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KATA PENGANTAR
USAID IUWASH PLUS
USAID IUWASH PLUS menyelesaikan pelaksanaan programnya di 8 
kabupaten/kota di Jawa Timur pada November 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 Timur. Kami berharap 
buku dan video ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi 
para pelaku sektor air minum dan sanitasi ke depan, menuju Indonesia yang 
mandiri di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene.

Jakarta, November 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, November 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 tahun 2024.

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 Timur, USAID IUWASH PLUS bekerja di 8 kabupaten/kota yakni Kabupaten Gresik, Kota 
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota 
Malang, dan Kabupaten Malang. 

Selama sekitar lima tahun delapan bulan pendampingan USAID IUWASH PLUS di delapan wilayah mitra 
tersebut, program ini telah mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene. 
Berdasarkan data USAID IUWASH PLUS per September 2021, sebanyak 348.380 orang mendapat layanan air 
minum layak melalui sambungan baru PDAM, 80.170 orang di antaranya masuk dalam kelompok penduduk 
dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah (B40). Di samping itu, 274.435 orang mendapat akses sanitasi 
aman dan 48.905 orang mendapat akses sanitasi layak, 34.430 di antaranya masuk dalam kelompok B40.

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

MELANGKAH BERSAMA
MENUJU KEMANDIRIAN
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Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya air 
minum dan  sanitasi aman, serta perilaku higiene 
dalam kehidupan sehari-hari 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 dan disesuaikan dengan budaya dan karakteristik 
masyarakat perkotaan. Pendekatan ini dikenal dengan 
STBM Perkotaan. 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—
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agar memperoleh dukungan untuk meningkatkan akses 
air minum, sanitasi aman, serta promosi perilaku higiene di 
daerahnya.

Sebagai bagian dari STBM ini, USAID IUWASH PLUS juga 
mendorong Mekanisme Keterlibatan 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. 

Mekanisme keterlibatan masyarakat atau Citizen Engagement Mechanism (CEM) diinisiasi karena masyarakat perlu terlibat aktif 
untuk percepatan peningkatan akses dan perbaikan layanan di sektor air minum dan sanitasi. Selain itu juga untuk memastikan 
komunikasi dua arah antara masyarakat dan para pihak di sektor air minum dan sanitasi. 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 dan Pengkajian Partisipatif

KETERLIBATAN 
AKTIF MASYARAKAT 
KUNCI PERUBAHAN 
LINGKUNGAN
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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.

Untuk 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 8 kota/kabupaten 
yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, 
Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 
Lumajang, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, USAID 
IUWASH PLUS membentuk dan menguatkan tim monev 
partisipatif yang kemudian melakukan pemicuan dan 
pengkajian partisipatif.

Kegiatan pemicuan dan pengkajian partisipatif ini dilanjutkan 
dengan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). 
Pelaksanaan RKM ini dimonitor dan dievaluasi secara rutin 
melalui kegiatan monev partisipatif yang juga melibatkan 
para pemangku melalui kegiatan rembug warga dan 
pertemuan multipihak. Beberapa tim monev partisipatif 
kota/kabupaten dampingan juga telah berhasil membawa 
RKM ini ke Musrenbang, seperti halnya yang dilakukan tim 
monev partisipatif Kelurahan Tanjung Rejo, Kota Malang, 
yang membawa RKM ke Musrenbang kelurahan. Rencananya 
pemerintah akan mereplikasi kegiatan STBM di Tanjung Rejo 
ini di 2 kelurahan lainnya. 

Rangkaian kegiatan ini telah membantu peningkatan akses air 
minum, sanitasi dan mendorong perubahan perilaku higiene 
di 8 kabupaten/kota dampingan USAID IUWASH PLUS yakni 
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota 
Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, 
Kota Malang, dan Kabupaten Malang.
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Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di 
Jawa Timur yang memiliki wilayah cukup luas, yakni sekitar 
1.696 km2. Luasnya wilayah ini menimbulkan beberapa 
masalah, termasuk di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku 
higiene. Contohnya, masih banyak masyarakat di Desa 
Alaskandang buang air besar di sungai sehingga sungai 
menjadi tercemar dan berbau. Dari 215 KK di 3 RT dampingan 
USAID IUWASH PLUS, baru 32 KK yang mempunyai toilet 
dengan tangki septik, 28 KK mempunyai toilet dengan tempat 
penampungan tinja tidak kedap, dan 155 KK buang air besar 
sembarangan. 1

Dengan didampingi USAID IUWASH PLUS, Dinas Kesehatan 
Kabupaten Probolinggo membentuk tim monev partisipatif di 
Desa Alaskandang. Tim monev partisipatif yang kebanyakan 
bekerja di sektor informal ini dengan semangat melakukan 
pemicuan dan monev partisipatif, termasuk mengumpulkan 
data secara manual, membuat RKM untuk diajukan ke OPD 
terkait, dan melakukan pertemuan multipihak. 

1 Data monev partisipatif tahun 2018

KEGIGIHAN BERBUAH 
KEBERHASILAN

Kegigihan tim monev partisipatif ini membawa perubahan 
yang cukup signifikan. Kesadaran masyarakat akan WASH 
meningkat, terbukti dengan lebih dari 90% masyarakat kini 
juga telah memiliki sarana CTPS sendiri, sehingga akhirnya 
menjadi contoh bagi wilayah lain yang bukan menjadi 
dampingan. 

Hingga 2021, 125 KK dari 215 KK di wilayah dampingan USAID 
IUWASH PLUS telah mempunyai toilet dengan tangki septik. 
Sementara itu, jumlah rumah tangga yang menggunakan 
tempat penampungan tinja tidak kedap turun menjadi 32 KK, 
dan yang buang air besar tinggal 58 KK.

Semangat tim monev partisipatif Desa Alaskandang juga 
terlihat dari pembentukan Forum Peduli Sanitasi. Forum 
yang menjadi wadah komunikasi tim monev partisipatif ini 
telah diakui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
rencananya akan dibuatkan SK oleh Bappeda.
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ULFIAH
TIM MONEV PARTISIPATIF DESA 
ALASKANDANG KABUPATEN 
PROBOLINGGO

Saya tertarik ikutan tim monev partisipatif setelah 
mengikuti sosialisasi USAID IUWASH PLUS di rumah ketua 
RT. Dapat ilmu banyak, yang tadinya nggak ngerti apa-apa, 
sekarang jadi ngerti tentang pentingnya jamban dengan 
tangki septik. 

Masyarakat di sini kan rata-rata dulu nggak punya jamban 
karena mereka nggak paham soal sanitasi, biayanya juga 
nggak ada. Mereka maunya menunggu bantuan dari 
pemerintah, termasuk saya juga. Tapi karena sudah dikasih 
ilmu dari USAID IUWASH PLUS dan juga karena kasihan 
anak-anak harus BABS ke sungai, akhirnya berusaha 
meyakinkan suami untuk bikin jamban sendiri. 

Setelah ada jamban, sekarang malah saya jadi contoh juga 
buat tetangga saya. Mereka banyak yang mau membuat 
jamban sendiri.  Saya jadi lebih gampang nyuruh tetangga 
buat bikin jamban juga, karena ada buktinya kalau ini 
nggak semahal yang kita pikir.  

,,
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Di awal susah memang 
meyakinkan warga, tapi 
lama-lama mereka mau juga 
mendengarkan. Ya pelan-pelan 
dijelaskan soal pentingnya 
jamban dengan tangki septik.



Pemasaran Sanitasi

LATIH PELAKU BISNIS UNTUK 
PERKUAT PASAR SANITASI
Menarik minat pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis 
sanitasi masih menjadi tantangan tersendiri. 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.

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.

Di wilayah Jawa Timur, USAID IUWASH PLUS mendampingi 
pengusaha sanitasi di beberapa Kota/Kabupaten, antara lain 
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di Kota dan Kabupaten Probolinggo. Di kedua wilayah tersebut 
para pengusaha sanitasi telah bekerjasama dengan banyak 
pihak untuk membangun tangki septik di rumah tangga. Salah 
satu kerjasama yang dilakukan adalah dengan Koperasi, di 
mana pengusaha sanitasi membangun sarana sanitasi bagi 
para penerima kredit sanitasi dari Koperasi. Sedangkan di 
Kota Probolinggo, pengusaha sanitasi juga membangun 
tangki septik untuk masyarakat yang mendapatkan dana 
pembangunan dengan menerapkan sistem tabungan.

Untuk lebih memperkuat pasar sanitasi, USAID IUWASH PLUS 
juga memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi 
pengusaha sanitasi serta mendorong tersedianya lembaga 
jasa pendampingan bisnis (Business Development Service/BDS). 
Selanjutnya BDS tersebut dapat mendampingi pengusaha 
sanitasi dan pada akhirnya menguatkan pasar sanitasi di 
kota/kabupaten tersebut.

Ada tiga BDS yang bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS 
di wilayah Jawa Timur, yakni ITS Tekno yang mendampingi 
pengusaha sanitasi di Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten 
Probolinggo serta Kabupaten Lumajang, Asosiasi KPSPAMS di 
Kabupaten Lumajang, serta CV Cipta Pratama di Kabupaten 
Malang dan Kota Malang. 
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Para pelaku dalam rantai nilai sanitasi di Kabupaten Lumajang 
terbilang cukup lengkap. Selain potensi pasar sanitasi yang 
cukup besar, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah memiliki 
peta kondisi akses dan tingkat kesejahteraan masyarakat 
yang dapat digunakan untuk menentukan di mana pasar 
sanitasi harus diarahkan. 

Lengkapnya para pelaku dalam rantai nilai sanitasi ditunjang 
dengan kehadiran lembaga keuangan yang memberikan 
kredit sanitasi, seperti KSPPS Syirkah. Selain itu, juga ada 
BUMDes Wiraraja di Kabupaten Lumajang yang memasarkan 
produk sanitasi dengan sistem cicilan, tetapi tidak termasuk 
dalam kategori lembaga keuangan. BUMDes Wiraraja ini 
mendapatkan bantuan teknis dari USAID IUWASH PLUS 
dalam pemasaran sanitasi. 

USAID IUWASH PLUS melakukan pelatihan kepada BUMDes 
Wiraraja mengenai pemetaan pasar, teknik pemasaran, 
promosi, perhitungan kredit sanitasi dan RAB, hingga 
pelatihan tukang. Berbekal pengetahuan tersebut, BUMDes 
Wiraraja mulai membuat dan memasarkan sarana sanitasi 
pada April 2019. 

KOLABORASI UNTUK 
DUKUNG PASAR SANITASI

Dalam usahanya, BUMDes Wiraraja tidak berjalan 
sendirian. Mereka berkolaborasi dengan sanitarian dari 
Dinas Kesehatan dan kader PKK yang ada di Desa Wiraraja 
dan 11 desa lainnya di Kecamatan KedungJajang untuk 
mengedukasi sekaligus memasarkan sarana sanitasi di 
sana. Mereka juga berkolaborasi dengan toko material dan 
tukang setempat yang telah dilatih USAID IUWASH PLUS.

