengurangi kualitas hasil akhirnya.
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MENAMBAH 
SAMBUNGAN RUMAH
DARI HIBAH
Sejak 2013, PDAM Tirta Tarum di Kabupaten Karawang telah 
konsisten mengikuti program hibah Air Minum Perkotaan 
(AMK) sebagai salah satu upaya untuk menyediakan air 
minum layak bagi masyarakat. Upaya ini didukung oleh USAID 
IUWASH PLUS dengan melatih enumerator survei dan dan 
pendataan calon penerima hibah menggunakan mWater.

Selama 2018-2020, PDAM Tirta Tarum berhasil menambah 
sambungan baru sebanyak total 12.896 SR. Jumlah 
penerima hibah air minum ini meningkat dari tahun ke 
tahun. Sayangnya, di tahun 2021, PDAM Tirta Tarum belum 
bisa mengikuti program hibah air minum perkotaan karena 
sedang mengajukan Perda untuk perubahan dari PDAM 
menjadi Perumda.

Meskipun demikian, PDAM Tirta Tarum tetap melanjutkan 
program hibah air minumnya secara mandiri dengan 
dana CSR PDAM. Melalui program hibah mandiri ini, PDAM 
memberikan subsidi sehingga penerima manfaat cukup 
membayar 400 ribu rupiah dari harga standar satu juta 
rupiah. Hasilnya, PDAM berhasil menambah 1.410 SR melalui 
program hibah mandiri untuk MBR.

Ke depannya PDAM Tirta Tarum menargetkan total 
pemasangan 100 ribu SR di Kabupaten Karawang. 
Penambahan sambungan ini akan berkontribusi terhadap 
peningkatan cakupan pelayanan PDAM secara keseluruhan.
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Peningkatan Pembiayaan untuk 
Percepatan Akses Air Minum Aman

PENYERTAAN MODAL 
PERCEPAT 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 daerah 
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.

Komitmen pemerintah daerah dalam untuk memperluas akses air minum salah satunya dapat diwujudkan dengan menerbitkan 
Perda Penyertaan Modal Daerah bagi PDAM. Perda ini berisi aturan penambahan modal yang bersumber dari APBD kepada 
PDAM sesuai kesepakatan dengan DPRD untuk membantu PDAM meningkatkan operasionalnya, seperti menambah kapasitas 
atau memperbaiki sistem.

Selain itu, PDAM juga dapat meningkatkan operasionalnya melalui review tarif sehingga dapat mencapai Full Cost Recovery (FCR). 
Kondisi ini tercapai jika pendapatan yang diterima PDAM dari retribusi pelanggan sudah bisa menutupi biaya pemeliharaan dan 
operasional, membayar hutang, dan mendapat keuntungan. Dengan demikian, PDAM dapat fokus pada peningkatan pelayanan 
kepada pelanggan. Pemerintah daerah juga dapat membantu melalui dana APBD untuk pengembangan jaringan perpipaan 
dan pemasangan sambungan rumah. Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, USAID IUWASH PLUS mendampingi 
penyusunan Perda PDAM Tirta Tarum di Kabupaten Karawang dan review tarif di PDAM Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor.
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TINGKATKAN ANGGARAN,
PERLUAS LAYANAN
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor 
merupakan Perumda Air Minum  dengan cakupan layanan 
terluas di Jawa Barat. Saat ini Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan memiliki cakupan layanan sebesar 24% dan untuk 
mencapai target cakupan layanan sebesar 34% sampai tahun 
2030 diperlukan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Untuk itu, 
perlu ada peningkatan pembiayaan dari penghasilan bersih 
maupun tambahan dana dari pemerintah daerah.

Dalam percepatan akses air minum, Perumda Air Minum 
Tirta Kahuripan memastikan tercapainya kondisi  Full Cost 
Recovery (FCR) sehingga dilakukan penyesuaian tarif di 2018. 
Dalam proses tersebut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
mendapatkan pendampingan USAID IUWASH PLUS berupa 
peningkatan kapasitas untuk kajian dan perencanaan tarif 
di dalam Business Plan. Selain itu, Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan dibantu USAID IUWASH PLUS dalam survei 
kepuasan pelanggan, survei kebutuhan nyata, serta sosialisasi 
ke masyarakat. Melalui pendampingan tersebut, kini Perumda 
Air Minum Tirta Kahuripan secara mandiri dapat membuat 
perencanaan untuk penyesuaian tarif di tahun 2022.

Meski Perumda Air Minum Tirta Kahuripan hanya melakukan 
penyesuaian tarif tiap 3-4 tahun, tercatat ada kenaikan laba 
bersih dari tahun ke tahun. Penghasilan Perumda Air Minum 
Tirta Kahuripan meningkat dari sekitar 87 miliar rupiah di 
2019 menjadi 93 miliar rupiah di tahun 2020. Hal ini seiring 
pertambahan pelanggan dari 152.000 SR menjadi 157.000 SR 
di tahun 2020.

Selain dari pendapatan bersih, Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan tetap memerlukan dukungan pembiayaan dari 
pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor 

bersama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dan program 
Kemitraan USAID-SECO menyusun Perda Kabupaten Bogor 
No. 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan. 
Dengan Perda PMPD ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
mendapatkan anggaran sebesar 150 miliar rupiah yang 
diberikan bertahap mulai tahun anggaran 2021 - 2023. 

Adanya Perda PMPD ini membuat Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan juga bisa mengikuti program Hibah Air Minum 
Berbasis Kinerja dari Kementerian PUPR. 
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EKA 
BHINEKAS
DIREKTUR OPERASIONAL 
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN 
KABUPATEN BOGOR

Target Perumda Air Minum Tirta Kahuripan cukup berat karena sampai 
saat ini cakupan pelayanan kami baru 24%, sementara target kami 
34% sampai 2030, sehingga dibutuhkan peningkatan pembiayaan, 
baik dari pemerintah maupun swasta. Untuk menuju ke sana kami 
sangat membutuhkan kerja sama seperti yang kami jalankan dengan 
USAID IUWASH PLUS berupa pendampingan dan capacity building.

Sangat banyak manfaat yang kami dapat dari kerja sama  dengan 
USAID IUWASH PLUS salah satunya terkait tarif. Dampak dari 
penyesuaian tarif ini bagi kami sangat signifikan terutama dari segi 
pendapatan, sehingga kami bisa lebih mengembangkan lagi untuk 
selanjutnya. Apalagi kondisi pandemi saat ini banyak hal yang harus 
kita sesuaikan. 

,,
Target pengembangan kita masih jauh 
ke depan sehingga perlu bagi perusahaan 
untuk bertahan dari segi pendanaan.
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KUATKAN INSTITUSI, JALANKAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender

Setiap individu punya hak yang sama untuk 
mendapat akses air minum dan sanitasi. 
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah 
mengadopsi strategi Pengarusutamaan Gender 
(PUG) dalam pembangunan air minum dan 
sanitasi, agar hasilnya bisa dinikmati semua pihak. 
Sayangnya, pelaksanaan pembangunan di kedua 
sektor ini masih menemui sejumlah kendala. 
Contohnya, Pembangunan infrastruktur air minum 
dan sanitasi masih bersifat netral gender, belum 
memperhatikan perbedaan kebutuhan dan aspirasi 
dari perempuan, para lansia, anak, dan masyarakat 
berpenghasilan rendah. 

