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RINGKASAN PEMBELAJARAN 1

PERAN LSM GUNA MENDUKUNG
PERAN USAHA YANG EFEKTIF
DI BIDANG WASH
Panduan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat
POKOK-POKOK PENTING UNTUK LSM
• LSM dapat memperluas peran yang mereka
mainkan sehubungan dengan usaha skala kecil.
Biasanya peran tersebut berupa dukungan langsung;
tetapi sebetulnya ada peluang bagi peran lain yang
mungkin dan cocok untuk dijalankan.
Empat prinsip ini dapat membantu LSM
mengklarifkasi dan memperbaiki strategi mereka:
Prinsip 1: Perkuat hubungan dan ikatan di antara
berbagai kelompok pelaku (usaha, pemerintah, dan
masyarakat) dengan cara-cara yang menyokong
terciptanya imbas yang adil dan penyampaian layanan
yang berkelanjutan.

Apa maksud dan untuk siapa
ringkasan pembelajaran ini dibuat?
Ringkasan pembelajaran ini ditujukan bagi lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang giat dalam mendukung usaha-usaha lokal berskala
kecil, yang menyediakan layanan air dan sanitasi bagi masyarakat,
termasuk masyarakat miskin dan kurang beruntung. Tujuannya
adalah untuk menjadi dasar bagi pendekatan dan strategi LSM,
serta rancangan programnya. Oleh karena itu, pembaca sasaran
utama dari dokumen ini adalah para perencana dan perancang
program LSM; kendati demikian, ringkasan ini juga berguna untuk
para praktisi di bidang WASH secara luas.
Dokumen ini merupakan yang pertama dari seri enam ringkasan
pembelajaran yang dikembangkan atas dasar inisiatif penelitian
'Enterprise in WASH'. Keenam ringkasan tersebut mencakup:
-

Ringkasan pembelajaran 1: Peran-peran LSM
Ringkasan pembelajaran 2: Kenali sektor swasta Anda
Ringkasan pembelajaran 3: Bekerja bersama pemerintah
Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan
Ringkasan pembelajaran 5: Model-model bisnis usaha swasta dan sosial
Ringkasan pembelajaran 6: Motivasi dan insentif

Prinsip 2: Analisis konteksnya dan maksimalkan
dampaknya – 'berpikirlah sebelum bertindak' sehingga
Anda mampu menyesuaikan pendekatan dengan
konteksnya; dan jadikan dukungan langsung ke badan
usaha bagian dari strategi yang lebih ekstensif,
termasuk mempertimbangkan skala dan jangka
panjang, guna memastikan dampak yang lebih luas.
Prinsip 3: Sediakan insentif – sadari motivasi
mendasar dan struktur insentif yang membentuk
perilaku dan tindakan berbagai pelaku, dan rancang
kerja Anda dengan mempertimbangkan semua hal ini.
Prinsip 4: Lakukan inovasi dan evaluasi –
pertimbangkan berbagai cara yang memungkinkan
usaha dan LSM memainkan perannya. Uji, analisis,
dan dokumentasikan semua imbas secara
bersamaan agar dapat menjadi basis bukti.
• LSM mesti memainkan kekuatannya, dan dengan begitu
mereka dapat meraih peluang dan peran yang muncul
terkait pelibatan usaha. Contohnya, mereka dapat
bekerja di bidang-bidang berikut: suara warga,
akuntabilitas, kesetaraan gender, mekanisme dukungan
bisnis, kebutuhan rumah tangga miskin dan kurang
beruntung, usaha sosial, penelitian formatif dan pasar,
dan membangun basis bukti mengenai layanan
air dan sanitasi agar punya dampak yang lebih luas.
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Mengapa LSM melibatkan
diri dengan usaha?

Peran LSM apa yang mungkin
dijalankan?

Dewasa ini, LSM telah bekerja sama dengan usaha swasta
dan sosial skala kecil sebagai bagian dari tren menuju
profesionalisasi penyampaian layanan air dan sanitasi.
Pelibatan LSM dengan berbagai usaha dapat mencipta
peluang untuk bergerak melampaui pendekatan yang bersifat
sukarela dan fokus pada masyarakat semata dalam
penyampaian layanan air, dan menuju rantai pasokan dan
layanan yang amat dibutuhkan untuk sanitasi, khususnya di
wilayah-wilayah terpencil.