Hingga September 2021 ini mereka telah berhasil menjual 
30 jamban dan tangki septik individual serta 2 unit toilet 
umum untuk desa. Keberhasilan BUMDes Wiraraja dalam 
menjalankan bisnis sanitasi yang lengkap ini menjadikan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berencana 
mereplikasi hal serupa di BUMDes lain di Kabupaten 
Lumajang. Pengalaman BUMDes ini juga dijadikan 
percontohan untuk pengembangan bisnis sanitasi di 
BUMDes lainnya. BUMDes Wiraraja pun berhasil menyabet 
predikat sebagai BUMDes terbaik tahun 2019 di Kabupaten 
Lumajang dan mewakili Kabupaten Lumajang di Provinsi 
Jawa Timur tahun 2020.
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DISSE ARIA DEWI
DIREKTUR BUMDES WIRARAJA DESA 
WONOREJO, KABUPATEN LUMAJANG

BUMDes Wiraraja dibentuk oleh musyawarah desa dengan tujuan agar 
masyarakat dapat membuat usaha bagi diri mereka sendiri. Awalnya kami 
bergerak di bidang simpan pinjam, penjualan hasil ternak dan kerajinan. 
Namun kami kemudian bertemu USAID IUWASH PLUS, dan dijelaskan 
mengenai masalah sanitasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan di sini. 
Kami tertarik karena melihat potensi yang besar.

Setelah launching, awalnya kami jalan sendiri, tidak kerja sama dengan 
yang lain. Hasilnya tidak begitu banyak,  tidak begitu jalan usaha kami. 
Akhirnya kami bekerja sama dengan teman kader desa dan sanitarian 
puskesmas.  Mereka woro-woro di acara posyandu, pengajian, dan lain-
lain dan bersosialisasi dengan masyarakat sekalian promo. Alhamdulillah 
sekarang lebih ada peningkatan dibandingkan sebelum kerja sama dengan 
pihak lain.

WIWIK
 PEMBELI JAMBAN SEHAT DENGAN SISTEM CICILAN

Dulunya di rumah tidak ada toilet. Jadi mesti numpang ke rumah saudara 
kalau mau buang hajat. Repot jadinya, apalagi di rumah ada anak-anak kecil 
dan ibu yang umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Walaupun masih sehat 
saya kasihan lihatnya kalau harus keluar jauh untuk ke toilet.

Karena kerja suami serabutan, ndak sanggup kalau harus bangun sendiri. 
Pas ada tawaran dari Bumdes untuk bangun jamban dengan cicil 50 ribu 
sebulan, saya mau karena kalau uang segitu kami  masih sanggup. 

,,
Sejak ada toilet di dalam rumah, semua seneng. Kami ndak perlu malu 
numpang ke rumah saudara lagi. Anak-anak juga seneng karena kalau 
bisa buang hajat di rumah saja.

,,
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Potensi pasar sanitasi di sini masih besar, saya yakin karena 
masih banyak yang belum memiliki sarana sanitasi yang 
aman.



Mekanisme Keterlibatan Masyarakat

INTERAKSI DAN KOMUNIKASI 
PERCEPAT AKSES AIR MINUM 
DAN SANITASI
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 warga 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.

Beragam saluran digunakan untuk meningkatkan mekanisme 
keterlibatan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Salah satunya 
melalui talk show interaktif radio, seperti yang dilakukan di 
Radio Suara Gresik yang  merupakan hasil kerja sama antara 
Pokja PKP Kabupaten Gresik dengan USAID IUWASH PLUS. 
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LAILATUL HIDAYAH 
ANGGOTA KIM KELURAHAN KASIN, 
KOTA MALANG

Adanya KIM yang menyebarkan 
informasi lewat medsos bisa 
membantu kami meningkatkan 
kesadaran warga akan WASH.

,,

Di tahun 2019, saya diajak ikut tim monev partisipatif yang 
dibentuk USAID IUWASH PLUS di kelurahan saya. Saya langsung 
tertarik ikutan karena ini menyangkut kebersihan lingkungan 
saya. Saya punya niat dari dulu gitu gimana caranya lingkungan 
saya yang banyak BABS ini bisa bersih, jadi bebas BABS. Pas 
banget dengan tujuan tim monev partisipatif.

Setelah itu, USAID IUWASH PLUS mengajak kami yang tergabung 
dalam KIM Cendrawasih untuk sekalian posting kegiatan dan info 
soal WASH ini di media sosial yang kami punya.  Kami juga dilatih 
cara buat caption, cara posting, ambil foto, dan sebagainya. 

Walaupun masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya 
akses WASH, kami akan tetap menggunakan sosial media untuk 
lebih meningkatkan kesadaran warga.
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MANFAATKAN TEKNOLOGI 
UNTUK KOMUNIKASI
Teknologi yang makin berkembang juga dimanfaatkan 
sebagai sarana untuk meningkatkan mekanisme keterlibatan 
masyarakat di sektor WASH. Contohnya di Kota Malang. Di 
kota apel ini, Dinas Kominfo membentuk Kelompok Informasi 
Masyarakat di tiap kelurahan. 

Dengan adanya KIM ini, masyarakat yang ditunjuk menjadi 
anggota KIM dapat menginformasikan program-program 
pemerintah melalui situs yang disediakan pemerintah dan 
media sosial yang dimilikinya.  Mereka pun dapat mengangkat 
masalah yang ada di lingkungan mereka sehingga bisa 
ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah Kota Malang. 
Total ada 22 KIM yang telah dibentuk di Kota Malang dan 4 di 
antaranya beranggotakan tim monev partisipatif dampingan 
USAID IUWASH PLUS.  

USAID IUWASH PLUS merangkul Kelompok Informasi 
Masyarakat di Kota Malang ini untuk ikut menyebarluaskan 
informasi dan edukasi di sektor WASH. Salah satunya adalah 
KIM Cendrawasih yang ada di Kelurahan Kasin.  KIM yang 

beranggotakan 20 orang diajak untuk menginformasikan 
pentingnya air minum layak, sanitasi aman, serta perilaku 
hidup higiene melalui media sosial seperti Facebook dan 
Instagram.

Selain membekali anggota KIM dengan ilmu mengenai 
WASH, USAID IUWASH PLUS juga melatih anggota KIM agar 
mahir menggunakan media sosial, termasuk cara membuat 
deskripsi singkat yang persuasif untuk mengajak warga 
sekitar untuk sadar tentang pentingnya air minum, sanitasi, 
dan perilaku higiene ini.

Anggota KIM yang kebanyakan adalah tim monev partisipatif 
dan kader ini mengaku pemanfaatan teknologi seperti ini 
berimbas baik terhadap pemicuan yang mereka lakukan 
di Kelurahan Kasin. Selain kesadaran masyarakat yang 
meningkat, jumlah rumah tangga yang mempunyai toilet 
dengan tangki septik meningkat dari 157 KK menjadi 382 KK. 
Selain itu 25 KK telah melakukan penyedotan lumpur tinja.
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Pengarusutamaan Gender dalam Kegiatan STBM Perkotaan

SEMUA TERLIBAT UNTUK WUJUDKAN 
KESETARAAN 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 muncul 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 
menyepakati  waktu kegiatan agar perempuan dan laki-
laki, dari anak dan remaja hingga lansia dapat terlibat 

aktif mendorong keterlibatan. Contoh lainnya adalah 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.

USAID IUWASH PLUS mendorong tim monev partisipatif di 
seluruh lokasi dampingannya di wilayah Jawa Timur untuk 
mengarusutamakan gender dalam kegiatan mereka, baik 
dalam melakukan pengkajian partisipatif dan pemicuan 
maupun kegiatan lainnya. USAID IUWASH PLUS menanamkan 
pemahaman pada tim monev partisipatif bahwa semua 
gender—termasuk kaum rentan—dan tingkatan usia memiliki 
kesempatan sama dalam perencanaan dan pengambilan 
keputusan. Hal ini telah terlihat hasilnya, sudah ada kader 
lansia yang terlibat dalam tim monev partisipatif di Kota 
Malang.  Di Kabupaten Probolinggo, kaum marginal seperti 
pemulung punya posisi kuat di dalam tim monev partisipatif. 
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BERBAGI PERAN DALAM 
BISNIS DAN PEMICUAN

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Lumajang tidak 
hanya berjalan di tingkat institusi dengan adanya Anggaran 
Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender (PPRG), namun juga terjadi di level 
masyarakat. Contohnya di Kelurahan Rogotrunan. Kelurahan 
ini termasuk kelurahan yang awalnya masyarakatnya 
memiliki akses sanitasi rendah. Data monev partisipatif tahun 
2018 menunjukkan 75 KK dari 398 KK masih BABS dan baru 
264 KK yang mempunyai toilet dengan tangki septik. Kondisi 
ini perlahan berubah berkat pemicuan yang dilakukan tim 
monev partisipatif.

Salah satunya Imam. Ia berbagi peran bersama sang istri, 
Supriyani, yang juga merupakan tim monev partisipatif. 
Dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlampau 
tinggi, mereka berdua bahu-membahu melakukan pemicuan 
partisipatif ke masyarakat Kelurahan Rogotrunan. Hasilnya 

di tahun 2021 jumlah rumah tangga yang praktik BABS turun 
menjadi 56 KK, dan yang tersambung ke tangki septik 274 KK.

Pembagian peran ini juga berlangsung di bisnis sanitasi 
yang dijalankan Imam. Selain menjadi anggota tim monev 
partisipatif, Imam yang dulunya bekerja sebagai tukang 
tambal ban juga memiliki bisnis sanitasi. Sembari melakukan 
pemicuan, Supriyani melakukan promosi ke masyarakat dan 
Imam membina jejaring dengan pengusaha sanitasi lainnya. 
Dengan adanya bantuan dari Supriyani, bisnis sanitasi Imam 
berjalan dengan lebih baik.

Selain kesejahteraan meningkat, keterlibatan Imam dan 
Supriyani di tim monev partisipatif juga membawa dampak 
lain. Mereka kini memiliki peran penting di lingkungannya. 
Imam diangkat sebagai ketua RT sementara Supriyani 
menjabat sebagai ketua Posyandu.
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IMAM SYAFI’I
TIM MONEV PARTISIPATIF DAN PENGUSAHA 
SANITASI KELURAHAN ROGOTRUNAN
Dulunya saya kerja serabutan, pernah jadi tukang sampah dan tukang 
tambal ban. Lalu diajak masuk tim monev partisipatif. Istri saya 
ternyata diam-diam mempelajari pemicuan yang saya lakukan; dia 
mulai tertarik ngeliatnya tapi masih ragu. Lalu saya meyakinkan dia, 
ngasih pemahaman soal ilmu sanitasi dan akhirnya dia mau masuk 
juga ke tim monev partisipatif.

Saya 100% mendukung istri saya untuk bergabung di tim monev 
karena kami berdua punya misi sama. Kami ingin melihat kampung 
kami ini bersih. Dengan bekerja berdua, harapannya bisa sama-sama 
saling bahu membahu untuk mengubah kampung ini jadi lebih baik. 

,,Dengan berjalan berdua, alhamdulillah 
bisnis sanitasi kami lebih maju dan 
perekonomian kami lebih baik.

,,
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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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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 berhasil 
meningkatkan pelayanannya 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 toilet dengan 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 
mekanisasi 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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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 dan 
selebihnya menggunakan tempat penampungan tinja tidak 
kedap.

Penyebab utama mengapa masyarakat tidak memiliki tangki 
septik 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.

Tantangan ini dapat diatasi dengan pembangunan Sistem 
Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) 
skala komunal atau yang juga dikenal dengan tangki septik 
komunal. Sistem ini dapat menjadi solusi penampungan tinja 
kedap karena dapat dibangun di lahan fasilitas umum dan 
fasilitas sosial.