PUG juga dipahami sebatas berpartisipasinya 
jumlah laki-laki dan perempuan yang berimbang, 
tanpa memperhatikan terpenuhinya kebutuhan 
dari kelompok masyarakat rentan lainnya. Alih-
alih membawa manfaat untuk semua pihak, hal ini 
justru berdampak pada meningkatnya kesenjangan 
gender.

Untuk itulah, USAID IUWASH PLUS melakukan 
pendampingan PUG dan PPRG (Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender) di 13 kabupaten/
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kota di Indonesia sebagai lokasi percontohan. Dua 
di antaranya berada di wilayah Jawa Barat yakni 
Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Pendampingan 
ini diawali dengan kajian mendalam untuk 
mengidentifikasi kebutuhan kabupaten/kota 
dampingan dalam melaksanakan PPRG, diikuti 
dengan serangkaian penguatan kapasitas dan 
penguatan kelembagaan terhadap OPD Penggerak 
PPRG dan Pokja PUG, serta pendampingan 
penyusunan regulasi terkait PUG maupun PPRG di 
tingkat kabupaten/kota. 

Di Kabupaten Bogor, selain memfasilitasi 
berbagai pelatihan bagi OPD terkait PUG dan 
PPRG, USAID IUWASH PLUS juga memfasilitasi 
penyusunan regulasi yang diperlukan agar 
PUG dan PPRG berjalan maksimal. Hasilnya, 
telah tersusun Peraturan Bupati No. 14 Tahun 
2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender dan Peraturan 
Bupati No. 78 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. 
Keberadaan dua regulasi ini berkontribusi dalam 
perolehan penghargaan APE (Anugerah Parahita 
Ekapraya) kategori utama bagi Kabupaten Bogor.
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KOMITMEN UNTUK 
KESETARAAN GENDER
Penerapan PUG dalam setiap tahap pembangunan sudah menjadi kewajiban pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Bogor. 
Agar dapat berjalan baik, mereka menyadari betul perlunya peningkatan pemahaman tentang PUG dan PPRG dengan 
didampingi USAID IUWASH PLUS melakukan berbagai upaya mulai dari pembentukan Tim Penggerak PPRG, pembuatan 
regulasi terkait PUG dan PPRG, hingga pelatihan PPRG dan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Tim Penggerak PPRG dan memastikan di semua OPD terbentuk Focal Point 
PUG, yaitu aparatur OPD dengan kemampuan melaksanakan PUG di unit kerjanya masing-masing. USAID IUWASH PLUS juga 
memfasilitasi pelatihan PUG dan PPRG, analisis gender serta penyusunan dokumen ARG. Melalui pelatihan ini,  bertambah 
pemahaman dan kesadaran akan pentingnya integrasi gender dalam perencanaan dan pembangunan  di Kota Bogor. 
Contohnya di Dinas PUPR, sudah tersusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang responsif gender.

Pemerintah Kota Bogor juga menyadari bahwa pelaksanaan PUG membutuhkan payung hukum yang kuat. Sebelumnya Kota 
Bogor belum memiliki regulasi terkait PUG maupun PPRG. Kini, dengan dampingan USAID IUWASH PLUS, Kota Bogor telah 
menyusun dan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PPRG. Dan untuk memperkuat 
implementasi regulasi tersebut, Sekretaris Daerah turut mengeluarkan surat edaran kepada semua OPD agar mengintegrasikan 
perspektif gender dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). 

Dengan adanya berbagai pelatihan tentang PPRG dan ARG, Pemerintah Kota Bogor mulai menyusun ARG sejak tahun anggaran 
2018. USAID IUWASH PLUS pun mendampingi Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi PPRG, 
di antaranya melalui pelatihan dan simulasi monitoring dan evaluasi PPRG. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan 
pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang.

Komitmen pemerintah kota dalam PUG membuahkan hasil berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Ini merupakan 
pencapaian yang baik karena di kali pertama Kota Bogor ikut serta dalam penilaian APE, mereka langsung mendapatkan 
peringkat Madya.
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ICEU PUJIATI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KOTA BOGOR

PUG bukanlah suatu kegiatan, melainkan suatu proses 
untuk kesetaraan dan keadilan gender. PUG ini adalah 
kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota 
Bogor dan USAID IUWASH PLUS. 

Kolaborasi dan sinergi ini sangat diperlukan oleh 
pemerintah kota agar penguatan PUG ini bisa lebih 
baik lagi. Hingga sudah tidak ada ketertinggalan lagi di 
masyarakat, karena semua pihak memiliki hak yang sama 
dalam mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan 
Kota Bogor.

,,
Dengan adanya USAID IUWASH 
PLUS yang mendampingi kami 
dalam hal sosialisasi informasi, 

kami pun terus mengejar 
terwujudnya PUG.
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Semakin hari, semakin banyak lahan imbuhan mata 
air yang berubah peruntukannya menjadi kawasan 
permukiman atau kawasan terbangun lainnya. 
Karena itulah, USAID IUWASH PLUS memberikan 

dukungan kepada pemerintah daerah untuk melakukan 
Program Konservasi Air Tanah pada mata air yang menjadi 
sumber air baku PDAM. Ada 2 kegiatan utama yang dilakukan 
dalam program ini yakni Kajian Kerentanan Mata Air dan 
Rencana Aksi (KKMA-RA) serta pembangunan Sumur 
Resapan.

Melalui KKMA-RA, dihasilkan rekomendasi terkait tingkat 
kerentanan mata air dan rencana aksi yang perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
cadangan air di mata air. Dengan pembangunan sumur 
resapan, jumlah cadangan mata air dapat bertambah dan 
kualitasnya terjaga sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber air baku PDAM dan untuk berbagai kebutuhan 
masyarakat secara berkesinambungan.

Konservasi Air Tanah

Menyelamatkan 
Air Tanah Melalui 
Sumur Resapan
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Di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, Program 
KKMA-RA dilakukan untuk Mata Air Ciburial dan Mata Air 
Tangkil di wilayah Bogor Raya. Kedua dokumen KKMA-RA 
untuk mata air tersebut telah disusun dan ditandatangani 
oleh Wali Kota maupun Bupati, yang salah satu isinya 
merekomendasikan pembangunan sumur resapan.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor 
telah mulai melakukan pembangunan sumur resapan untuk 
mengembalikan debit Mata Air Ciburial. Tidak ketinggalan, 
Perumda Air Minum Tirta Pakuan di Kota Bogor juga telah 
mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur 
resapan untuk Mata Air Tangkil. USAID IUWASH PLUS pun 
juga ikut membantu pembangunan sumur resapan.
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Mata Air Ciburial yang berada di kaki Gunung Salak telah 
dimanfaatkan menjadi sumber air baku sejak 1920. Hingga 
kini, Mata Air Ciburial tetap punya peranan besar dalam 
memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten 
Bogor dan sekitarnya.

Namun dalam 15 tahun terakhir, debit Mata Air Ciburial 
terus menurun akibat perubahan tata guna lahan menjadi 
permukiman. Tiga dari 12 mata air di sana pun sudah 
mengering. Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 
(KKMA-RA) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor 
dan USAID IUWASH PLUS tahun 2017 mengungkap bahwa 
ada penurunan debit air sebesar 11,3 liter per detik tiap 
tahunnya. Padahal, kebutuhan air minum terus meningkat. 
Jika dibiarkan, hal ini dapat berujung pada krisis air di tahun 
2030.