Banyak sekali jenisnya! Seperti disebut di atas, LSM biasanya
biasanya berfokus pada pemberian dukungan langsung bagi usaha
air atau sanitasi skala kecil yang baru berkembang. Akan tetapi,
ada banyak peran lain yang mungkin dilakukan. Tinjauan
kepustakaan sistematis, dan penelitian 'Enterprise in WASH'
bersama para LSM mitra di Indonesia, Vietnam, dan Timor-Leste,
mengungkapkan aneka ragam kegiatan serta peran yang dimainkan
oleh LSM. Termasuk di dalamnya dukungan langsung bagi
pengembangan usaha, dan penguatan hubungan guna membantu
terciptanya lingkungan yang menghasilkan penyampaian layanan
yang baik. (Lihat Gambar 1).

LSM dapat menyokong pelibatan usaha di bidang air dan sanitasi
dengan beraneka cara. Antara lain: mempertimbangkan waktu
dan cara yang cocok untuk menyokong pelibatan usaha (sebagai
satu dari sekian banyak model penyampaian layanan;
menyediakan pengembangan bisnis dan kaji pasar; dan
mempertimbangkan cara mereka memberi masukan kepada
pemerintah mengenai cara mereka dapat memberi intensif dan
mengatur peran-peran usaha. Akan tetapi, penelitian terbaru
menunjukkan bahwa saat ini, dalam mendukung usaha, LSM
biasanya hanya berfokus bentuk dukungan langsung saja;
bentuk dukungan/peran lain belum jamak dijalankan.
Ringkasan pembelajaran ini bertujuan menjelaskan luasnya
pendekatan yang tersedia bagi LSM, dan mendorong LSM untuk
bekerja secara inovatif dan kreatif guna mendukung seluruh
pelaku dalam menyampaikan layanan yang berkelanjutan
dan adil. Empat kelompok pelaku utama terkait di sini adalah:
1. Masyarakat yang merupakan pengguna layanan atau
pelanggan usaha
2. Pemerintah, termasuk lembaga tingkat lokal dan nasional
yang bertindak sebagai otoritas layanan, para pembuat
undang-undang atau kebijakan terkait air, dan usaha-usaha
sanitasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan
bahwa hak warga negara atas air dan sanitasi terpenuhi.
3. Usaha yang terlibat dalam penyediaan produk atau
layanan air dan sanitasi, termasuk usaha jenis swasta
dan sosial.
4. Lembaga sektor pengetahuan, yang melakukan
penelitian dan membagikan bukti, pembelajaran, dan inovasi
yang akan menjadi dasar kebijakan dan pelaksanaannya.

Peran-peran usaha (dan juga peran-peran LSM terkait yang
mungkin dijalankan) selalu berubah dan meluas: Jenis-jenis
peran yang dijalankan usaha dan LSM terus berkembang di
segala macam konteks dan seiring terciptanya inovasi. Contohnya,
banyak LSM sudah berfokus pada pemasaran sanitasi, tapi
sebetulnya itu hanya satu saja dari sekian banyak bidang yang
dapat digeluti LSM dalam menyokong usaha air dan sanitasi.
LSM dapat pula merancang cara-cara baru melibatkan sektor
swasta dalam rantai pasokan dan layanan sanitasi, dan LSM pun
telah mulai melibatkan diri dengan usaha-usaha skala kecil jenis
lain, misalnya terkait pengelolaan limbah tinja, pengelolaan
kebersihan menstruasi, dan produk serta layanan terkait air.
Menggabungkan pendekatan berbasis-hak dan berbasis-pasar:
LSM biasanya bekerja dalam kerangka kerja berbasis-hak,1 yang
berarti bahwa mereka fokus pada upaya menjangkau kelompok
masyarakat kurang beruntung dan rentan. Inilah yang
membedakan pelibatan LSM dari inisiatif lain yang menyokong
pengembangan usaha secara lebih luas lagi. Dibutuhkan pula
cara-cara kreatif guna memastikan motif-motif cari-laba dari
usaha-usaha terkait tidak berujung pada pengucilan kaum miskin.
Cara-cara kreatif ini mencakup kerja bersama masing-masing
kelompok pelaku (masyarakat, pemerintah, usaha itu sendiri, dan
lembaga sektor pengetahuan) terkait upaya menyokong peran
usaha yang efektif (Lihat Gambar 1 di halaman sebelah).
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GAMBAR 1: PERAN-PERAN KUNCI BAGI LSM

SEKTOR
PENGETAHUAN

Peran-peran LSM
dalam memerantarai,
memfasilitasi, dan
mempengaruhi
hubungan antara
pemerintah dan usaha