Penampungan Lumpur Tinja

INOVASI SARANA 
PENAMPUNGAN LUMPUR TINJA
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Di Jawa Timur, SPALDS skala komunal untuk 2-10 KK dibangun 
di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota 
Malang. Sementara itu, SPALDT skala permukiman untuk 
11-200 KK dibangun di seluruh kabupaten/kota dampingan 
yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, 
dan Kabupaten Lumajang. USAID IUWASH PLUS membantu 
pembentukan dan pelatihan kelompok masyarakat yang akan 
mengelola sarana tersebut di wilayahnya masing-masing.

Pemerintah daerah juga mendapat bantuan pihak swasta 
melalui program CSR. Contohnya di Kota Malang, Yayasan 
Dana Kemanusiaan Kompas memberikan bantuan sebesar 
240 juta rupiah untuk membangun 1 unit SPALDS skala 
komunal untuk 15 KK dan 3 unit SPALDS komunal untuk 15 
KK di Kelurahan Sukun, serta 30 unit tangki septik individu di 
Kelurahan Tunjungsekar.
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MENCARI SOLUSI TEPAT 
UNTUK PERMUKIMAN PADAT
Kota Malang merupakan kota terpadat kedua di Jawa Timur 
dengan populasi lebih dari 800 ribu jiwa. Lingkungan yang 
padat ini membuat masyarakat kesulitan membangun 
tangki septik individu sehingga banyak masyarakat Kota 
Malang yang tidak memiliki tangki septik. Pemerintah di Kota 
Malang sebenarnya telah banyak membangun SPALDT  skala 
permukiman yang melayani 11-200 KK, namun lahan yang 
terbatas membuat Pemerintah Kota Malang harus mencari 
opsi lain.

Untuk mengatasi masalah ini, USAID IUWASH PLUS 
mengenalkan berbagai pilihan teknologi tangki septik, salah 
satunya SPALDS skala komunal yang dapat menampung 
limbah dari 2-10 KK. SPALDS skala komunal lebih mudah 
pemeliharaannya dan tidak membutuhkan lahan seluas 
SPALDT skala permukiman.

Melalui DAK Sanitasi Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum 
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kota Malang membangun 30 SPALDS skala komunal untuk 
melayani 300 KK di Kelurahan Tanjungrejo dan 10 SPALDS 
komunal untuk 100 KK di Kelurahan Kasin. Pembangunan 
SPALDS skala komunal turut melibatkan masyarakat dan 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), USAID IUWASH PLUS 
membantu Dinas PUPRPKP untuk menguatkan kapasitas KSM 
agar dapat mengelola dan memelihara SPALDS komunal di 
lingkungan mereka. 

Setiap tahun Dinas PUPRPKP Kota Malang selalu 
menganggarkan pembangunan SPALDS skala komunal. 
Keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam program 
pembangunan tangki septik bersama ini turut berkontribusi 
terhadap naiknya  akses sanitasi Kota Malang. Di tahun 2020, 
berdasarkan data dari Dinas PUPRPKP, akses sanitasi Kota 
Malang telah mencapai 84,12%.
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SUEDI
WARGA KELURAHAN SUKUN 
DAN PENERIMA MANFAAT SPALDS 
SKALA KOMUNAL

Sebenarnya saya sudah punya tempat penampungan 
tinja tapi belum kedap, saya khawatir limbah domestik 
dari rumah saya akan merusak kualitas air tanah di 
wilayah ini. Jadi, saya pikir lebih baik ikut menggunakan 
SPALDS skala komunal karena aman untuk lingkungan.

Setelah mendapatkan info mengenai SPALDS komunal 
ini saya bersama beberapa tetangga langsung 
mengajukan. Sekarang 90% warga di RW kami 
menggunakan SPALDS komunal.

,,
Saya berpikir lebih baik ikut 
menggunakan SPALDS komunal 
yang aman untuk lingkungan.
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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 (SOP), seperti halnya yang dilakukan di 
Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 
Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten 
Malang, dan Kota Malang.
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Upaya penguatan kapasitas lainnya adalah penggunaan 
sistem manajemen informasi MIS Layanan Lumpur 
Tinja Terjadwal (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 LLTT (Layanan Lumpur 
Tinja Terjadwal), yakni pengambilan limbah lumpur 
tinja secara rutin setiap 2-3 tahun sekali. LLTT ini sudah 
mulai diluncurkan di beberapa kota dampingan USAID 
IUWASH PLUS di Jawa Timur antara lain Kabupaten 
Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lumajang, dan 
Kota Malang.

Di Kota Malang, kegiatan LLTT terkendala di sebagian 
wilayah karena topografinya yang curam dan tidak 
dapat diakses oleh truk sedot tinja. Untuk itu, USAID 
IUWASH PLUS bekerjasama dengan PT. ITS Tekno Sains 
mengembangkan mobile dewatering untuk menjangkau 
lokasi IPAL yang sulit dijangkau.
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Di awal terbentuknya UPT PLCD Kabupaten Gresik, kami baru 
mulai berproses. Meski ada berbagai kendala, kami coba 
benahi sebisa mungkin secara internal. USAID IUWASH PLUS 
juga mendampingi kami dalam mengurai permasalahan yang 
timbul. 

Adanya pendampingan tersebut memberikan manfaat 
terhadap kemandirian kami sebagai operator pengelola air 
limbah. Dalam penyediaan layanan lumpur tinja, kuncinya 

MOHAMMAD 
ARIF SETIAWAN
KEPALA UPT PLCD KABUPATEN GRESIK 
PERIODE 2016 - 2021

adalah tersedianya komponen yang lengkap. Pertama-tama 
dibutuhkan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik 
yang menjadi dasar untuk melakukan kegiatan. Kedua, dari 
segi kelembagaan perlu ada pemisahan antara fungsi operator 
dan fungsi regulator. Ketiga, infrastruktur pengolahan limbah 
juga harus bisa dioptimalkan. Terakhir, pembiayaan sektor 
dan manajemen yang solid juga merupakan aspek krusial.
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Dalam penyediaan layanan lumpur tinja, 
kuncinya adalah tersedianya komponen 
yang lengkap seperti regulasi, kelembagaan, 
infrastruktur, pembiayaan, dan manajemen.
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Pemerintah Kabupaten Gresik sadar akan peran operator 
air limbah sebagai salah satu kunci berjalannya pengelolaan 
limbah.  Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik didampingi 
USAID IUWASH PLUS berupaya meningkatkan kinerja UPT 
Pengelolaan Limbah Cair Domestik Kabupaten Gresik (UPT 
PLCD).

Ketika baru terbentuk, UPT PLCD Kabupaten Gresik telah 
dihadapi dengan berbagai tantangan. Mereka harus 
menangani penyedotan 78 titik SPALDT skala permukiman 
dan belum bisa bekerja maksimal karena berbagai tantangan 
seperti masalah teknis, minimnya sumber daya manusia 
(SDM), dan ketiadaan regulasi terkait pengelolaan air limbah 
domestik. 

Didampingi USAID IUWASH PLUS, UPT PLCD Kabupaten 
Gresik melakukan berbagai peningkatan kapasitas SDM, serta 
review kinerja. Hasilnya, kini UPT PLCD Kabupaten Gresik telah 
memiliki SOP administrasi dan teknis, serta Road Map sebagai 
panduan kegiatan 5 tahun ke depan. 

BERPROSES UNTUK 
TINGKATKAN 
LAYANAN

Pendampingan yang didapatkan UPT PLCD juga melahirkan 
berbagai inovasi. Inovasi tersebut antara lain berupa aplikasi 
GO PLOONG untuk mendukung pelayanan lumpur tinja, 
program JADI SAYANG (Jamban dan IPAL Sehat, Masyarakat 
Senang) untuk edukasi ke masyarakat, serta program PUDAK 
AYU untuk promosi LLTT bekerja sama dengan Dasa Wisma 
dan PKK di tingkat desa. Berkat berbagai upaya ini, Kabupaten 
Gresik menerima penghargaan sanitasi aman dalam Forum 
City Sanitation Summit 2019.

Kini UPT PLCD Kabupaten Gresik telah melayani 800 pelanggan 
tiap tahunnya. Ke depannya, UPT PLCD Kabupaten Gresik 
berencana memperluas layanan sehingga menjangkau 16 
kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk mewujudkan 
rencana ini , UPT PLDC Kabupaten Gresik sedang menyusun 
Detailed Engineering Design (DED) IPLT baru dengan sistem 
mekanik berkapasitas 200 m3 di wilayah Gresik Selatan. UPT 
PLCD Kabupaten Gresik juga sedang dalam proses assessment 
untuk perubahan menjadi BLUD agar lebih fleksibel dalam 
pengelolaan keuangan. 
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Lingkungan Pendukung

DUKUNGAN 
KELEMBAGAAN 
UNTUK 
WUJUDKAN 
SANITASI AMAN

48 MELANGKAH BERSAMA MENUJU KEMANDIRIAN



Selain kesiapan kinerja lembaga, 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 Sandex (Sanitation Index/Indeks Sanitasi). Alat ini mengukur indikator  institusi, 
peraturan, cakupan sanitasi, keuangan, dan operasional.

Pendampingan USAID IUWASH PLUS di beberapa kota/kabupaten Jawa Timur berhasil 
meningkatkan kinerja sektor air limbah domestik dengan menggunakan Indeks 
Sanitasi. Indeks Sanitasi mengidentifikasi aspek-aspek penting yang diperlukan, seperti 
pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik, kelengkapan regulasi pendukung, 
aspek finansial, serta aspek operasional. Di Kabupaten Gresik, Indeks Sanitasi mendorong 
adanya peningkatan alokasi APBD untuk sektor sanitasi serta regulasi pendukung, dan 
peningkatan kinerja lembaga pengelola air limbah domestik. Di Kabupaten Lumajang, 
Indeks Sanitasi juga membantu wujudkan sanitasi aman.

Selain mengembangkan Indeks Sanitasi, USAID IUWASH PLUS juga mendampingi operator 
air limbah domestik dalam penyesuaian tarif retribusi sebagai salah satu aspek yang diukur 
dalam Indeks Sanitasi. Seluruh kabupaten/kota dampingan di Jawa Timur telah memiliki 
dan melaksanakan perda tarif retribusi.
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Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen tinggi 
dalam meningkatkan kondisi sanitasi. Untuk itu, Pemerintah 
Kabupaten Lumajang didampingi USAID IUWASH PLUS 
dalam melakukan berbagai langkah perubahan, dimulai 
dengan penilaian Indeks Sanitasi sebagai salah satu alat 
untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pengelola air 
limbah domestik. Dari hasil awal penilaian Indeks Sanitasi di 
2016, Pemerintah Kabupaten Lumajang menyadari perlunya 
peningkatan di aspek kelembagaan, regulasi, keuangan, dan 
operasional. 

Karena itulah, Pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik 
(UPT PALD) di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman.  UPT PALD yang berdiri sendiri ini dapat 
dengan optimal mengelola IPLT yang baru dibangun. USAID 
IUWASH PLUS mendampingi pembentukan UPT PALD ini 
sekaligus memberikan beberapa program pelatihan untuk 
peningkatan kapasitas dan operasional UPT PALD, termasuk 
mendampingi promosi layanan lumpur tinja ke masyarakat.