Karena itulah, KKMA-RA merekomendasikan beberapa 
rencana aksi, salah satunya adalah pembangunan 2.000 
sumur resapan di kawasan imbuhan Mata Air Ciburial. Sumur 
resapan ini nantinya tidak hanya bisa meningkatkan debit 
Mata Air Ciburial, namun juga menambah cadangan air baku 
untuk masyarakat sekitar, serta mengurangi potensi longsor 
dan banjir di hilir.

KEMBALIKAN
KUANTITAS 
MATA AIR CIBURIAL 

Menyadari peran penting sumur resapan, Perumda Air 
Minum Tirta Kahuripan di Kabupaten Bogor membangun 
143 sumur resapan yang dibiayai dengan dana CSR dan 
investasi Perumda. Dalam pembangunan sumur resapan ini, 
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dibantu oleh tenaga dari 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang telah 
mendapat pendampingan dari USAID IUWASH PLUS untuk 
membuat sumur resapan secara mandiri.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak mitra 
perusahaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) untuk ikut 
serta membangun sumur resapan untuk mencapai target 
KKMA-RA. Saat ini telah ada 18 perusahaan AMDK dalam 
kemasan yang bersedia mendanai pembangunan 25 unit 
sumur resapan. Diharapkan, jika nantinya semua sumur 
resapan terbangun, debit Mata Air Ciburial akan kembali ke 
angka 700-800 liter per detik.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen untuk 
melaksanakan rekomendasi KKMA-RA, antara lain melalui 
pembahasan KKMA-RA dalam berbagai kegiatan Forum 
Perlindungan Lingkungan di Kabupaten Bogor yang digagas 
oleh Bupati. Pemerintah Kabupaten Bogor pun akan terus 
bersinergi dengan Pemerintah Kota Bogor dalam upaya 
konservasi seluruh mata air di wilayah Bogor Raya.
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EKA 
BHINEKAS

USAID IUWASH PLUS memberikan pendampingan dan 
capacity building. Kami dibantu saat pembuatan kajian 
kerentanan mata air sehingga kami bisa merencanakan 
tindakan terhadap masalah yang ada. Melalui KKMA-RA 
kini kami bisa melakukan koordinasi, karena ini terkait 
sumber di hulu dimana ada pihak-pihak lain yang 
terlibat, seperti pemerintah daerah dan masyarakat. 
USAID IUWASH PLUS menjembatani kami dengan 
pihak-pihak tersebut. Pemerintah Kabupaten Bogor 
responnya cukup bagus. Masyarakat juga responnya 
baik dan siap mendukung kami untuk konservasi air 
tanah.

Nantinya KKMA-RA ini akan kami kembangkan di mata 
air lainnya. Kemudian kami akan mengajukan peraturan 
daerah mengenai perlindungan air baku. Pembangunan 
sumur resapan juga akan terus berlanjut di Mata Air 
Ciburial dan mata air lainnya seperti di wilayah Ciawi 
dan Dramaga.

DIREKTUR OPERASIONAL 
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN 
KABUPATEN BOGOR
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Dengan adanya KKMA-RA kami bisa 
memandang ke depan bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang 
ada di mata air kami.

,,







Pembangunan sektor air minum dan sanitasi 
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga 
peran semua pihak dibutuhkan guna mengisi 
semua kesenjangan pembiayaan yang ada. USAID 

IUWASH PLUS pun berupaya untuk menjembatani hubungan 
antara pemerintah, pihak swasta, dan institusi terkait untuk 
meningkatkan pembiayaan dalam pembangunan serta 
pengelolaan air minum dan sanitasi.

Pembiayaan sektor air minum dan sanitasi di beberapa 
wilayah di Indonesia 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. USAID IUWASH PLUS 
terus mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk 
mencapai target akses di sektor air minum dan sanitasi 
sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Pembiayaan Sektor

Investasi Air 
Minum dan 
Sanitasi untuk 
Negeri
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Selain dari pemerintah, dukungan pembiayaan 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 antara lain Business to 
Business (B2B) atau Public-Private Partnership (PPP). Karena 
itulah, dalam semua 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 
DAERAH
Peran pemerintah dalam sektor air minum dan sanitasi 
amatlah besar. Karena itulah, dibutuhkan dukungan dan 
komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air 
minum dan sanitasi di masyarakat, 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.

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 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), termasuk di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 
Tangerang. Namun di tahun 2020 ada refocusing anggaran 
untuk mengatasi pandemi COVID-19, sehingga berpengaruh 
ke alokasi dana sektor air minum dan sanitasi.
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Di Kabupaten Bogor, persentase alokasi pembiayaan APBD 
untuk air minum meningkat untuk dana sharing program 
PAMSIMAS di 7 kelurahan. Ada pula peningkatan dana APBN 
di DAK Sanitasi untuk membangun tangki septik individual 
dan komunal di beberapa desa. Sementara di Kota Bogor, 
alokasi dana untuk air limbah di tahun 2020-2021 naik cukup 
banyak karena ada program peningkatan instalasi sanitasi 
seperti rehabilitasi IPAL, peningkatan kapasitas IPLT, dan 
program hibah tangki septik. 

Di tahun 2019-2020, terjadi kenaikan alokasi dana APBD 
di sektor air minum Kabupaten Karawang karena adanya 
program hibah MBR. Di DKI Jakarta, program revitalisasi 
tangki septik individual sebanyak 36.000 unit (2019-2022), 
menyebabkan kenaikan anggaran pemerintah daerah di 
bidang sanitasi. Peningkatan anggaran untuk sanitasi dan air 
minum juga terjadi di Kota Depok.
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Pemerintah Kota Depok memprioritaskan pembangunan di 
sektor sanitasi dan air minum sehingga terus meningkatkan 
pembiayaan air minum dan sanitasi melalui APBD. Dengan 
dukungan USAID IUWASH PLUS semenjak 2017 hingga kini, 
anggaran untuk kedua sektor ini meningkat hampir 20 %. 

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun tangki 
septik di seluruh wilayah kota Depok. Targetnya, sejak tahun 
2019 hingga kini, setiap tahunnya ada 1.000 tangki septik yang 
kami bangun. Program lainnya adalah penyediaan air minum 
dan air baku melalui SPAM Komunal untuk masyarakat yang 
lokasinya sulit terjangkau jaringan perpipaan.

DUDI MI’RAZ 
IMADUDDIN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN KOTA DEPOK
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Ketika USAID IUWASH PLUS masuk, 
kami didampingi hingga terlihat 

hasilnya. Pimpinan percaya sehingga 
kami bisa meningkatkan anggaran 

untuk air minum dan sanitasi.

,,



Pemerintah Kota Depok punya komitmen tinggi untuk 
menambah  akses air minum dan sanitasi kepada 
masyarakatnya. Anggaran di bidang air minum dan sanitasi di 
Kota Depok meningkat secara signifikan.  Sejak 2017-2020 ini, 
rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 20 %. 

Peningkatan anggaran ini salah satunya terjadi pada program 
RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni). Dinas Perkim bisa 
menambahkan anggaran sebesar 25 juta rupiah untuk 
membangun tangki septik di program RUTILAHU. 

Peningkatan alokasi dana yang cukup signifikan juga terjadi 
untuk air limbah domestik karena adanya modernisasi IPLT 

PENINGKATAN ANGGARAN
SANITASI DAN AIR MINUM

Kalimulya dari sistem konvensional menjadi sistem mekanis 
sepenuhnya. Pemkot Depok juga melakukan pembangunan 
1.000 hibah tangki septik per tahunnya di seluruh Kota Depok 
dan IPAL Komunal di beberapa kelurahan. 

