USAID IUWASH PLUS

PENDAMPINGAN
LEMBAGA PENYEDIA
JASA UNTUK
PENGUATAN BISNIS
SANITASI
Program USAID Indonesia Urban Water,
Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk
Semua (IUWASH PLUS) merupakan sebuah inisiatif lima
tahun delapan bulan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan
perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan.
USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan donor, pihak
swasta, LSM, kelompok masyarakat dan mitra lainnya untuk mencapai hasil utama, yaitu:
•
•

Peningkatan akses untuk kualitas layanan air minum yang lebih baik bagi 1.100.000 penduduk perkotaan, di
mana 500.000 di antaranya adalah penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dari total populasi
(yang juga disebut sebagai B40); dan
Peningkatan akses untuk layanan sanitasi yang aman bagi 500.000 penduduk perkotaan.

USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan 35 Pemerintah Daerah di Indonesia yang tersebar di 8 provinsi,
yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua,
serta 2 daerah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Penguatan Bisnis Sanitasi Melalui Pendampingan kepada Pengusaha
Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6:
akses air minum dan sanitasi aman untuk semua di tahun 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan
berbagai mekanisme pembiayaan, seperti hibah pemerintah dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan. Namun, kapasitas pemerintah untuk melakukan hibah dan perusahaan untuk melakukan CSR tidak
dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan keterbatasan ini, program-program tersebut idealnya
difokuskan pada upaya penyediaan akses air minum dan sanitasi bagi 10 persen kelompok masyarakat terbawah
(B10).
Sedangkan untuk menjangkau kelompok masyarakat lainnya diperlukan peran pengusaha sanitasi. Peran mereka
sangat penting untuk menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat yang mampu membeli atau membangun
sarana sanitasi secara swadaya.
Untuk itu, pendekatan sanitasi berbasis pasar menjadi penting pendekatan dalam USAID IUWASH PLUS. Dalam
pendekatan ini, USAID IUWASH PLUS melakukan penguatan bisnis kepada para pengusaha sanitasi, seperti
tukang, produsen bahan bangunan, asosiasi pengusaha air minum dan sanitasi, perbankan dan lembaga keuangan
mikro agar mereka mampu menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan mandiri.
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Berbagai upaya penguatan bisnis telah dilaksanakan oleh USAID UWASH PLUS bersama dengan pemerintah
daerah untuk menguatkan bisnis para pengusaha tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pelatihan
konstruksi sarana sanitasi, pendampingan pembentukan usaha, pelatihan pengembangan bisnis, pelatihan
pemasaran, dan pelatihan paska penjualan. Program-program penguatan ini diberikan oleh USAID IUWASH
PLUS sesuai kebutuhan para pengusaha a sanitasi. USAID IUWASH PLUS juga membantu perbankan dan
lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan produk pembiayaan air minum dan sanitasi.

Kerjasama dengan Lembaga Penyedia Jasa untuk Penguatan kepada Pengusaha Sanitasi
Untuk menjamin keberlangsungan pendampingan ini, USAID IUWASH PLUS merintis kerja sama dengan para
Lembaga Penyedia Jasa. USAID IUWASH PLUS akan memberikan penguatan pengetahuan mengenai sanitasi
kepada lembaga-lembaga penyedia jasa tersebut, dan mendorong mereka agar melakukan pelatihan dan
pendampingan kepada para pengusaha sanitasi.
USAID IUWASH PLUS akan bekerja sama dengan Lembaga Penyedia Jasa dengan kriteria sebagai berikut:
•

•

•

Memiliki pengalaman menyusun kurikulum dan materi pelatihan di bidang pemasaran, pengembangan
bisnis, pengelolaan keuangan dan penjualan
Memiliki pengalaman memberikan penguatan berupa pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha
kecil dan mikro
Bersedia melakukan pendampingan kepada para pengusaha di sektor air dan sanitasi di wilayah
dampingan USAID IUWASH PLUS.

USAID IUWASH PLUS akan membantu Lembaga Penyedia Jasa tersebut untuk meningkatkan pengetahuan
mereka di sektor sanitasi dengan memberikan pelatihan di kedua sektor tersebut.
Dengan pendekatan ini, USAID IUWASH PLUS bersama Lembaga Penyedia Jasa menciptakan solusi yang
inovatif supaya bisnis di sektor air dan sanitasi dapat terus berkesinambungan dan berlanjut sehingga masyarakat
dapat terus terlayani hingga di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
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