KOMITMEN TINGGI 
TINGKATKAN INDEKS 
SANITASI

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang 
adalah membuat Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang 
Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perda No. 18 Tahun 2018 
Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, 
dan Peraturan Bupati Lumajang No. 89 Tahun 2020 Tentang 
Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja. Dengan adanya regulasi-
regulasi tersebut, Kabupaten Lumajang berhasil menjadi 
wilayah dampingan pertama di Jawa Timur yang meluncurkan 
program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Aspek pendanaan juga mendapat perhatian dari Pemerintah 
Kabupaten Lumajang. Hal ini ditunjukkan lewat upaya 
Pemerintah Kabupaten Lumajang menyiapkan readiness 
criteria sehingga dapat  ikut dalam berbagai program bantuan 
pembiayaan dari dana APBN dan DAK untuk membangun 
tangki septik individu dan komunal. Selain itu, Pemerintah 
Kabupaten Lumajang juga rutin mengalokasikan anggaran 
untuk operasional IPLT setiap tahun. Upaya-upaya tersebut 
membuat kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang 
sanitasi bertambah baik, tercermin dari skor Indeks Sanitasi 
yang meningkat drastis dari 12,5 di tahun 2016 menjadi 58 di 
tahun 2020. 
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ENDAH 
MARDIANA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen kuat 
untuk mewujudkan sanitasi aman karena perbaikan 
kualitas lingkungan menjadi prioritas kami. Salah 
satu yang bisa kami lakukan untuk mengurangi 
pencemaran air tanah adalah membangun sistem 
sanitasi yang baik. Selain itu, kami juga mengikuti 
arahan pemerintah pusat yang menjadikan sektor 
sanitasi sebagai sektor prioritas.

Adanya Indeks Sanitasi sangat bermanfaat bagi kami. 
Sebelumnya penilaian capaian hanya diukur dari kuantitas 
saja, namun dengan Indeks Sanitasi kami mengukur kinerja 
secara objektif dan mendetail. Penghitungan Indeks 
Sanitasi dihitung bersama-sama dengan OPD lainnya, 
sehingga  kami bisa langsung bersinergi untuk hasil yang 
lebih baik.
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Komitmen pemerintah 
daerah sangat penting dalam 
mewujudkan sistem sanitasi 
yang baik.

,,



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, berada didalam 
atau halaman rumah, tersedia setiap saat dan kualitasnya 
memenuhi standar kesehatan. Namun, Survei Sosial Ekonomi 
Nasional 2020 menyatakan bahwa rumah tangga yang 
memiliki akses air minum layak mencapai 90,21% dan akses 
air minum aman baru 11,9%.

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

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

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

PERBAIKI 
KINERJA MENUJU 
LAYANAN PRIMA
Untuk mendukung peningkatan kinerja PDAM sebagai penyedia 
layanan air minum, USAID IUWASH PLUS memfasilitasi 
pendampingan secara teknis dan penguatan kelembagaan 
PDAM dalam aspek keuangan, pelayanan, operasional, sumber 
daya manusia, manajemen/administrasi, dan ketersediaan air 
baku. Keenam aspek ini tercantum dalam Indeks PDAM.

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

Di wilayah Jawa Timur, USAID IUWASH PLUS mendampingi 
8 PDAM/Perumda untuk meningkatkan kinerja mereka, 
yakni PDAM Surya Sembada di Kota Surabaya, PDAM Delta 
Tirta di Kabupaten Sidoarjo, PDAM Giri Tirta di Kabupaten 
Gresik, Perumda Air Minum Bayuangga di Kota Probolinggo, 
PDAM  Kabupaten Probolinggo, PDAM Kabupaten Lumajang, 
Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, dan Perumda Tirta 
Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Program pendampingan 
tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing 
PDAM, karena masalah yang dihadapi dan jangkauan pelanggan 
tiap PDAM berbeda satu sama lain. 
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Dukungan USAID IUWASH PLUS juga mencakup pendampingan 
sistem informasi GIS dilakukan di Kabupaten Lumajang, 
Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, dan 
Kabupaten Probolinggo. Sementara, Perumda Tirta Kanjuruhan 
di Kabupaten Malang mendapatkan bantuan review Rencana 
Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan kajian 
Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) untuk membangun 
SPAM di Malang Selatan di tahun 2021.

Hasil pendampingan cukup terlihat. Di seluruh PDAM/Perumda 
Air Minum dampingan PDAM, ada kenaikan kinerja yang 
dicerminkan oleh kenaikan Indeks PDAM. Naiknya Indeks PDAM 
ini umumnya terjadi pada aspek administrasi dan operasional. 
Misalnya, PDAM Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, indeks ini 
mendorong antara lain rencana bisnis dan perlindungan air baku 
dan, peningkatan program penurunan NRW.
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MARKUS
KABAG TEKNIS PDAM KABUPATEN PROBOLINGGO

PDAM Kabupaten Probolinggo seperti biasa menggunakan dua alat ukur dari 
BPKP setahun sekali. Dengan tambahan alat ukur berupa Indeks PDAM yang 
diperkenalkan USAID IUWASH PLUS, kami jadi bisa mengukur kinerja kami 
tiap 6 bulan. 

Ketiga alat ukur tersebut penting sebagai tolak ukur kinerja kami dan kami jadi 
bisa melihat kekurangan kami. Adanya alat ukur ini fungsinya seperti rapor 
kami. Karena semua ini utk penilaian kinerja, jadi ke depannya kami akan 
terus mempergunakan ketiga alat ukur tersebut.,,

Dengan Indeks PDAM, kami bisa 
melihat kekurangan kami sehingga bisa 
memperbaikinya.
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TINGKATKAN KINERJA LEWAT 
TIGA ALAT UKUR
PDAM Kabupaten Probolinggo telah dinilai sebagai PDAM/
Perumda dengan kategori sehat berdasarkan penilaian 
BPPSPAM. Meski begitu, PDAM Kabupaten Probolinggo 
terus berupaya meningkatkan kinerja untuk memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya tersebut di 
antaranya dilakukan dengan menggunakan 3 alat ukur untuk 
evaluasi kinerja.

Secara rutin di akhir tahun, PDAM Kabupaten Probolinggo 
melakukan evaluasi dengan alat ukur BPPSPAM dari BPKP dan 
Penilaian Kinerja PDAM sesuai Kepmendagri No. 47 Tahun 
1999. Penilaian yang dilakukan setahun sekali dirasa belum 
cukup oleh PDAM Kabupaten Probolinggo sehingga mereka 
juga menggunakan Indeks PDAM untuk menilai kinerja tiap 
6 bulan.

Indeks PDAM membantu PDAM Kabupaten Probolinggo 
mengidentifikasi aspek mana yang perlu ditingkatkan. 
Misalnya dalam aspek administrasi, PDAM Kabupaten 
Probolinggo didampingi USAID IUWASH PLUS menyusun 
rencana bisnis tahun 2019-2023 serta SOP teknis dan 
administrasi.

Dari segi keuangan, PDAM Kabupaten Probolinggo mendapat 
bantuan berupa perangkat lunak dan pelatihan administrasi. 
Dengan software SISKA (Sistem Informasi dan Sistem 
Komputerisasi Antar PDAM), PDAM Kabupaten Probolinggo 
dimudahkan dalam sistem penagihan dan pelaporan, 
serta pembuatan laporan keuangan otomatis tiap bulan. 
Meski belum mencapai full cost recovery, upaya ini berhasil 
meningkatkan kinerja keuangan PDAM.

PDAM Kabupaten Probolinggo juga difasilitasi USAID 
IUWASH PLUS dalam pemanfaatan sistem informasi 
Quantum GIS. Dengan QGIS, PDAM Kabupaten Probolinggo 
bisa membangun data spasial perpipaan dan sambungan 
rumah. Dalam program ini PDAM Kabupaten Probolinggo 
juga didukung oleh Perumda Air Minum Bayuangga Kota 
Probolinggo sebagai mentor dalam program Twinning.
Berbagai upaya ini berkontribusi pada peningkatan cakupan 
layanan hingga 20,91% atau 20.514 sambungan rumah.
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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 hibah untuk membantu 
PDAM/Perumda dan pemerintah daerah memasang 
sambungan baru pada MBR. Program ini dikenal dengan 
nama Hibah Air Minum Perkotaan (HAMP).

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. Di wilayah 
Jawa Timur, USAID IUWASH PLUS mendampingi PDAM Delta 
Tirta Kabupaten Sidoarjo yang telah berhasil memberikan 
bantuan hibah air minum sebanyak 1.060 SR. 

Selain program Hibah AMP, program Master Meter juga 
dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses air minum 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan sistem yang 
mampu melayani 80 hingga 100 rumah tangga sekaligus ini, 
PDAM bertanggung jawab memasang pipa dan mengalirkan 
air minum dari sambungan pipa utama milik PDAM hingga 
ke meter induk, sementara masyarakat bertanggung jawab 
memasang jaringan untuk menyalurkan air dari meter induk 
itu ke rumah masing-masing. Hingga tahun 2021, sistem 
penyaluran air minum perpipaan melalui program Master 
Meter ini telah dilakukan di beberapa wilayah dampingan 
USAID IUWASH PLUS di Jawa Timur antara lain di Kota 
Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.
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PERLUAS CAKUPAN 
DENGAN MASTER METER

PDAM Surya Sembada berkomitmen menyediakan air minum 
perpipaan bagi seluruh penduduk Kota Surabaya.  Namun, 
PDAM Surya Sembada belum bisa memberikan layanan air 
minum kepada warga di wilayah informal, seperti di bantaran 
sungai, sepanjang rel kereta, atau wilayah pelabuhan. Hal ini 
karena secara peraturan, PDAM tidak bisa membangun aset di 
wilayah informal. Akibatnya, sehari-hari warga menggunakan 
air sumur yang kualitasnya belum tentu terjamin atau 
membeli air dari pedagang eceran yang harganya lebih 
mahal.

Master meter merupakan solusi alternatif bagi masyarakat 
informal untuk mendapatkan layanan air minum PDAM. 
Sistem ini mulai dikembangkan di Kota Surabaya sejak tahun 
2007 oleh dua program pendahulu USAID IUWASH PLUS, 
yaitu  Environmental Services dan IUWASH, bersama PDAM 
Surya Sembada. Dalam program ini, warga melalui Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) dilibatkan dalam proses 

pembangunan, pengelolaan, hingga pemeliharaan sistem 
master meter.Upaya ini dilakukan untuk memastikan sistem 
yang telah dibangun dapat terus dijaga dan memberi manfaat 
bagi masyarakat pengguna.

Hingga 2021, PDAM Surya Sembada telah membangun 171 
sistem master meter dan memberi manfaat bagi 8.715 KK di 
Kota Surabaya. Dari 171 master meter tersebut, 32 dibangun 
melalui kerja sama multipihak antara PDAM, USAID IUWASH 
PLUS, dan swasta pada tahun 2018 hingga 2020.

Keberhasilan program Master Meter juga tak lepas dari 
keterlibatan masyarakat—melalui Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM)—dalam proses pemasangan, pemeliharaan, 
dan pemanfaatan. USAID IUWASH PLUS melatih KSM agar bisa 
memelihara dan memperbaiki sistem Master Meter secara 
mandiri. Hingga sekarang, telah terbentuk lebih dari 160 KSM 
yang tergabung ke dalam Forkom KSM Kota Surabaya.
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ANIZAR FIRMADI

JORHAN EFFENDI

DIREKTUR PELAYANAN DAN OPERASIONAL PDAM 
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
PERIODE 2017-2021

WARGA KECAMATAN TAMBAKSARI DAN KOORDINATOR 
FORKOM KSM KOTA SURABAYA

Warga di kawasan informal belum bisa memenuhi kriteria untuk menjadi pelanggan 
PDAM yang ditetapkan pemerintah kota. Untuk itu di PDAM Surya Sembada menjalankan 
program Master Meter.