Kenaikan anggaran juga terjadi di sektor air minum.  Setiap 
tahunnya sejak 2017, Pemkot Depok telah menganggarkan 
pembangunan SPAM Komunal dari APBD dan APBN. Hingga 
2021, sudah ada 7 SPAM Komunal yang terbangun dan bisa 
melayani hingga 200 Sambungan Rumah. 

Selain itu, naiknya anggaran di sektor air minum juga 
disebabkan adanya pengembangan dan penambahan 
kapasitas Instalasi Air Minum IPA Legong dan Citayam, dengan 
dana sebesar 2,6 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kota.
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DUKUNGAN 
SWASTA 
UNTUK 
PEMBANGUNAN
Sektor air minum dan sanitasi membutuhkan biaya 
investasi yang tidak sedikit. Menurut data Bappenas 
tahun 2021, dibutuhkan dana sebesar 263,85 triliun 
rupiah untuk pembangunan di sektor air minum dan 
sanitasi.

Pemerintah 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.

Dukungan Pembiayaan 
Swasta
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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. Kerja 
sama investasi ini dalam bentuk Public-Private Partnership 
(PPP) maupun Business to Business (B2B).

Upaya USAID IUWASH PLUS dalam menjembatani 
pemerintah, instansi pelayanan terkait, dan pihak  
swasta di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang 
telah membuahkan hasil positif. Misalnya, Pemerintah 
Kota Depok bekerja sama dengan pengusaha sedot tinja 
swasta untuk menyediakan layanan lumpur tinja. Di 
sektor air minum, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
sedang berproses membuat kerja sama dengan swasta 
untuk membangun SPAM Ciawi.
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Perumda Air Minum Tirta Kahuripan memutuskan untuk 
mengembangkan SPAM Ciawi karena potensi pelanggan 
di sana cukup bagus. Dari tahun 1996, belum ada 
pengembangan sama sekali sehingga banyak permukiman 
dan industri yang tidak terlayani.

Bersama KemenPUPR, kami merencanakan ini sejak tahun 
2010. Prosesnya lumayan panjang hingga sekarang sudah 
dalam tahap penawaran/tender. Target akhir tahun 2021 
sudah mulai fisik pembangunan dan 2022 sudah bisa 
melayani masyarakat.

Untuk pembiayaan, ada dari dari APBN, APBD, dan swasta. 
Kita didorong pemerintah untuk mencari pendanaan dari 
swasta. Kerja sama ini menggunakan konsep BOT sesuai 
aturan pemerintah. Swasta mengelola air baku dan produksi 
di hulu, kami yang melayani hilir ke pelanggan.

USAID IUWASH PLUS sangat membantu sekali. Kami 
didampingi mengevaluasi studi kelayakan. Sebelumnya juga 
ada pembangunan kapasitas bagi tim kami, khususnya untuk 
evaluasi keuangan studi kelayakan.

EKA BHINEKAS
DIREKTUR OPERASIONAL 
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN 
KABUPATEN BOGOR
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Peningkatan kapasitas SPAM Ciawi 
menjadi 210 liter per detik diharapkan 
akan menambah sambungan rumah kami 
menjadi 12 ribu pelanggan.



Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Jawa 
Barat yang cukup luas. Salah satu tantangan yang dihadapi 
kabupaten ini adalah akses air minum perpipaan yang belum 
merata. Hingga 2017, cakupan pelayanan air minum Perumda 
Air Minum Tirta Kahuripan baru sekitar 27,53%, cukup jauh 
dari target minimal 60% cakupan pelayanan yang diharapkan 
pemerintah pusat.

Salah satu wilayah yang belum seluruhnya mendapat akses air 
minum adalah Ciawi, yang merupakan wilayah permukiman 
dan industri baru. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah 
memiliki SPAM di daerah tersebut, namun kapasitasnya 
hanya 60 liter per detik. Kapasitas ini dinilai belum mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat Ciawi, sehingga akhirnya 
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan memutuskan untuk 
menambah kapasitas SPAM Ciawi sebesar 150 liter per detik, 
sehingga menjadi 210 liter per detik.

Kendala yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
untuk mengembangkan SPAM Ciawi ini adalah keterbatasan 
biaya investasi karena tidak seluruh biaya dapat ditanggung 
oleh APBD, APBN, dan dana internal Perumda Air Minum. 
Karena itu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan membuka 
kerja sama dengan swasta melalui pola kerja sama Business-
to-Business (B2B).

KERJA SAMA SWASTA 
UNTUK SPAM CIAWI

Kerja sama B2B antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
dengan pihak swasta ini 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 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

USAID IUWASH PLUS mendukung pengembangan SPAM 
Ciawi ini dengan mendampingi proses evaluasi dokumen 
studi kelayakan yang disiapkan oleh Badan Usaha Swasta 
(BUS) sebagai pemrakarsa. USAID IUWASH PLUS juga 
meningkatkan kapasitas Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
untuk melakukan penilaian kelayakan investasi. 

Dengan pengembangan SPAM Ciawi ini, diharapkan akan 
menambah sekitar 12.000 SR dan menambah 2 persen 
dari cakupan total Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 
di Kabupaten Bogor.  Sekarang ini, pengembangan SPAM 
Ciawi telah memasuki tahap penawaran/tender. Rencananya, 
di bulan Agustus ini kontrak pembangunan sudah 
ditandatangani dan SPAM Ciawi bisa memulai pelayanannya 
di tahun 2022.
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Laporan Studi Formatif USAID IUWASH PLUS tahun 
2018 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 aman.

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 yang berpenghasilan rendah namun masih 
mampu membangun sarana sanitasi dan membayar biaya 
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Pembiayaan di Tingkat Rumah Tangga

Alternatif Untuk
Meringankan
Biaya



sambungan air minum, diperkenalkan kepada pembiayaan 
mikro (microfinance). Sementara untuk masyarakat 
berpenghasilan sangat rendah yang tidak mampu membayar 
secara bertahap, USAID IUWASH PLUS mengajak pemerintah 
maupun pemangku kepentingan terkait seperti pihak swasta 
untuk ikut dalam 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 tetap mau membayar 
untuk membangun sarana air minum dan sanitasi yang 
aman.
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Pembiayaan Mikro 

KREDIT RINGAN UNTUK 
AIR MINUM DAN SANITASI AMAN

Masalah ekonomi menjadi salah satu kendala yang 
dihadapi banyak masyarakat untuk membangun 
sarana sanitasi dan mengakses layanan air minum 
perpipaan.

Berangkat dari alasan tersebut, USAID IUWASH 
PLUS mendorong mitranya untuk memberikan 
pembiayaan mikro kepada masyarakat yang punya 
keinginan kuat membangun fasilitas air minum dan 
sanitasi aman, namun tidak sanggup membayar 
secara tunai. Dengan pembiayaan mikro, 
masyarakat dapat mencicil biaya pembangunan 
sarana sanitasi dan air minum sehingga dapat 
meringankan beban mereka sekaligus membantu 
pemerintah dalam mensukseskan pemerataan 
akses sanitasi di daerahnya.   