Peran-peran LSM
dalam membangun
basis bukti
PEMERINTAH

MASYARAKAT

USAHA

Peran-peran LSM
dalam memfasilitasi
kaitan-kaitan di antara
masyarakat/pelanggan
dan memastikan
akuntabilitas usaha

Peran-peran LSM
dalam menyokong
pengembangan dan
kelayakan usaha
swasta dan sosial
skala kecil

Gambaran dan contoh berbagai jenis peran LSM yang didokumentasikan melalui
‘Enterprise in WASH’ di Indonesia, Vietnam, dan Timor-Leste
Peran-peran LSM
Peran-peran LSM
dalam menyokong
pengembangan dan
kelayakan usaha
swasta dan sosial
skala kecil

Contohnya

- Melakukan dan mengomunikasikan kaji dan
- Diversiﬁkasi bisnis yang sudah ada: SNV Vietnam
dan Plan Indonesia bersama LSM-LSM lain bekerja
analisis pasar.
bersama para pekerja bangunan dengan memberi
- Menyokong pendirian usaha untuk menyediakan
pelatihan tentang pembangunan toilet berkualitas
produk atau layanan air dan sanitasi, melalui
dan dengan menyediakan pengembangan kapasitas
pelatihan, modal rintisan, pinjaman material, dll.
dalam keterampilan bisnis. Para pekerja bangunan
Pelatihan dapat berupa analisis pasar dan
ini idealnya diintegrasikan ke penyediaan layanan
perencanaan bisnis dasar, pengembangan divisi
toilet secara terpadu (misalnya, sebagai bagian dari
penjualan, pengembangan layanan pelanggan, dll.
jaringan layanan toko satu-atap) karena apabila tidak
demikian, tanpa pola pikir kewirausahaan yang
- Menyokong pengembangan rantai pasokan (produk
memadai, akan sulit untuk mentransformasi
sanitasi atau suku cadang air) melalui analisis
pekerjaan mereka ke bisnis yang berhasil. Banyak
hambatan atau mengembangkan layanan
LSM juga bekerja dengan usaha-usaha yang sudah
serba-inklusif yang mengaitkan produk dengan
ada untuk melakukan diversiﬁkasi atau perluasan
penyedia layanan (termasuk transportasi, kerja-kerja
layanan mereka, misalnya penyediaan paket lengkap
bangunan dan pemasangan, pendanaan).
yang mencakup pemasangan toilet, atau menjual
- Memobilisir atau memfasilitasi akses ke keuangan.
suku cadang air di kios.
- LSM sebagai usaha sosial: Di Timor-Leste, dua bisnis
- Membantu usaha-usaha informal yang ada agar
sanitasi muncul dari lembaga nonpemerintah setempat
terdaftar secara hukum dan memprofesionalkan
yang telah ada sebelumnya, yang merupakan mitra
atau meluaskan operasi bisnis mereka
pelaksana
proyek-proyek sanitasi WaterAid.
- LSM sendiri dapat bertindak sebagai usaha sosial
- Menghubungkan berbagai usaha: Plan International
(dalam hal penyampaian layanan atau rantai pasokan).
mendorong dan membantu pendirian PAPSIGRO, sebuah
- Menjalin hubungan di antara usaha-usaha baru atau
asosiasi wirausahawan sanitasi di kabupaten Grobogan.
yang sudah ada lewat, misalnya, pendirian asosiasi.
Asosiasi ini memberikan akses ke bahan-bahan murah,
- Menyokong inovasi, perancangan, dan pengembangan mendorong timbulnya ruang-ruang saling belajar, dan
menyediakan pelatihan untuk para wirausahawan sanitasi.
produk serta layanan (termasuk model dan tawaran
berbiaya rendah, adaptasi dan peningkatan teknologi). WaterAid di Timor Leste membantu dengan pembentukan
asosiasi komite-komite air berbasis masyarakat (GMF),
yang menyediakan dukungan keuangan dan teknis.
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Peran-peran LSM
dalam memerantarai,
memfasilitasi, dan
mempengaruhi
hubungan antara
pemerintah dan usaha

Gambaran peran-peran LSM yang
didokumentasikan lewat penelitian
'Enterprise in WASH'