Master Mater merupakan salah satu solusi yang ditawarkan PDAM Surya Sembada 
kepada masyarakat yang belum beruntung untuk bisa mendapatkan air yang layak 
minum. Selain itu program Master Meter juga bisa memenuhi cakupan layanan PDAM. 
Dalam prosesnya sedari awal kami mendapat dukungan USAID IUWASH PLUS dalam hal 
administrasi, sosialisasi ke calon-calon pelanggan, serta dukungan SDM. 

Sampai sekarang program Master Meter masih tetap berjalan. Tiap tahun pasti kami 
lakukan karena jumlah masyarakat Surabaya yg terus tumbuh. Kami perkirakan tahun 
depan cakupan pelayanan kami sudah bisa 100%.

Adanya program Master Meter ini sangat membantu kami sehingga kami bisa 
mengakses air dengan mudah dan murah. Apalagi mayoritas warga di sini merupakan 
pedagang yang membutuhkan air bersih. Sebelumnya kami mau mengakses air bersih 
saja repot karena harus membeli air jerigen seharga 3.000 rupiah. Dulu kami harus 
mengeluarkan uang sekitar 300 ribu rupiah per bulan, sekarang pakai air PDAM per 
bulan paling banyak cuma membayar 45 ribu rupiah. 

Selain untuk memenuhi cakupan layanan PDAM, program 
Master Meter diadakan karena setiap warga Surabaya berhak 
mendapatkan air layak minum.

Berkat Master Meter ini akhirnya sekarang taraf 
hidup kami meningkat terutama dari segi kesehatan.

,,

,,
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Peningkatan Pembiayaan untuk 
“Percepatan” Akses Air Minum

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 (PMPD) 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. Pemerintah daerah juga dapat membantu melalui dana APBD untuk pengembangan 
jaringan perpipaan dan pemasangan sambungan rumah.

Di Jawa Timur, pemerintah daerah di beberapa kabupaten/kota dampingan USAID IUWASH PLUS memberikan bantuan modal 
bagi PDAM untuk mengikuti program Hibah Air Minum Perkotaan, antara lain PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yang bisa 
memasang sambungan sebanyak 5.000 SR dan PDAM Kabupaten Lumajang sebanyak 1.500 SR di tahun 2022.

Bantuan pendanaan dari pemerintah daerah juga diberikan kepada PDAM berupa hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK). 
PDAM Giri Tirta di Kabupaten Gresik di tahun 2020 berhasil mengikuti program hibah AMBK untuk mengurangi kehilangan air 
dan meningkatkan efisiensi energi. Sementara itu, PDAM Kabupaten Probolinggo saat ini sedang dalam proses mengajukan 
permintaan modal untuk program hibah AMBK di tahun 2022.
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PERLUAS LAYANAN 
DENGAN SUNTIKAN 
DANA PEMERINTAH
Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo, 
PDAM Delta Tirta terus berupaya memperluas cakupan 
pelayanannya. Salah satunya dengan pembangunan jaringan 
baru dan melakukan beberapa penambahan infrastruktur. 
Namun, PDAM Delta Tirta belum mampu mengupayakannya 
sendiri sehingga perlu mendapat dukungan penuh dari 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya melalui 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Perda No. 
17 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya peraturan ini, PDAM 
Delta Tirta mendapatkan suntikan penyertaan modal 
dari Pemerintah Kabupaten. Penyertaan modal tersebut 
sebagian besar digunakan oleh PDAM Delta Tirta dalam 
menjalankan program Hibah Air Minum Perkotaan (HAMP) 

untuk membangun sambungan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Sejak 2011 hingga 2021, PDAM Delta 
Tirta telah membangun lebih dari 18 ribu sambungan rumah 
melalui program Hibah AMP ini. Dengan tambahan ini, PDAM 
Delta Tirta kini memiliki cakupan layanan 25% atau sekitar 
155 ribu pelanggan dari total 670 ribu KK.

PDAM Delta Tirta juga mendapatkan bantuan PMPD untuk 
penyerapan air baku dari SPAM Regional Umbulan yang 
bekerja sama dengan PT. Air Bersih Jawa Timur. Suntikan 
dana investasi sebesar 603 miliar rupiah digunakan untuk 
membangun jaringan perpipaan dari reservoir.  Nantinya, 
dengan tambahan air baku sebesar 1200 liter per detik dari 
SPAM Regional Umbulan, PDAM Delta Tirta bisa menambah 
layanan untuk 96 ribu pelanggan.
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RUDIANTA
KABAG LITBANG PDAM DELTA TIRTA 
KABUPATEN SIDOARJO

Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kami 
gunakan untuk penambahan jaringan perpipaan, perbaikan instalasi 
pengolahan, dan pemasangan sambungan baru bagi MBR. Sejak 
tahun 2011, sebagian besar modal tersebut kami gunakan untuk 
program hibah Air Minum Perkotaan. 

Rencana selanjutnya, penyertaan modal 2021-2024 akan kami 
gunakan untuk penyerapan SPAM Regional Umbulan yang kini 
menjadi isu strategis kami. Kami juga dibantu USAID IUWASH PLUS 
memperbaharui perda PMPD untuk memastikan keberlangsungan 
penyertaan modal .,,

Penyertaan modal dari Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo sangat membantu 
PDAM Delta Tirta untuk meningkatkan 
cakupan pelayanan.
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KUATKAN INSTITUSI, JALANKAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender

Setiap individu punya hak yang sama untuk 
mendapatkan 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 
laki-laki dan perempuan secara berimbang, 
tanpa memperhatikan terpenuhinya kebutuhan 
kelompok masyarakat rentan lainnya. Alih-alih 
membawa manfaat untuk semua pihak, hal ini 
justru berdampak pada meningkatnya kesenjangan 
gender. 
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Untuk itulah, USAID IUWASH PLUS melakukan 
pendampingan PUG dan PPRG (Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender) di 13 kabupaten/
kota di Indonesia sebagai lokasi percontohan 
termasuk di Kota Malang, Kabupaten Gresik, dan 
Kabupaten Lumajang. 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.

Hasilnya, ketiga kabupaten/kota tersebut telah 
menyusun anggaran responsif gender dan di 
tahun 2021 berhasil mendapatkan Anugerah 
Parahita Ekapraya. Pendampingan tersebut juga 
membuahkan hasil berupa regulasi terkait PPRG, 
contohnya di Kabupaten Gresik yang kini telah 
memiliki Peraturan Bupati Gresik No. 47 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender. 
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KOMITMEN KUAT UNTUK 
PEMBANGUNAN BERKEADILAN 
GENDER
Pemerintah Kabupaten Lumajang menyadari betul kewajiban 
pemangku kepentingan untuk menerapkan PUG dalam setiap 
tahap pembangunan. Untuk itu, diperlukan peningkatan 
pemahaman dan kapasitas tentang PUG dan PPRG di seluruh 
OPD. 

Di Kabupaten Lumajang sebenarnya sudah terbentuk Tim 
Penggerak PPRG, Pokja PUG dan Focal Point PUG. Meski 
begitu, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil 
berbagai langkah demi meningkatkan kapasitas OPD untuk 
menjalankan PUG dan PPRG. Didampingi USAID IUWASH 
PLUS, Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan 
serangkaian pelatihan, dimulai dengan pengenalan PUG dan 
PPRG untuk 44 OPD di Kabupaten Lumajang hingga pelatihan 
penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi Tim 
Penggerak PPRG dan Focal Point PUG.

Dengan adanya pelatihan ini, terlihat peningkatan yang 
signifikan. Tim Penggerak PPRG dan Focal Point PUG mulai 

bergerak cepat, apalagi setelah disahkannya Surat Keputusan 
Bupati Lumajang tentang Pokja PUG di tahun 2018. Untuk 
mendukung kegiatan mereka, regulasi mengenai PUG 
dan PPRG juga telah diperbaharui dengan diterbitkannya 
Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 63 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
dan Perbup Kabupaten Lumajang No. 58 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. 

Semangat tinggi Pemerintah Kabupaten Lumajang juga 
terlihat dengan meningkatnya nominal ARG dari 20,08 
miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 20,76 miliar rupiah di 
tahun 2020.  ARG yang dialokasikan pada sektor WASH juga 
meningkat, dari 2,7 miliar pada tahun 2019 menjadi 3,9 miliar 
pada tahun 2020. Atas berbagai upaya tersebut, Kabupaten 
Lumajang berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah 
Parahita Ekapraya (APE) kategori pratama pada tahun 2021.
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dr. ROSYIDAH
KEPALA DINAS DALDUK KB&PP 
KABUPATEN LUMAJANG

Kami sadari, pembangunan harus merata tidak hanya untuk 
laki-laki dan perempuan saja, namun juga untuk anak-anak, 
lansia, disabilitas, dan lainnya.  Karena itu penerapan PUG 
adalah hal yang wajib dilakukan di Kabupaten Lumajang. 

Namun, Kabupaten Lumajang dulunya kurang kuat dalam 
pelaksanaan PUG dan PPRG. Karena itu, bersama USAID 
IUWASH PLUS selalu meningkatkan kapasitas semua OPD 
terkait, serta melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan ke 
Sekretaris Daerah. 

Kami akan terus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati 
tentang PUG, sehingga semua OPD tergerak untuk 
menerapkan PUG. Selain OPD, dalam penerapan PUG kami 
akan melibatkan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, 
masyarakat, dan pihak swasta. ,,

Dalam penyusunan perencanaan 
untuk suatu kegiatan, tiap pihak 

memiliki kebutuhan atau persoalan 
yang berbeda sehingga harus ada 

pembangunan yang berkeadilan 
gender.
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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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Program KKMA-RA telah dilakukan di beberapa mata air di 
wilayah Jawa Timur, yakni Mata Air Tancak di Kabupaten 
Probolinggo, Mata Air Sumber Topo di Kabupaten Lumajang, 
Mata Air Binangun di Kota Batu, dan Mata Air Clumprit di 
Kota Malang. Pemerintah daerah menunjukkan dukungan 
penuh dalam program konservasi air tanah ini melalui 
penandatanganan dokumen KKMA oleh kepala daerah.

USAID IUWASH PLUS kemudian memberikan bantuan 
berupa sumur resapan percontohan. USAID IUWASH PLUS 
bekerjasama dengan Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman 
(YLHS) telah membangun sumur resapan sebanyak 15 unit 
di masing-masing kota/kabupaten dampingan. Langkah 
tersebut mendorong pemerintah daerah dalam melakukan 
upaya konservasi, salah satunya Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang telah 
membangun 101 sumur resapan sebagai respon KKMA.
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Harapan kami tentunya rencana aksi berupa 
pembangunan sumur resapan bisa memberikan 

dampak positif dalam meningkatkan kuantitas 
maupun kualitas Mata Air Clumprit.