Pembiayaan mikro ini bekerja sama dengan 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), seperti Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah (BPRS), ataupun Koperasi Syariah. Sebelum 
mengeluarkan produk pembiayaan mikro, USAID 
IUWASH PLUS meningkatkan kapasitas LKM dengan 
serangkaian pendampingan mulai dari mengenalkan 
pengetahuan mengenai sektor air minum dan 
sanitasi, melakukan survei ke masyarakat, 
menghitung biaya kredit, hingga mempertemukan 
LKM dengan pemangku kepentingan terkait melalui 
stakeholder meeting. 
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KREDIT RINGAN UNTUK 
AIR MINUM DAN SANITASI AMAN

Program pembiayaan mikro untuk air minum dan 
sanitasi ini sudah berjalan baik di wilayah Jawa 
Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang. Di Kabupaten 
Bogor, BPRS Harta Insan Kharimah (HIK) Insan Cita 
bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta 
Pakuan untuk menyediakan kredit mikro biaya 
pembangunan sambungan baru. Sementara di 
Kota Bogor, USAID IUWASH PLUS mendampingi 
Koperasi Syariah Baytul Ikhtiyar (BAIK) untuk 
mengembangkan program kredit sanitasi dan air 
minum yang telah mereka miliki selama ini. Salah 
satu hasilnya adalah terwujudnya bantuan kredit 
untuk biaya pemasangan 15 tangki septik hibah 
Kementerian PUPR di Kelurahan Sempur dan 
Babakan Pasar. 

Hal serupa dilakukan di Kabupaten Tangerang 
dengan menggandeng BPR NBP 12 dan Koperasi 
Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI). 
Kerjasama dengan Kopsyah BMI yang telah terjalin 
sejak USAID IUWASH (pendahulu USAID IUWASH 
PLUS) terus dilakukan hingga akhirnya sekarang, 
program kredit air minum dan sanitasi direplikasi 
oleh Kopsyah BMI Cabang Serang, Pandeglang, dan 
Rangkasbitung.

Di Kabupaten Karawang, BPR NBP 32 juga sudah 
mulai menyediakan kredit mikro untuk sektor  
sanitasi bernama KREASI.
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Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang 
perlu diiringi dengan peningkatan akses air minum dan 
sanitasi untuk masyarakat. 

USAID IUWASH PLUS mendampingi pemangku kepentingan 
di Kabupaten Karawang untuk mengatasi hal ini. Salah 
satunya adalah dengan mengadvokasi BPR NBP 32 sehingga 
bisa memberikan kredit air minum dan sanitasi kepada 
masyarakat Kabupaten Karawang. 

Untuk sektor sanitasi, USAID IUWASH PLUS juga membekali 
BPR NBP 32 tentang pengetahuan dasar tentang sanitasi 
aman, serta mendukung pengembangan kredit mikro untuk 
sektor ini. Berbekal pengetahuan ini, BPR NBP 32 dapat 
meluncurkan produk kredit mikro sanitasi bernama KREASI 
pada Januari 2020.

KREDIT TANPA 
AGUNAN 
UNTUK 
SANITASI 

BPR NBP 32 kemudian melakukan promosi kreditnya sekaligus 
mengedukasi masyarakat tentang akses sanitasi aman, serta 
bekerja sama dengan tukang dan toko material sehingga 
debitur langsung menerima material yang dibutuhkan untuk 
membuat tangki septik atau toilet.

Berbeda dengan kredit pada umumnya, KREASI ini tidak 
mensyaratkan agunan. Sebagai gantinya, pihak BPR NBP 
32 melakukan verifikasi calon debitur dengan mendatangi 
tempat tinggalnya dan meminta surat rekomendasi dari RT/
RW setempat. Sejak Januari 2020, BPR NBP 32 telah berhasil 
memberikan kredit pembuatan toilet dan tangki septik 
kepada empat nasabah.
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DIYAH EKOWATI PELITANINGSIH

USAID IUWASH PLUS mengadakan pelatihan kepada kami di 
akhir tahun 2019. Dari situlah timbul keinginan kami untuk 
meluncurkan kredit sanitasi dan air minum. 

USAID IUWASH PLUS juga membuka mata kami bahwa 
ada, lho, peluang besar di bidang sanitasi dan air minum 
di Karawang. Kami juga bisa membantu masyarakat untuk 
menuju hidup lebih sehat, terutama di bidang sanitasi yang 
selama ini masih dianggap sebelah mata. Kami bersyukur 

DIREKTUR UTAMA BPR NBP 32

sudah dipilih menjadi mitra karena tidak semua bisa bekerja 
sama dengan USAID IUWASH PLUS. Kami sudah mendapat 
banyak ilmu dari USAID IUWASH PLUS, setelah ini tinggal 
meneruskan. 

Ke depannya, kami ingin menyasar perumahan yang standar 
tangki septiknya belum baik. Peluangnya masih besar, walau 
mungkin masih terkendala masalah pandemik.

PEMBIAYAAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA 93

Kredit ini ada unsur sosialnya, bukan 
hanya bisnis saja. Sambil mencari 

nasabah, kami bisa memberi edukasi 
juga kepada masyarakat.
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DUKUNGAN SWASTA UNTUK 
KEPENTINGAN BERSAMA

Corporate Social Responsibility (CSR)
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Keterbatasan dana, baik di tingkat institusi maupun 
rumah tangga, sering kali menjadi kendala dalam 
peningkatan akses sanitasi dan air minum. Untuk 
itu dibutuhkan sumber pendanaan alternatif, 
salah satunya melalui kemitraan multipihak antara 
pemerintah, masyarakat, dan perusahaan swasta 
melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Tidak adanya jembatan penghubung antara pihak 
swasta dengan masyarakat dan pemerintah 
menjadikan program CSR di bidang sanitasi dan air 
minum ini tidak berjalan mulus. Masyarakat masih 
belum memahami cara mencari pendanaan lewat 
CSR dan pihak swasta pun tidak tahu sasaran yang 
tepat untuk menyalurkan program CSR mereka.

Untuk itulah, USAID IUWASH PLUS melakukan 
pendampingan kepada masyarakat, pemerintah, 
dan juga swasta. Program ini dilakukan melalui 
dua kegiatan, yakni peningkatan kapasitas 
untuk masyarakat sehingga mereka mampu 
menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk CSR 
serta menciptakan jembatan kemitraan antara 
pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Hasil pendampingan USAID IUWASH PLUS ini 
terlihat di beberapa kota/kabupaten, antara lain 
di Kabupaten Karawang, DKI Jakarta, dan Kota 
Bekasi. Di Kabupaten Karawang, terjalin kemitraan 
multipihak antara masyarakat, Bappeda, dengan PT 
Pupuk Kujang. CSR yang merupakan tindak lanjut 
dari RKM ini berhasil membangun 30 SR akses air 
perpipaan ke SPAM Komunal dan 15 SR ke IPAL 
Komunal di Desa Cikampek Selatan.

Di Kota Bekasi, masyarakat di Kelurahan Margahayu 
mendapatkan bantuan CSR dari rumah sakit swasta, 
pegadaian, perbankan, dan perusahaan untuk 
membangun sarana sanitasi. Dana CSR ini kemudian 
digabungkan dengan dana yang terkumpul dari 
Gerakan Seribu Rupiah Siapkan Jamban Sehat 
(GESER SI JAHAT) yang diinisiasi sanitarian dan tim 
monev partisipatif. Hasilnya, telah dibangun 17 
tangki septik individu dan tiga toilet dengan tangki 
septik inividu.
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AIR JERNIH 
BERKAT CSR PDAM
Beberapa desa di Kabupaten Tangerang 
memiliki masalah mengenai akses air minum. 
Salah satunya adalah Desa Kayu Bongkok yang 
berada di Kecamatan Sepatan. Survei dasar 
akses air minum dan sanitasi yang dilakukan 
USAID IUWASH PLUS menemukan bahwa sekitar 
495 KK dari total sekitar 520 KK di RW I dan 2 
Desa Kayu Bongkok masih mengandalkan  air 
dari sumur gali dan sungai sebagai sumbernya. 
Namun, air tersebut keruh sehingga tak layak 
untuk dikonsumsi, sementara air perpipaan 
PDAM belum menjangkau wilayah ini. 

