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.
Peran Strategis LSIC untuk WASH
Salah satu kegiatan dari USAID IUWASH PLUS adalah Komponen Keberlanjutan Lokal dan Inovasi
(LSIC/Local Sustainability and Innovation Component), yang didisain untuk mendorong partisipasi dan kolaborasi
dari pelaku non-tradisional, non-pemerintah dan swasta dalam kegiatan USAID IUWASH PLUS, dan sektor
WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) untuk mendukung pencapaian program dan peningkatan kinerja
sektor. LSIC merupakan kegiatan untuk merangsang inovasi yang dapat memberikan solusi signifikan dan
berkelanjutan dalam menjawab tantangan di sektor WASH.

$2,5 juta
adalah dana yang dialokasikan LSIC
yang terdiri atas $1 juta melalui
mekanisme hibah dan $1,5 juta
untuk sub kontrak

USAID IUWASH PLUS menyadari pentingnya potensi mitra lokal
dengan keahliannya untuk memecahkan masalah di bidang WASH.
LSIC memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan
program termasuk bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta
membiayai atau berbagi pembiayaan dengan mitra untuk
menjalankan kegiatan peningkatan penyediaan layanan WASH bagi
masyarakat.

Kegiatan LSIC memiliki karakteristik sebagai berikut:
•
•
•
•

Bisa mengatasi tantangan yang kritis.
Memiliki potensi yang memberikan dampak dan dapat direplikasikan.
Mendorong adanya kemungkinan pembiayaan bersama dari penerima untuk mempromosikan replikasi
kegiatan, kepemilikan dan keberlanjutan dari kegiatan atau inovasi tersebut.
Bisa memberikan pengaruh dan ketertarikan kepada khalayak dan atau sektor swasta melalui Sains,
Teknologi, Inovasi & Kemitraan (Science Technology, Innovation & Partnership/STIP), kesempatan, atau
perangkat-perangkat inovasi.
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LSIC, SEBUAH
PELUANG UNTUK
BERMITRA DAN
BERINOVASI

Salah satu kunci keberhasilan dari lahirnya inovasi adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi mitra
lokal untuk berpartisipasi dan berkolaborasi. Untuk meningkatkan pelibatan, pemberdayaan, dan peran serta
aktif mitra, LSIC mendorong adanya:
•
•
•

Pelibatan kolaborator non-tradisional dan mitra baru.
Peningkatan keterlibatan dengan kelompok mitra yang lebih luas untuk mendatangkan ide dan solusi baru.
Menyediakan insentif bagi adopsi dan pengembangan inovasi yang dihasilkan dari kegiatan USAID
terdahulu dan juga selama pelaksanaan USAID IUWASH PLUS.

Pendekatan yang Digunakan LSIC
Call for Proposal (Pengumpulan Proposal)
•
Dilakukan untuk menjawab tantangan sektor WASH yang sudah diketahui hasilnya atau solusi yang
diharapkan dari masalah yang dihadapi, namun program tidak mempunyai sumber daya untuk
melakukannya sendiri.
•
Sudah mengetahui beberapa mitra/pelaku yang dapat memberikan solusi dan hasil yang diinginkan.
Innovation Challenge (Tantangan Inovasi)
Dilakukan untuk menjawab tantangan sektor WASH yang sudah diketahui gambaran hasilnya dan solusi
yang diharapkan, namun belum mengetahui bagaimana melakukannya.
•
Belum/tidak mengetahui apakah ada mitra/pelaku yang mempunyai solusi bagi masalah yang dihadapi.
•

Collaborative Design (Desain Kerja sama)
•
Dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan oleh mitra/pelaku untuk menjawab masalah yang diidentifikasi
oleh mitra. Solusi yang dihasilkan oleh mitra dapat digunakan dan bermanfaat untuk USAID IUWASH
PLUS dan juga sektor WASH.
Mekanisme Dukungan dalam LSIC
Pendanaan (hibah)
Digunakan dalam menyediakan pendanaan untuk organisasi yang akan mengimplementasikan kegiatan
berdasarkan proposal yang diajukan.
•
Penerima dana menentukan ruang lingkup, jadwal kegiatan, dan pembiayaan bersama berdasarkan
proposal yang disepakati dan sejalan dengan tujuan USAID IUWASH PLUS dan organisasi pemberi dana.
•

Subkontrak
•
Digunakan dalam mempekerjakan organisasi, perorangan atau perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan
di ruang lingkup yang spesifik berdasarkan jadwal, hasil atau capaian, dan anggaran yang telah disepakati.
•
Subkontrak adalah pilihan yang tepat untuk pembelian terhadap barang dan jasa yang spesifik dan juga
mempekerjakan organisasi untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.
Mitra Potensial LSIC
LSIC terbuka untuk mitra lokal yang dapat membantu USAID IUWASH PLUS dan sektor WASH dalam
mencari solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan akses air minum dan layanan
sanitasi serta perbaikan perilaku higiene, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan. Mitra potensial dapat
berasal dari perguruan tinggi, swasta, lembaga-lembaga pembiayaan mikro, pusat pelatihan, komunitas
inovator (maker community), bidang informasi & teknologi komunikasi, dan lembaga terkait lainnya.
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