,,

DJAKA SETYANTA

Mata Air Clumprit merupakan salah satu sumber air utama bagi Perumda 
Air Minum Tugu Tirta. Selama satu tahun kami melakukan KKMA-RA di 
Mata Air Clumprit bersama USAID IUWASH PLUS. Dengan kesadaran akan 
pentingnya air tanah terutama untuk menjaga kesinambungan sumber air, 
kami sudah mulai perlu memikirkan dan bertindak secara bertahap.

Perumda selaku pemanfaat diharapkan berperan lebih dari yang lain, 
sehingga kami menginisiasi pembangunan sumur resapan di Mata Air 
Clumprit. Harapan kami tentunya rencana aksi berupa pembangunan 
sumur resapan bisa memberikan dampak positif.

Ke depannya, sebagai bentuk komitmen kami, Perumda Air Minum Tugu 
Tirta sudah tergabung dalam tim RPAM Kota Malang yang nantinya fokus 
dalam penyelamatan air tanah. Kami juga telah mengalokasikan anggaran 
tiap tahun dan merencanakan pembangunan sumur resapan secara rutin. 
Dalam membuat rencana aksi dan melakukan aksi itu sendiri, pengawasan 
juga penting dilakukan untuk melihat keberhasilannya, baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas air tersebut.

MANAJER PENGENDALIAN KUALITAS 
AIR & AIR BAKU PERUMDA AIR MINUM 
TUGU TIRTA KOTA MALANG
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Mata Air Clumprit yang berlokasi di Kecamatan Lowokrawu 
merupakan salah satu sumber mata air bagi masyarakat Kota 
Malang. Saat ini Mata Air Clumprit dimanfaatkan Perumda Air 
Minum Tugu Tirta Kota Malang yang 90% air bakunya diambil 
dari mata air. Meskipun saat ini debitnya hanya 20 liter per 
detik, Mata Air Clumprit mempunyai potensi debit air sebesar 
100 liter per detik.

Namun dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, Mata Air 
Clumprit mengalami penurunan kuantitas dan kualitas 
air akibat bertambahnya permukiman di sekitar mata air 
dan berkurangnya kemampuan lahan untuk menyerap air 
hujan. Kajian Kerentanan Mata Air Rencana Aksi (KKMA-
RA) yang dilakukan oleh USAID IUWASH PLUS tahun 2020 
menunjukkan bahwa ada penurunan debit air sekitar 2,3 liter 
per detik setiap tahun. Jika dibiarkan, hal ini akan mengancam 
ketersediaan air baku di Kota Malang dan sekitarnya. Karena 
itulah, USAID IUWASH PLUS merekomendasikan beberapa 
rencana aksi, antara lain pembangunan sumur resapan dan 
revegetasi di area Mata Air Clumprit. 

Rencana aksi tersebut mendapatkan respon Pemerintah Kota 
Malang yang berkomitmen besar dalam upaya penyelamatan 
Mata Air Clumprit. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui 

KEMBALIKAN DEBIT 
MATA AIR CLUMPRIT

penandatanganan dokumen KKMA-RA oleh Walikota Malang 
di tahun 2021. Walikota lantas menghimbau tiap OPD di 
seluruh kelurahan untuk membangun 10 sumur resapan tiap 
tahunnya.

Sebagai percontohan, USAID IUWASH PLUS bekerja sama 
dengan Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman (YLHS) 
membangun 15 sumur resapan di Desa Selorejo dan 
Petungsewu, Kabupaten Malang, yang merupakan area 
tangkapan Mata Air Clumprit. Langkah tersebut kemudian 
dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta yang telah 
menganggarkan pembangunan 200 sumur resapan setiap 
tahun dalam rencana bisnis periode 2020-2024. 

Selain Pemerintah Kota Malang dan Perumda Air Minum Tugu 
Tirta, masyarakat juga turut serta dalam upaya penyelamatan 
mata air ini. Bersama Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat 
turut membantu penanaman pohon sebagai upaya revegetasi 
terutama di area tangkapan Mata Air Clumprit. Komitmen kuat 
Pemerintah, Perumda, dan masyarakat menjadi langkah awal 
yang penting dalam upaya konservasi demi meningkatkan 
kualitas dan kuantitas Mata Air Clumprit. 
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Pembangunan sektor air minum dan sanitasi 
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga 
dibutuhkan peran semua pihak, guna mengisi 
kebutuhan anggaran tersebut. 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 mendampingi 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 pembangunan dan pengelolaan  
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). Sumber pembiayaan pemerintah ini 
merupakan aspek krusial mengingat sektor air minum dan 
sanitasi membutuhkan dana investasi yang sangat besar.

USAID IUWASH PLUS berupaya untuk mengadvokasi 
pemerintah, khususnya di daerah 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, alokasi anggaran di bidang sanitasi 
dan air minum di 8  kota/kabupaten dampingan USAID 
IUWASH PLUS di wilayah Jawa Timur meningkat. Misalnya 
saja di Kota Malang.  Di tahun 2021, pemerintah Kota 
Malang mengalokasikan dana sebesar 15,6 miliar rupiah 
untuk membangun akses air minum dan sanitasi, termasuk 
pembangunan IPLT mekanis. 

Alokasi dana pemerintah di sektor air minum juga mengalami 
peningkatan, contohnya di Kota Malang.  Pemerintah Kota 
Malang mengucurkan dana APBD sebesar 2 miliar rupiah, 
yang salah satunya digunakan untuk menambah jumlah 
sambungan air perpipaan PDAM. Sementara di Kabupaten 
Malang, sebesar 13 miliar rupiah dialokasikan pemerintah 
untuk sektor sanitasi dan air minum, antara lain untuk 
membuat SPAM Komunal, serta penambahan jaringan 
pelanggan melalui program hibah air minum.
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Banyak masyarakat di bantaran sungai yang masih buang air 
besar di sungai. Selain itu, di sini juga masih banyak perumahan 
lama yang tangki septiknya belum kedap.

Menyadari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terpacu 
untuk meningkatkan anggaran di sektor sanitasi. Anggaran 
ini kami pakai untuk membangun sarana sanitasi, melakukan 
sosialisasi pentingnya tangki septik kedap dan Layanan Lumpur 
Tinja Terjadwal (LLTT), serta melakukan penyedotan tangki septik 
yang belum pernah disedot. 

Ke depannya, kami akan terus menganggarkan di bidang 
ini. Namun polanya mungkin akan bergeser. Dananya tidak 
dipusatkan di daerah tapi akan dilimpahkan ke pemerintah desa. 
Targetnya, tiap desa bisa membangun 10-20 jamban baru.

*  P2CKTR: Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

SULAKSONO
KEPALA DINAS P2CKTR* KABUPATEN SIDOARJO
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Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
berkomitmen untuk meningkatkan 

anggaran di sektor sanitasi agar target 
masyarakat bebas BABS terpenuhi.

,,



Berdasarkan data dari dokumen Strategi Sanitasi Kota 
(SSK) tahun 2016, sebanyak 17,47% dari sekitar 500.000 
KK di Kabupaten Sidoarjo masih melakukan praktik Buang 
Air Besar Sembarangan (BABS). Karena itulah, pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk membangun 
akses sanitasi untuk mengurangi angka BABS ini. 

Komitmen ini salah satunya tercermin dari alokasi dana 
belanja daerah untuk sektor sanitasi yang cukup besar dan 
konsisten setiap tahunnya. Sejak tahun 2017 hingga 2020, 
dana yang dikucurkan untuk sektor sanitasi rata-rata berada 
di atas 25 miliar rupiah atau sekitar 0,55% dari total belanja 
daerah. Di tahun 2021, angka ini naik menjadi 29,5 miliar 
rupiah. 1 

Besarnya anggaran ini tak lepas dari advokasi dan 
pendampingan yang dilakukan USAID IUWASH PLUS karena 
sebelumnya, di tahun 2016, anggaran untuk sanitasi hanya 
sekitar 2,1 miliar rupiah. Rendahnya anggaran ini disebabkan 
di tahun tersebut, pemerintah belum menganggap sektor 
sanitasi sebagai sektor krusial di Kabupaten Sidoarjo.

1  Angka APBD 2021 sebelum Perubahan

KONSISTEN MEMBIAYAI 
SEKTOR AIR MINUM DAN 
SANITASI

Alokasi dana yang bersumber dari APBD dan APBN ini 
digunakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk penyediaan 
sarana sanitasi dasar bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah, seperti, pembangunan jamban dengan tangki septik 
dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALDT) skala 
permukiman yang juga dikenal dengan IPAL Komunal. Sejak 
2018 hingga 2021, Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo telah 
membangun jamban dengan tangki septik individu bagi lebih 
dari 5.000 KK dan 100 sambungan rumah ke IPAL Komunal.

Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mengoptimalkan 
kinerja pengelolaan limbah dengan melakukan penambahan 
kapasitas IPLT Griyo Mulyo dan peningkatan kemampuan 
sumber daya manusia melalui serangkaian pelatihan. 
Rencananya, di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
juga akan mulai menganggarkan dana untuk pembangunan 
IPLT baru di lokasi yang berbeda dengan IPLT lama, karena 
pelanggan LLTT diperkirakan akan terus bertambah.
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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 
mencapai target RPJMN 2020-2024 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.

USAID IUWASH PLUS menyadari pentingnya dukungan 
pembiayaan dari pihak swasta untuk menutupi keterbatasan 
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 

Dukungan Pembiayaan Swasta

swasta. Dengan adanya komunikasi aktif antara pihak terkait, 
diharapkan akan terjalin kerja sama dalam memenuhi 
kebutuhan pembiayaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Selain sebagai mediator, USAID IUWASH PLUS juga 
membantu dalam pembuatan studi kelayakan, yang akan 
menjadi panduan pihak swasta yang berminat melakukan 
investasi pembangunan infrastruktur. Investasi kerja sama 
ini tidak hanya berbentuk CSR sebagai bantuan yang bersifat 
sesaat, namun juga investasi pihak swasta jangka panjang 
dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP) maupun Business 
to Business (B2B).

Upaya USAID IUWASH PLUS ini terlihat hasilnya di wilayah 
dampingan Jawa Timur.  Untuk sektor sanitasi di Kabupaten 
Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik telah terjalin 
kerja sama antara operator air limbah domestik dengan 
perusahaan penyedotan lumpur tinja swasta. Sektor air 
minum juga sudah terjalin kerja sama antara PDAM Delta 
Tirta Kabupaten Sidoarjo dengan 2 perusahaan swasta untuk 
pengadaan air curah. 
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Kami membangun SPAM Bendungan Gerak Sembayat  (BGS)
ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor 
komersial yang belum terlayani air minum PDAM. Karena 
dari 18 kecamatan yang ada di Gresik, baru 11 kecamatan 
yang telah terlayani. Sisanya, terutama di Gresik Utara, 
belum terjamah. 

Kami bekerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan 
Krakatau Tirta (PPKT) untuk membangun SPAM ini 
karena pemerintah Kabupaten Gresik memiliki dana yang 
terbatas. Sistem kerjasamanya adalah Build Operate Transfer 
(BOT), di mana kami membeli air curah dari mereka dan 
menyalurkannya ke masyarakat. Kemudian, dalam waktu 25 
tahun aset akan dimiliki oleh pemerintah. Secara hitungan 
ini lebih ekonomis dibandingkan kami harus berinvestasi 
sendiri.  

Dengan adanya pembangunan  SPAM BGS ini kami bisa 
meningkatkan pendapatan perusahan, memberikan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke pemerintah, serta 
memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang tadinya 
belum terjangkau air minum PDAM kami. 