Di tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten 
Tangerang membangun SPAM Komunal melalui 
program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi Berbasis Masyarakat). Namun bantuan 
ini hanya menjangkau 20 Sambungan Rumah 
(SR).

Dengan didampingi USAID IUWASH PLUS, tim 
monev partisipatif yang juga merupakan Badan 
Keswadayaan Masyarakat di Desa Kayu Bongkok 
mengajukan proposal penambahan 50 SR kepada 
Perumdam Tirta Kerta Raharja. Merespons 

proposal tersebut, Perumdam memberikan 
sekitar 109.671.100 rupiah melalui program 
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan 
(TSLP) untuk menambah sambungan rumah. 

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 
SPAM Komunal membuat jumlah sambungan 
lebih besar dari yang ditargetkan di RKM. Dengan 
dana CSR dari Perumdam Tirta Kerta Raharja 
yang semula menargetkan pembangunan 50 
SR, Desa Kayu Bongkok berhasil membuat 53 SR 
dan 2 buah sumur bor baru, sehingga sekarang 
ini hampir seluruh masyarakat di RW 1 dan 2  
Desa Kayu Bongkok telah menikmati air minum 
perpipaan. 

USAID IUWASH PLUS juga menjadi jembatan 
antara masyarakat Desa Kayu Bongkok dengan 
Bappeda dan APERSI (Asosiasi Pengembang 
Perumahan dan Permukiman Seluruh 
Indonesia). Hasilnya, di tahun 2019, Desa Kayu 
Bongkok mendapat suntikan dana sebesar 20 
juta rupiah untuk membangun 20 SR SPAM 
Komunal dan 2 tangki septik individu. 
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Saya tinggal di rumah sini sudah 20 tahun, airnya jelek 
karena kan deket sawah dan rawa. Airnya bau, keruh, 
warnanya kuning, dan kalau buat cuci piring lengket 
kayak ada lendirnya. Terus anak-anak kita suka gatel 
kulitnya karena air mandinya nggak bagus.  Airnya juga 
nggak bisa kita pakai buat masak atau minum, jadi kalau 
buat minum masak itu kita beli air galon atau ambil di 
musala. Jauh musalanya 2 km lebih. 

Lalu saya liat banyak tetangga dapat ini (sambungan dari 
PAMSIMAS) jadi saya minta ke Pak Samsul (tim monev 
partisipatif) buat pasang ini. Dan alhamdulillah, dapat 
sambungan gratis bulan Juni 2019.  Sekarang, di rumah 
airnya bening, enak diminum, bisa buat nyuci, mandi, 
dan masak juga. Airnya bisa sampe ke kamar mandi, 
dapur.

IBU UNDAYA
WARGA DESA KAYU BONGKOK

,,

,,

SAMSUDIN 
SIDIK
KEPALA WILAYAH 1 PDAM KOTA 
TANGERANG / EX-HUMAS 
PERUMDAM TIRTA KERTA RAHARJA 
KABUPATEN TANGERANG

Sebagai perusahaan air minum, kami bertanggung jawab 
untuk memberikan akses air minum kepada seluruh 
masyarakat di Kabupaten Tangerang. Namun untuk daerah 
yang tidak terjangkau air minum, yang bisa kami lakukan 
adalah memberikan CSR. Ini merupakan CSR kami yang 
pertama di bidang air minum secara langsung karena 
sebelumnya memang kami lebih banyak melakukan CSR 
namun lebih banyak ke bedah rumah dan sanitasi. 

Kenapa kami memilih Desa Kayu Bongkok? Kami mendapat 
informasi soal ini dari Bappeda dan USAID IUWASH PLUS 
di stakeholder meeting yang dihadiri oleh Bupati. Bappeda, 
PDAM, dan USAID IUWASH PLUS memang punya banyak 
program yang bisa dilakukan bersama. Dari situ, kami melihat 
masyarakat Desa Kayu Bongkok  memang memiliki kebutuhan 
dan punya keinginan kuat untuk memiliki sambungan air 
minum/air bersih.

CSR yang kami berikan sebesar 109.671.100 rupiah dan 
dikerjakan sendiri oleh masyarakat. PDAM hanya memberi 
pengawasan awal saat pemasangan sambungan, selebihnya 
dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, sehingga 
target yang sebelumnya hanya 40 SR ternyata bisa 
menjangkau 53 SR.
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Sebagai sebuah 
perusahaan, sudah 
menjadi kewajiban kami 
untuk memberikan 
tanggung jawab sosial 
kepada masyarakat. Uang 
yang kami keluarkan 
dalam bentuk CSR 
harus bermanfaat untuk 
masyarakat. Perusahaan 
bukan hanya bisnis, 
tapi juga sosial.

Dulu airnya jelek, sekarang bening. 
Dulu nyuci harus ke kali,  sekarang 

bisa di rumah. Dulu jauh ambil airnya, 
sekarang udah di rumah aja.
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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 membangun 
sarananya secara mandiri. 

Untuk itulah, USAID IUWASH PLUS melakukan advokasi 
ke pemerintah untuk menjalankan Subsidi Pintar (Smart 
Subsidy) di 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 

Subsidi Pintar

PEMETAAN TERARAH 
UNTUK TENTUKAN 
PENERIMA HIBAH

serta menggabungkannya dengan data kesejahteraan 
masyarakat sehingga menghasilkan 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 ke atas menjadi daerah 
untuk target pembiayaan secara mandiri.

USAID IUWASH PLUS telah mengawali program 
subsidi pintar di DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, 
Kota Bogor, dan Kota Bekasi dengan memetakan 
potensi pasar akses sanitasi dan air minum. Namun 
hasil  pemetaan ini belum dapat diimplementasikan 
karena masih berbenturan dengan program hibah 
yang telah dilaksanakan sebelumnya.  
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Meskipun Sungai Ciliwung mempunyai peran penting bagi 
masyarakat, masih banyak warga yang membuang air limbah 
domestik dari rumah ke aliran sungai ini.

Hal ini ditemukan saat USAID IUWASH PLUS melakukan 
pemetaan kondisi akses sanitasi dan tingkat kesejahteraan di 
Kota Bogor. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa ada 14 
kelurahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung Bogor 
yang memiliki tingkat BABS cukup tinggi dan kebanyakan 
masyarakatnya masih membuang limbah domestiknya 
langsung ke aliran sungai. Empat belas kelurahan tersebut 
dinilai tepat dijadikan sasaran hibah air minum dan sanitasi 
pemerintah daerah Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor menyambut baik hasil pemetaan 
ini dan memasukkannya ke dalam dokumen SSK (Strategi 
Sanitasi Kota). Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bogor 
memilih 14 kelurahan di sepanjang Sungai Ciliwung sebagai 
lokasi hibah tangki septik dari Kementerian PUPR melalui 
Dinas PUPR. Di tahap awal, hibah diberikan kepada lima 
kelurahan, yaitu Babakan Pasar, Sempur, Tanah Sareal, Kayu 
Manis, dan Kedung Badak.

Melalui hibah tersebut, Dinas PUPR Kota Bogor hanya 
menyediakan tangki septik knock down, dan masyarakat 
diminta untuk menanggung biaya pemasangannya. Namun, 
tidak semua warga mampu memasang tangki septik.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor bersama USAID IUWASH 
PLUS kembali melakukan pemetaan untuk melihat di lokasi 
mana yang masyarakatnya masih mampu memasang 
tangki septik, dan lokasi mana yang warganya tidak mampu 
memasang sarana tersebut.

Masyarakat yang dinilai masih mampu menanggung biaya 
pemasangan diarahkan mengambil kredit mikro melalui 

HIBAH TANGKI SEPTIK 
UNTUK MASYARAKAT 
TEPIAN CILIWUNG

lembaga keuangan. Sementara itu, warga yang tidak 
mampu memasang tangki septik secara swadaya atau 
kredit dapat menggunakan dana kelurahan.

Dari target 240 tangki septik, 120 sudah terpasang hingga 
pertengahan Juni 2021 melalui beragam pembiayaan, mulai 
dari swadaya, kredit mikro, dan dana kelurahan.
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RINA APSARI 
ARGARINI

NENENG ERNA 
HERLINA

KEPALA SEKSI AIR MINUM 
DAN AIR LIMBAH DINAS 
PUPR KOTA BOGOR

PENERIMA MANFAAT 
HIBAH TANGKI SEPTIK 
KELURAHAN TANAH 
SAREAL 

Pemetaan yang dilakukan USAID IUWASH PLUS ini sangat bermanfaat bagi kami di 
PUPR karena kami jadi punya semacam guideline untuk menentukan target hibah 
akses sanitasi di Kota Bogor. Dengan ini kami jadi tahu, data existing sanitasi di Kota 
Bogor karena sebelumnya di kota Bogor ini belum ada database sanitasi yang detail.

Sekarang ini baru 14 kelurahan yang dipetakan di bantaran Sungai CIliwung. Ke 
depannya karena sudah ada contoh dan pendampingan dari USAID IUWASH PLUS, 
kami akan mencoba memetakan semua kelurahan di Bogor ini, ada 68 kelurahan. 
Kami menggunakan aplikasi mWater yang dikembangkan USAID IUWASH PLUS 
sehingga datanya bisa lebih detail dan lebih cepat.

Saya dapat hibah ini tahun 2019. Sebelumnya, saya udah punya toilet tapi 
pembuangannya ke kali. Karena masalah biaya enggak ada buat bikin septic 
tank. Waktu ditawarin ibu kader (tim monev partisipatif) untuk dapat septic tank 
saya langsung mau. Katanya karena ada hibah barang dari PUPR dan dana dari 
kelurahan. Alhamdulillah saya tinggal terima jadi.

Setelah ada hibah, sungai jadi lebih bersih dan bau-baunya mulai berkurang.

,,

,,
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Lokasi pemetaan ini sudah sesuai dengan kriteria 
penerima hibah tangki septik individu, yaitu Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR).

(Hibah ini) membantu banget buat 
orang yang enggak mampu seperti saya.  
Pengennya saya mah, semua tetangga di 
kampung ini bisa dapat septic tank  biar 
semuanya sehat bersama.







Pengelolaan pengetahuan dan komunikasi adalah 
jantung suatu program. Melalui kegiatan ini, proses 
penyebarluasan pengetahuan dan penularan 
praktik baik dilakukan untuk mendukung upaya 

peningkatan akses air minum, sanitasi, dan perilaku higiene 
serta keberlanjutan program 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, 

Advokasi, Koordinasi & Komunikasi 

Sebarluaskan 
Pengetahuan 
untuk 
Keberlanjutan
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didapat gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang 
berhasil, apa yang dapat ditiru, dan apa yang masih harus 
ditingkatkan dari kegiatan tersebut.

Penyebarluasan pengetahuan ini dilakukan melalui berbagai 
cara, seperti pelatihan, 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 adalah dengan menggunakan media 
sosial dan melibatkan bloger/ vloger dilakukan untuk dapat 
menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam.
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Pengelolaan Pengetahuan 

BERBAGI PENGETAHUAN, 
TULARKAN PERUBAHAN
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BERBAGI PENGETAHUAN, 
TULARKAN PERUBAHAN

USAID IUWASH PLUS mengelola dan menyebarluaskan pengetahuan terkait sektor 
WASH yang diperoleh dari para ahli maupun pengalaman di lapangan kepada mitra 
melalui berbagai program kegiatan antara lain pelatihan, studi banding, lokakarya, 
serta diskusi terarah (Focus Group Discussion/FGD).  Penyebarluasan pengetahuan dan 
pengalaman ini diharapkan dapat membantu keberlangsungan program air minum, 
sanitasi, dan perilaku higiene yang telah dilaksanakan bersama USAID IUWASH PLUS 
dan replikasinya.

Salah satu pendekatan/instrumen yang disebarluaskan oleh USAID IUWASH PLUS 
adalah penggunaan aplikasi mWater untuk pengelolaan data, pemetaan serta 
monitoring kondisi akses air dan sanitasi di suatu wilayah. Beberapa pemerintah kota/
kabupaten yang telah mendapat pelatihan merasa aplikasi ini amat bemanfaat dan 
kemudian mengembangkannya untuk program lain. Bappeda dan Dinas P3 Kabupaten 
Tangerang misalnya, memanfaatkan aplikasi mWater untuk pengumpulan data baseline 
program Gerakan Bersama Masyarakat Mengatasi Kawasan Kumuh dan Miskin 
(GEBRAK PAKUMIS) serta survei program Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren. 

Selain itu, Bappeda Kota Bogor mengadopsi konsep pertemuan multipihak dalam 
pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan se-Kota Bogor. 
Dinas Kesehatan Kota Depok juga melatih sanitarian dan kader se-Kota Depok untuk 
melakukan pemicuan dan pengkajian partisipatif.
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Tim monev partisipatif menjadi ujung tombak kegiatan STBM 
perkotaan di Kota Depok. Selama lima tahun terakhir, tim 
monev partisipatif dari empat kelurahan dampingan USAID 
IUWASH PLUS telah berhasil mendorong peningkatan akses 
air minum dan sanitasi, serta perubahan perilaku masyarakat 
di wilayahnya masing-masing.

Terinspirasi dari keberhasilan ini Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kota Depok mereplikasi pendekatan monev partisipatif di 15 
kelurahan dengan memasukkan kegiatan monev partisipatif 
ke dalam rencana kerja tahun 2020-2021 dengan target biaya 
sekitar 300 juta rupiah.

Dinkes Kota Depok menilai pendekatan monev partisipatif 
lebih terstruktur. Tim monev partisipatif dapat mendukung 
tugas sanitarian dalam melakukan pemantauan dan 
perubahan perilaku di tingkat masyarakat.

Sebagai tahap awal, Dinkes Kota Depok bersama USAID 
IUWASH PLUS memberikan pelatihan pemicuan dan 
pengkajian partisipatif bagi sanitarian se-Kota Depok dan 
perwakilan kader dari 63 kelurahan. Para sanitarian dan 

MENYEBARLUASKAN PROMOSI 
AKSES AIR MINUM, SANITASI, 
DAN PERILAKU HIGIENE

kader pun juga telah melakukan pemicuan dan pengkajian 
partisipatif di wilayahnya masing-masing, dan mengumpulkan 
data akses sanitasi masyarakat.

Dinkes melihat data yang dikumpulkan para kader tersebut 
lebih detail dan sesuai dengan realita dan kebutuhan 
masyarakat sehingga bisa benar-benar dimanfaatkan Dinkes 
dan OPD lainnya untuk melakukan penyusunan program 
infrastruktur sanitasi dan air minum.