SITI AMINATUS 
ZARIYAH
DIREKTUR UTAMA PDAM GIRI TIRTA 
KABUPATEN GRESIK
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Dengan model kerja sama swasta 
ini, target untuk meningkatkan 
cakupan pelayanan di Gresik Utara dan 
meningkatkan kinerja kami akan lebih 
cepat tercapai.



Pesatnya pembangunan di Kabupaten Gresik, terutama di 
daerah Gresik Utara, menyebabkan kebutuhan air minum 
di daerah tersebut juga meningkat. Namun sayangnya, 
air minum perpipaan belum menjangkau wilayah baru di 
Kabupaten Gresik ini. 

Untuk itulah, PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik berupaya 
memenuhi kebutuhan ini dengan membangun SPAM 
Bendung Gerak Sembayat (BGS) yang memanfaatkan air 
Sungai Bengawan Solo sebagai air bakunya. Selain akan 
melayani kebutuhan non-domestik (industri), SPAM BGS ini 
juga akan melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan 
Manyar, Sedayu, Dukun dan Bungah. 

Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun 
SPAM BGS. Oleh karena itu, PDAM Giri Tirta menggandeng PT 
Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PPKT) melalui kerja 
sama sistem BOT. Untuk merealisasikan pembangunan unit 
SPAM ini, PT PPKT memanfaatkan fasilitas pinjaman jangka 

SPAM BENDUNG GERAK 
SEMBAYAT PENUHI KEBUTUHAN 

AIR GRESIK UTARA
panjang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Setelah 25 
tahun, kepemilikan SPAM BGS ini akan berpindah tangan ke 
Pemerintah Kabupaten Gresik.  USAID IUWASH PLUS pun 
mendukung penuh pembangunan SPAM BGS ini dengan 
mendampingi pembuatan studi kelayakan, serta penyiapan 
dokumen kualifikasi dan proposal penawaran. 

Hingga September 2021, SPAM BGS ini sudah mencapai 
tahap akhir pembangunan. Direncanakan di akhir 2021, 
SPAM BGS sudah mulai beroperasi dan secara bertahap akan 
memproduksi air minum dengan kapasitas maksimal hingga 
1.000 liter/detik. Dengan penambahan ini, PDAM Giri Tirta 
dalam tiga tahun mendatang akan memiliki total air baku 
sebesar 2.350 liter/detik dan diproyeksi bisa menambah 
cakupan air bersih untuk industri dan 70 ribu rumah tangga 
di Gresik Utara. Dengan penambahan jumlah pelanggan 
ini, kinerja PDAM Giri Tirta akan meningkat, pendapatan 
pun akan bertamabah dan berimbas pada naiknya PAD 
Kabupaten Gresik. 
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Studi Formatif peningkatan akses WASH yang 
melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah di 15 
kabupaten dan kota di Indonesia melaporkan bahwa 
61% penyebab utama ketiadaan akses air minum dan 

sanitasi di tingkat rumah tangga adalah keterbatasan dana1 

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 

1 Laporan Studi Formatif USAID IUWASH PLUS tahun 2018. 

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 
pembiayaan mikro yang dikelola oleh lembaga keuangan, 
Corporate Social Responsibility (CSR), dan pendanaan 
pemerintah.
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Pembiayaan di Tingkat Rumah Tangga

Alternatif Untuk
Meringankan
Biaya



Masyarakat yang berpenghasilan rendah namun masih 
mampu membangun sarana sanitasi dan membayar biaya 
sambungan air minum, diperkenalkan kepada pembiayaan 
mikro (microfinance). Sementara untuk masyarakat 
berpenghasilan sangat rendah yang tidak mampu membayar, 
USAID IUWASH PLUS mengajak pemerintah bersama 
para pemangku kepentingan terkait seperti pihak swasta 
mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility atau 
CSR membantu pembiayaan air dan sanitasi tersebut. 

Agar upaya 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 berpenghasilan 
rendah serta tidak merusak pasar, sehingga masyarakat yang 
mampu tetap mau membayar untuk membangun sarana air 
minum dan sanitasi yang aman.
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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), 

Pembiayaan Mikro

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.

Program pembiayaan mikro untuk air minum dan sanitasi 
ini sudah diluncurkan oleh mitra USAID IUWASH PLUS di 
beberapa kabupaten/kota dampingan di wilayah Jawa Timur, 
antara lain BPR Nusumma di Kabupaten Malang dan CV 
Amanah yang melayani masyarakat Kota Probolinggo dan 
Kabupaten Probolinggo. 
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Produk kredit sanitasi dan air minum muncul bulan Februari 2020, 
setelah kami mendapat advokasi dari USAID IUWASH PLUS soal potensi 
dan pentingnya sanitasi ini. USAID IUWASH PLUS juga memberikan ilmu 
soal RAB, promosi, dan mempertemukan kami dengan stakeholder dan 
masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa kami akhirnya memutuskan untuk 
meluncurkan kredit produk ini. Selain tidak bertentangan dengan syariah, 
kami jadi sadar akan pentingnya sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jadi 
kami nggak hanya mengejar materi saja, tapi juga ada unsur sosialnya.  

TITIN UMILA
PIMPINAN KSPPS SYIRKAH FASTABIQUL 
KHOIROT KABUPATEN LUMAJANG

,,
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Kami melihat potensi ke depan dari kredit sanitasi 
ini cukup cerah karena kesadaran masyarakat soal 

sanitasi makin lama makin baik.



KREDIT SYARIAH 
UNTUK SANITASI
Dari data cakupan sanitasi Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan 
tahun 2016, terlihat bahwa baru sekitar 67% dari 1,1 juta 
total penduduk di Kabupaten Lumajang yang memiliki 
akses terhadap jamban dengan tangki septik. Salah satu 
penyebabnya adalah masalah biaya. 

Potensi yang cukup besar ini ditambah keinginan untuk 
berperan dalam peningkatan kesehatan masyarakat 
membuat KSPPS Syirkah Fastabiqul Khoirot tergerak untuk 
mengeluarkan pembiayaan mikro WASH. Melalui pembiayaan 
yang dinamai Al-Nazifah, anggota koperasi bisa membeli 
produk jamban yang dilengkapi tangki septik seharga 1,75 
juta-3,5 juta rupiah dan mencicilnya selama 10 bulan. Harga 
ini sudah termasuk jasa konstruksi dari tukang setempat yang 
telah mendapat pelatihan dari USAID IUWASH PLUS.  

Pembiayaan mikro ini diluncurkan di tiga kantor cabang 
koperasi, yaitu Jatiroto, Kepuharjo, dan Yosowilangun. Untuk 
mempercepat proses pembangunan jamban dengan tangki 
septik, KSPPS Syirkah Fastabiqul Khoirot membuat 3 cetakan 
jamban untuk setiap cabang dan melatih tukang yang akan 
bertugas di setiap cabang.

Hingga September 2021, KSPPS Syirkah Fastabiqul Khoirot 
telah berhasil menjual dua puluh jamban yang dilengkapi 
tangki septik kepada anggota koperasi. Angka ini masih 
jauh dari target awal mereka yakni 250 jamban per tahun. 
Untuk meningkatkan penjualan, KSPPS Syirkah Fastabiqul 
Khoirot memberikan subsidi kepada anggota koperasi yang 
berhasil menggaet anggota lain untuk mengambil kredit 
sanitasi.  KSPPS Syirkah Fastabiqul Khoirot juga bekerja sama 
dengan para sanitarian dan kader PKK untuk mengedukasi 
pentingnya sanitasi sekaligus memasarkan produk kredit 
sanitasi mereka.
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Corporate Social Responsibility (CSR)

DUKUNGAN SWASTA UNTUK 
KEPENTINGAN BERSAMA

Keterbatasan dana, baik di tingkat institusi maupun 
rumah tangga, sering kali menjadi kendala dalam 
peningkatan akses 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 kemitraan multipihak di 
bidang sanitasi dan air minum ini tidak berjalan 
mulus. Masyarakat belum memahami cara 
mencari pendanaan lewat CSR sementara pihak 
swasta 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 dan advokasi USAID IUWASH 
PLUS ini terlihat di beberapa kota/kabupaten di 
wilayah Jawa Timur. Kemitraan multipihak antara 
USAID IUWASH PLUS, PDAM Surya Sembada, dan 
sektor swasta telah membangun 32 sistem master 
meter dengan penerima manfaat sebanyak 1.305 
sambungan rumah di Kota Surabaya pada tahun 
2018-2020, serta pembangunan jamban dengan 
tangki septik dari Yayasan Dana Kemanusiaan 
Kompas di 2 kelurahan di Kota Malang untuk 
240 KK. Kemitraan multipihak juga mendukung 
pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Gresik.

PEMBIAYAAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA 97



Gresik merupakan kabupaten besar di Jawa Timur yang 
memiliki 1.600 industri skala kecil hingga skala besar. 
Banyaknya industri ini berpotensi besar untuk meningkatkan 
peran swasta dalam pembiayaan pembangunan akses 
sanitasi dan air minum di Kabupaaten Gresik melalui program 
Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemerintah Kabupaten Gresik menyadari potensi besar ini 
dan berupaya menjalin komunikasi yang intensif dengan 
pihak swasta, salah satunya melalui Forum CSR. Forum yang 
beranggotakan pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah 
ini dibuat sebagai wadah komunikasi antar anggota sehingga 
CSR yang diberikan pihak swasta bisa tepat sasaran.

Forum CSR ini dibuat di tingkat kabupaten hingga kecamatan 
sehingga komunikasi bisa terjalin mulai dari level paling 
bawah. Di level kabupaten, Forum CSR dikomandoi oleh 
Bappeda sementara di tingkat kecamatan, Forum CSR diketuai 

KOLABORASI 
MULTIPIHAK UNTUK 
SANITASI

oleh Sekretaris Camat.  Selain lewat Forum CSR, Pemerintah 
Kabupaten Gresik juga mengajak swasta dan masyarakat 
duduk bersama di dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. 

USAID IUWASH PLUS mendukung penuh upaya pemerintah ini 
dengan turut menjembatani masyarakat yang membutuhkan 
bantuan sarana sanitasi dan air minum dengan perusahaan 
swasta, serta mendampingi masyarakat menyusun proposal 
CSR yang dibutuhkan. 

Komunikasi intensif yang terjalin antara pemerintah, 
masyarakat, dan pihak swasta ini membuahkan hasil. Hingga 
tahun 2021, ada 6 perusahaan yang telah berkontribusi 
dalam pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Gresik 
dan membangun jamban sehat individu di Desa Pulopancikan 
dan Kelurahan Sidokumpul untuk 840 KK serta IPAL Komunal 
di Kelurahan Kroman, Romo, dan Gresik yang melayani 
sekitar 1.500 KK.
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MUCHAMAD 
USMAN
KABID EKONOMI BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

Pemerintah sebagai salah satu stakeholder memiliki peran sebagai regulator 
dan fasilitator, sehingga perusahaan bisa menunjukkan komitmen untuk 
berkontribusi dalam pembangunan bidang sanitasi dan air minum. 

Regulator artinya pemerintah membuat peraturan tentang CSR untuk 
memberikan kepastian. Sementara sebagai fasilitator, pemerintah harus 
menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dengan perusahaan 
CSR. Misalnya lewat Forum CSR dan Musrenbang.