Data akses sanitasi yang telah dikumpulkan oleh para 
sanitarian dan kader baik dari kelurahan dampingan dan 
non-dampingan mitra USAID IUWASH PLUS digunakan oleh 
Disrumkim untuk menentukan data awal penerima hibah 
tangki septik.

Ke depan, Dinkes Kota Depok berencana mereplikasi 
monev partisipatif ke seluruh kelurahan mulai tahun 2022. 
Keberadaan tim monev partisipatif yang telah ada pun akan 
terus berlanjut meski program USAID IUWASH PLUS telah 
usai, agar nantinya terintegrasi dengan program kegiatan 
Forum Kota Depok Sehat dan Pokja kelurahan
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Kami berterima kasih karena telah membuat 
kegiatan monev secara terstruktur dan membuat 
para stakeholder lebih perhatian terhadap kegiatan 
ini. 

Inti kegiatan kami sebelumnya hampir sama 
namun dengan adanya USAID IUWASH PLUS, 
kami jadi difasilitasi,  contohnya dengan adanya 
Diagram F.  Ada pula acara yang lebih besar, seperti 
NGOBRASH SAWALI yang dihadiri walikota dan 
banyak OPD sehingga lebih mendapat perhatian. 

Semoga apa yang sudah dikerjakan USAID IUWASH 
PLUS selama ini dapat mengubah perilaku 
masyarakat di wilayah yang sudah didampingi dan 
dapat kita replikasi di wilayah-wilayah lain. 

drg. MAY 
HARIANTI
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 
DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
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Dengan adanya pendampingan ini kami 
merasa program kesehatan lingkungan 
yang tadinya tidak menjadi prioritas 
sekarang telah menjadi prioritas. 

,,



GANDENG MEDIA UNTUK 
EDUKASI
Media memiliki pengaruh cukup besar dalam menyampaikan 
informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan 
mendorong adanya dialog dalam isu air minum, sanitasi, dan 
perilaku higiene. Menyadari hal ini, USAID IUWASH PLUS pun 
menyusun serangkaian program untuk mengembangkan 
kapasitas dan meningkatkan pengetahuan para jurnalis 
media konvensional ataupun online, termasuk juga para 
bloger dan vloger. 

USAID IUWASH PLUS memfasilitasi berbagai upaya 
kolaborasi yang dilakukan antara pemangku kepentingan 
dengan media, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan 
dan informasi. Misalnya, dengan mengadakan pertemuan 
media dan narasumber ahli di bidang air minum dan sanitasi.

Selain itu, kampanye yang massif dilakukan pada hari-hari 
penting di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. 
Kampanye ini dibarengi dengan kegiatan diskusi tematik 

Pelibatan Media

dan kunjungan lapangan. Kegiatan ini bertujuan agar para 
jurnalis, bloger, maupun vloger dapat melihat langsung 
dampak dari air minum dan sanitasi yang aman di daerah 
dampingan USAID IUWASH PLUS. 

Program pelibatan media ini rutin dilakukan USAID IUWASH 
PLUS di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang 
dengan mengajak awak media untuk meliput program-
program mitra USAID IUWASH PLUS di 7 kota/kabupaten 
dampingan. Jurnalis diajak meninjau program Geser Si 
Jahat (Gerakan Seribu Rupiah Siapkan Jamban Sehat) untuk 
mempromosikan toilet aman di Kelurahan Margahayu 
Kabupaten Bekasi, program revitalisasi mata air dan sumur 
resapan di Ciburial, Kabupaten Bogor, program Simaskota 
di DKI Jakarta, program hibah tangki septik di Kelurahan 
Babakan Pasar Kota Bogor, launching LLTT di Kabupaten 
Tangerang, kampanye CTPS bersama Walikota Depok, serta 
beberapa program lainnya.
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Saya kenal USAID IUWASH PLUS ketika saya diundang 
ke sebuah acara diskusi soal sanitasi aman di Jakarta 
dalam rangka peringatan Hari Toilet Sedunia 2019. 
Isu ini menarik buat saya karena saya tinggal di 
lingkungan padat penduduk di Jakarta. Dari situlah 
saya lebih tertarik untuk menulis soal isu lingkungan, 
terutama soal air minum dan sanitasi, karena ternyata 
itu masih ada hubungannya dengan keseharian saya. 

Apalagi setelah saya diajak USAID IUWASH PLUS untuk 
melihat sumur resapan dan mata air di Salatiga. Di situ saya 
melihat dengan kepala mata saya sendiri perubahan yang 
terjadi di sana setelah adanya sumur resapan, sehingga 
saya jadi lebih terpacu untuk menyebarkan pengetahuan 
soal sumur resapan ini. Ini pengalaman yang luar biasa.

Enaknya berkolaborasi dengan USAID IUWASH PLUS ini 
adalah mereka tidak pelit untuk sharing pengetahuan 
ke kami (bloger) dan mereka juga mau diajak diskusi 
soal sanitasi. Saya pernah ikut acara diskusi di Jakarta 
soal tangki septik, dari situ saya baru tau bahwa tangki 
septik tidak bisa dibuat sembarangan. Jadi saya punya 
pengetahuan baru untuk saya sebarkan lewat tulisan.
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Setelah mendapat ilmu dari USAID 
IUWASH PLUS, kami jadi mengerti dan 
bisa mengajak yang lain ikut berubah ke 
arah lebih positif melalui tulisan 
di blog dan media sosial.



Sekarang ini, penyebaran informasi melalui 
media sosial adalah hal yang mutlak dilakukan. 
Menurut data, dari 274,9 juta jiwa populasi 
Indonesia, pengguna aktif media sosialnya 
mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna 
media sosial di Indonesia saat ini setara dengan 
61,8% dari total populasi pada Januari 2021.

USAID IUWASH PLUS memahami perkembangan 
teknologi ini dan mencoba memanfaatkannya 
untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang 
air minum, sanitasi, serta perilaku higiene. Salah 
satunya adalah dengan menggandeng para 
bloger dan vloger sejak 2019.

Bertepatan dengan perayaan Hari Toilet Sedunia 
pada bulan November 2019, USAID IUWASH 
PLUS mengadakan Kumpul Bloger dan Vloger 
di Jakarta diikuti dengan kunjungan lapangan ke 
IPAL Komunal di Kelurahan Tebet Timur, Jakarta 
Selatan. Melalui kegiatan ini, para bloger dan 
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vloger diajak lebih mengenal lebih jauh tentang 
isu sanitasi aman dan proses pengelolaan air 
limbah domestik. Beberapa bloger juga diajak 
untuk meninjau langsung Mata Air Senjoyo di 
Salatiga saat perayaan Hari Air Se-Dunia, Maret 
2020.

Salah satu bloger yang aktif menyuarakan isu air 
minum dan sanitasi adalah Yayat (Nurhayati). 
Dia sering menulis tentang isu air minum 
dan sanitasi pada akun blog dan sosial media 
pribadinya. Hasil kunjungan lapangan itupun dia 
tulis di blognya. Ternyata, tulisan ini mendorong 
salah satu pembaca blog dari Larantuka, Flores 
untuk menerapkan sumur resapan di daerahnya.

Selain melibatkan bloger, USAID IUWASH PLUS 
juga melibatkan media konvensional dan online 
untuk meliput keberhasilan dan program mitra 
di Jakarta.
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