CSR ini sangat  membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan 
sanitasi di Kabupaten Gresik karena pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, 
butuh bantuan dari pihak lain. 
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CSR di Kabupaten Gresik secara kuantitas 
cukup banyak karena ada kolaborasi antara 
pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

,,



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 serta menggabungkannya 
dengan data kesejahteraan masyarakat sehingga menghasilkan peta kondisi akses dan tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya.

Selanjutnya, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah direkomendasikan menjadi target program 
hibah pemerintah, sedangkan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas menjadi target 
pembiayaan secara mandiri.

USAID IUWASH PLUS telah mengawali program subsidi pintar di Jawa Timur dengan memetakan potensi pasar di 
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Probolinggo. Sementara di Kabupaten Malang sedang 
dilakukan pemutakhiran akses data sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan bantuan aplikasi 
mWater.

Subsidi Pintar

PEMETAAN TERARAH 
UNTUK TENTUKAN 
PENERIMA HIBAH
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Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten di Jawa 
Timur yang sudah menggunakan peta kondisi akses dan 
tingkat kesejahteraan masyarakat untuk menentukan lokasi 
hibah akses sanitasi dan air minum. Peta yang dibuat oleh 
USAID IUWASH PLUS ini merupakan hasil olahan data sensus 
kepemilikan fasilitas sanitasi dari Dinas Kesehatan yang 
dipadukan dengan data kemiskinan dan kesehatan yang 
dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Berbekal peta kondisi akses dan tingkat kesejahteraan ini, 
pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan hibah kepada 
masyarakat berpenghasilan rendah di 21 kecamatan. Hibah ini 

GUNAKAN PEMETAAN 
UNTUK HIBAH JAMBAN

merupakan salah satu cara Pemkab Lumajang meningkatkan 
akses sanitasi layak di Kabupaten Lumajang, yang ditargetkan 
meningkat sebesar 4% sampai 5% per tahunnya.  

Hingga tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (PKP) Kabupaten Lumajang sudah memberikan 
hibah sebanyak 1.738 jamban dengan tangki septik individu 
dan 18 unit IPAL Komunal. Hibah ini turut berimbas terhadap 
naiknya angka akses sanitasi layak Kabupaten Lumajang. 
Menurut data dari Dinas PKP, di tahun 2021 ini, cakupan 
akses sanitasi masyarakat Lumajang mencapai 66,1%.
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ENDAH MARDIANA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
Dengan pemetaan dari USAID IUWASH PLUS  ini kami punya gambaran area mana 
yang harus harus kami berikan hibah sanitasi, atau yang bisa bekerja sama dengan 
lembaga mikro, atau yang bisa menggunakan pasar sanitasi. Sasaran kami jadi tepat, 
berimbang, dan adil. Jika kemampuan masyarakat untuk menyediakan akses sanitasi 
tinggi, ya kami tidak akan masuk ke sana.

Harapan ke depan, kami secara mandiri bisa melengkapi kembali data ini dan 
melakukan pembaruan data secara berkala sehingga target cakupan akses sanitasi 
100% dapat kami penuhi. ,,
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Pemetaan yang didukung oleh USAID IUWASH PLUS sangat 
detail sehingga kami lebih mudah menentukan mana yang 
cocok untuk menerima bantuan dari kami.







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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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 dukungan USAID IUWASH PLUS yang direplikasi 
oleh mitranya adalah penggunaan mWater. Awalnya mWater 
digunakan untuk survei tingkat kesejahteraan penduduk 
untuk mendukung program air minum dan sanitasi. Beberapa 
pemerintah kabupaten/kota dampingan USAID IUWASH PLUS 

Pengelolaan Pengetahuan

di wilayah Jawa Timur merasa aplikasi ini amat bermanfaat 
dan mengembangkannya untuk kegiatan lain. Contohnya, 
UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan mWater 
untuk mendukung aplikasi Layanan e-Sedot Tinja Periodik, 
yang kemudian disempurnakan dengan dukungan Forum 
Masyarakat Peduli Kualitas Air, Limbah, dan Lingkungan dan 
USAID IUWASH PLUS.

Selain itu, UPT PALD Kabupaten Malang menggunakan 
mWater untuk survei pelanggan LLTT kepada 94 Kelompok 
Pengguna dan Pemelihara dan berhasil mendata lebih dari 800 
pelanggan. Penggunaan aplikasi mWater untuk pendataan 
pelanggan SPALDS skala komunal dan tangki septik individu 
juga terjadi di Kabupaten Gresik dan Lumajang. Perumda 
Air Minum Lumajang juga memperluas penggunaan aplikasi 
mWater untuk mendukung pelayanannya.
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UDIYANTO
KASIE TRANSMISI & DISTRIBUSI PERUMDA 
AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG

Kami merasakan banyak manfaat setelah menggunakan 
aplikasi mWater. Kami jadi bisa membuat laporan dengan 
data gambar dan koordinat yang lengkap. Dengan 
mWater, kami bisa mengumpulkan data yang akurat untuk 
memperbaharui data GIS, peningkatan layanan, evaluasi 
pekerjaan, perencanaan kegiatan, dan laporan bulanan. Data 
yang terkumpul lewat mWater juga lebih mudah disimpan 
dan didistribusikan.

,,
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Dengan mWater kami jadi bisa 
menganalisa data dengan lebih cepat dan 
langsung terhubung dengan QGIS. Data 
tersebut juga bisa mendukung penilaian 
kinerja dan peningkatan layanan kami.



PDAM Kabupaten Lumajang sebelumnya kesulitan 
mengumpulkan data karena masih menggunakan cara 
manual, sehingga memperlambat pekerjaan dan memiliki 
risiko terjadi manipulasi data. Untuk memudahkan 
pengumpulan data, PDAM Kabupaten Lumajang secara 
mandiri mengembangkan pemanfaatan aplikasi mWater 
yang sebelumnya diperkenalkan USAID IUWASH PLUS.

Aplikasi mWater awalnya hanya digunakan untuk Survei 
Kepuasan Pelanggan dan Survei Kebutuhan Nyata sebagai 
salah satu bagian business plan. Karena dinilai membuat 
pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, PDAM Kabupaten 
Lumajang menggunakan mWater untuk berbagai kegiatan, 
seperti pendataan pipa bocor dan pemasangan sambungan 
baru, pendataan perbaikan meter pelanggan, survei awal 
pemasangan sambungan baru, pengukuran tekanan 
pelanggan, dan pengukuran debit pipa distribusi. 

PENGGUNAAN APLIKASI 
UNTUK MENDUKUNG 
KINERJA PDAM

Dengan menggunakan mWater dalam kegiatannya, PDAM 
Kabupaten Lumajang berhasil meningkatkan kinerja secara 
signifikan. Kini proses pendataan bisa dilakukan dengan 
mudah dan cepat. Hasil pendataan berupa data spasial 
bisa didapatkan secara akurat dan aktual, lengkap dengan 
koordinat yang langsung terhubung ke sistem informasi GIS. 
Selain telah memiliki data yang lengkap, PDAM Kabupaten 
Lumajang juga berhasil mencegah kebocoran anggaran 
perbaikan dan meningkatkan layanan ke pelanggan.

Ke depannya PDAM Kabupaten Lumajang berencana 
memasuKKan hasil pendataan dengan mWater ke dalam 
situs PDAM, sehingga data spasial bisa diakses masyarakat 
umum. PDAM juga akan menggunakan mWater untuk 
pengembangan data pekerjaan operasi pompa dan genset, 
data uji kualitas air, dan data sumur resapan.
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Pelibatan Media

GANDENG MEDIA 
UNTUK EDUKASI
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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 (WASH). Menyadari hal ini, USAID 
IUWASH PLUS pun menyusun serangkaian program untuk mengembangkan 
kapasitas dan meningkatkan pengetahuan para jurnalis media konvensional 
ataupun online, termasuk para bloger dan vloger. 

USAID IUWASH PLUS memfasilitasi berbagai upaya kolaborasi yang dilakukan 
antara pemangku kepentingan dengan media ini, sehingga terjadi pertukaran 
pengetahuan dan informasi. Misalnya, dengan mengadakan pertemuan 
media dan narasumber ahli di bidang air minum dan sanitasi ataupun 
mengadakan talk show. Seperti halnya yang dilakukan di kota dampingan 
USAID IUWASH PLUS di Jawa Timur antara lain di Kota Probolinggo, Kabupaten 
Lumajang, dan Kabupaten Gresik. Talk show yang membahas isu air, sanitasi, 
dan perilaku higiene dilakukan oleh Radio Suara Kota Probolinggo juga Radio 
Suara Lumajang lewat Program JELITA (Jendela Informasi Berita)
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Simpang siur informasi di sosial media memotivasi Radio 
Suara Gresik untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat 
ke masyarakat Kabupaten Gresik. Sejak terbentuk di tahun 
2019, Radio Suara Gresik bertujuan untuk memberikan 
siaran edukatif, salah satunya mengenai isu kesehatan dan 
kebersihan lingkungan.

Untuk itu, Radio Suara Gresik membuat siaran talk show 
bertema air minum, sanitasi, dan perilaku higiene bertajuk 
Budaya Bersih (BUBER). Lewat talk show berdurasi 60 menit 
ini, Radio Suara Gresik ingin mengadakan komunikasi dua 
arah antara masyarakat dan berbagai narasumber, seperti 
Dinas Kesehatan, Dinas PU, PDAM Giri Tirta, dan lain-lain. 

SIARAN EDUKASI 
DAN PROMOSI

Masyarakat Kabupaten Gresik menyambut baik acara BUBER 
ini. Melihat tingginya respon masyarakat, talk show yang 
awalnya diadakan tiap 2 minggu kemudian menjadi acara 
mingguan yang disiarkan tiap hari Selasa. Selain lewat radio, 
BUBER kemudian juga disiarkan melalui kanal Zoom, YouTube, 
dan Instagram agar menjangkau masyarakat lebih luas.

Dalam kegiatannya, Radio Suara Gresik mendapat berbagai 
dukungan dari USAID IUWASH PLUS, antara lain dengan 
meningkatkan pengetahuan penyiar Radio Suara Gresik 
terkait isu WASH agar dapat memandu talkshow dengan baik. 
Selain itu, Radio Suara Gresik dibantu USAID IUWASH PLUS 
untuk melakukan liputan di lapangan dan membuat 3 video 
bertema air, sanitasi, perilaku sehat, yang kemudian diunggah 
di akun YouTube resmi Radio Suara Gresik.
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Radio Suara Gresik mengadakan talk show karena kami ingin 
membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Karena kami 
memiliki keterbatasan pengetahuan, jadi kami mengajak narasumber 
dari banyak OPD. Selanjutnya kami melakukan beberapa inovasi 
program, seperti menyiarkan iklan layanan masyarakat dan melakukan 
liputan langsung di lapangan.

Bagi sebuah radio baru dan program edukasi, program BUBER 
mendapatkan respon yang relatif baik dari masyarakat. 
Selanjutnya kami telah membuat konsep talk show yang lebih 
variatif. Jadi tidak hanya narasumber dan host saja tapi akan 
mengundang kelompok kepentingan atau komunitas sesuai tema. 

Budi Raharjo
KEPALA DINAS KOMINFO GRESIK 
PERIODE 2017 - 2021
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Program BUBER dibuat karena isu WASH 
merupakan isu penting yang harus diangkat 
untuk mengedukasi masyarakat.”
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