Contoh

- Mengadvokasi pemerintah untuk memberi dukungan
kepada usaha: Plan International bekerja erat bersama
pemerintah setempat di kabupaten Manggarai Timur
- Mendukung atau memerantarai pelibatan
di Flores, Indonesia timur, untuk memberi perhatian
pemerintah-usaha (Lihat Ringkasan pembelajaran 3:
lebih terhadap sanitasi dan mengalokasikan anggaran
Bekerja bersama pemerintah).
untuk menyokong usaha-usaha sanitasi.
- Bekerja bersama pemerintah dan usaha untuk
mengidentiﬁkasi bagaimana langkah-langkah kesetaraan
- Menghapuskan rasa tidak percaya dan menghargai
dapat disematkan ke dalam semua pelibatan usaha di
peran-peran sektor swasta secara sepatutnya: SNV
layanan WASH sehingga semua orang dapat merasakan
Vietnam telah berhasil memanfaatkan hubungan dan
manfaat dari barang dan layanan WASH yang disediakan usaha. bukti guna mengubah asumsi staf pemerintah terhadap
(Lihat Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan)
sektor swasta, untuk membantu mereka mengenali
- Apabila memungkinkan, mengadvokasi dukungan
dengan lebih baik potensi, dan hambatan yang dihadapi
atau insentif pemerintah untuk pengembangan usaha,
oleh, usaha-usaha di provinsi Dien Bien, Nghe Ahn,
dan jika ini merupakan opsi terbaik bagi masyarakat
dan Hoa Binh.
terkait penyampaian layanan WASH.

- Membantu dalam mengamankan dana pemerintah
guna mendukung asosiasi profesional.
- Mempengaruhi lingkungan kebijakan dan peraturan
pemerintah, termasuk berbagai mekanisme penegakan
peraturan untuk memastikan keselamatan, kesehatan,
keberlanjutan lingkungan, dan imbas kesetaraan
dapat dicapai.
- Mengubah asumsi dalam interaksi pemerintah-sektor
swasta dan mengatasi sikap skeptis sektor swasta.

Gambaran peran-peran LSM yang

Contoh

Gambaran peran-peran LSM yang
didokumentasikan lewat penelitian
'Enterprise in WASH'

Contoh

Peran-peran LSM
didokumentasikan lewat penelitian
- Menjembatani pasokan dan permintaan: SNV
dalam memfasilitasi
Vietnam dan Plan Indonesia sama-sama mendukung
'Enterprise
in
WASH'
kaitan-kaitan di antara
berbagai aktivitas pemerintah dari sisi permintaan
Mengembangkan
berbagai
mekanisme
untuk
masyarakat/pelanggan
menciptakan
akuntabilitas
usaha
terhadap
masyarakat.
untuk merangsang minat warga untuk berinvestasi
dan memastikan
pada toilet rumah.
akuntabilitas usaha - Memobilisir keuangan untuk pelanggan, khususnya
masyarakat miskin dan kurang beruntung.
- Mengembangkan berbagai mekanisme akuntabilitas
- Mempromosikan produk dan layanan usaha –
untuk usaha ke masyarakat: Pendekatan bantuan
menjembatani pasokan dan permintaan.
- Berupaya mengubah asumsi skeptis berbagai model usaha berbasis-hasil nyata EMW memastikan bahwa toilet
dan sub-struktur bawah tanahnya dibangun sesuai
apabila memungkinkan dan guna mendukung imbas yang
standar mutu, dan diperiksa melalui aktivitas veriﬁkasi
adil dan diatur dengan baik.
- Membantu masyarakat dengan pilihan yang berdasar.
sebelum warga diberikan potongan harga.

Peran-peran LSM
dalam membangun
basis bukti

- Membangun kemitraan guna memperkuat
basis bukti untuk program
- Membagikan bukti untuk analisis dan agregasi.

- Membangun kemitraan guna memperkuat basis bukti:

'Enterprise in WASH' itu sendiri merupakan contoh
kemitraan LSM dengan lembaga akademis dalam
rangka membangun basis bukti. Semua mitra LSM kita
dan banyak pihak lainnya juga melakukan kajian
komponen mereka sendiri (contohnya analisis rantai
pasokan oleh SNV dan Plan, modalitas berbasis-hasil
nyata oleh EMWF).
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Prinsip-prinsip apa yang dapat
membantu LSM mengidentiﬁkasi
peran-peran paling strategis
yang dapat mereka jalankan?
Untuk mencapai imbas terbaik dalam penyampaian layanan
yang berkelanjutan, LSM yang menyokong pelibatan usaha
dalam air dan sanitasi dapat mempertimbangkan berbagai
prinsip berikut ini sebagai dasar pendekatan dan
pelaksanaannya:
Prinsip 1: Perkuat hubungan dan pelibatan lintas-sektor
di antara berbagai kelompok pelaku (usaha, pemerintah, dan
masyarakat) dengan cara-cara yang menghargai hal yang
ditawarkan masing-masing kelompok dan yang menyokong
terciptanya imbas yang adil dan penyampaian layanan yang
berkelanjutan.
Prinsip 2: Analisis konteksnya dan maksimalkan
dampaknya – 'berpikirlah sebelum bertindak' sehingga Anda
mampu menyesuaikan pendekatan dengan konteksnya; dan
jadikan dukungan langsung ke badan usaha bagian dari strategi
yang lebih ekstensif, termasuk pula mempertimbangkan skala
dan jangka panjang, guna memastikan dampak yang lebih luas
Prinsip 3: Sediakan insentif – sadari motivasi mendasar dan
struktur insentif yang membentuk perilaku dan tindakan
berbagai pelaku, dan rancang kerja Anda dengan
mempertimbangkan semua hal ini.
Prinsip 4: Prinsip 4: Lakukan inovasi dan evaluasi
pertimbangkan berbagai cara yang memungkinkan badan usaha
dan LSM memainkan perannya. Uji, analisis, dan dokumentasikan
semua imbas secara bersamaan agar dapat menjadi basis bukti.

Prinsip 1:
Perkuat hubungan dan pelibatan lintas-sektor
Penyampaian layanan yang berkelanjutan dan adil mensyaratkan
bahwa berbagai kelompok pelaku – masyarakat, pemerintah, dan
sektor swasta – bekerja saling melengkapi dan bahu-membahu.
Pendekatan yang murni berbasis pasar kemungkinan besar tidak
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan,
khususnya mereka yang kurang beruntung, sehingga penting sekali
bagi kita untuk bekerja bersama pemerintah sebagai pengemban
tugas terkait peran-peran usaha (lihat Ringkasan pembelajaran 3: Bekerja
bersama pemerintah) dan untuk fokus pada pengutamaan imbas
yang adil (lihat Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan).
LSM dapat berperan dalam mengklariﬁkasi, memerantarai, dan
memperkuat peran-peran berbagai kelompok pelaku dan
hubungan di antara mereka lewat upaya membangun rasa percaya
sektor swasta (begitu sektor swasta menunjukkan hubungan dan
praktik yang berintegritas), dan dengan membantu menentukan
agenda bersama di antara semua pelaku.
Peran-peran tersebut dapat berupa:
- memperkuat regulasi aktivitas usaha yang efektif
- mengadvokasi transparansi terkait pelibatan usaha,
khususnya sehubungan dengan tingkat laba dan upaya
menjangkau masyarakat miskin dan kurang beruntung
- membantu usaha menaati peraturan dan mengakses berbagai
mekanisme dukungan pemerintah yang ada
- membantu mengoordinir kegiatan promosi permintaan
pemerintah bersama usaha guna memastikan warga mendapat

informasi mengenai produk dan layanan usaha

- bekerja bersama kelompok usaha dan masyarakat untuk

memperkuat berbagai mekanisme akuntabilitas terkait mutu,
aksesibilitas, dan keterjangkauan layanan
- bekerja bersama berbagai lembaga keuangan guna memfasilitasi
akses ke pinjaman bagi warga dan usaha
- memperkuat dukungan dan insentif pemerintah bagi berbagai
aktivitas usaha sehingga layanan dapat menjangkau masyarakat
miskin dan kurang beruntung
- bermitra bersama berbagai lembaga penelitian untuk
mengembangkan saran kebijakan yang berdasar pada bukti.

PERTANYAAN PERTIMBANGAN:
• Hubungan antarpelaku yang mana yang mampu
mendukung peran usaha yang efektif?
Yang mana yang tidak dan mengapa demikian?
• Titik mana yang paling strategis bagi LSM untuk
ikut campur tangan?
• Apakah ada pelaku yang terlewatkan, yang sebetulnya
juga mampu berkontribusi pada peran-peran usaha
menuju perbaikan layanan bagi semua pihak?

Prinsip 2:
Analisis konteksnya dan rencanakan dampak
yang maksimal
Penelitian ‘Enterprise in WASH’ mengidentiﬁkasi bahwa seringkali
LSM berupaya untuk menjalankan kerjanya dalam konteks-konteks
yang menantang dan tidak kondusif bagi pengembangan pasar dan
pelibatan usaha. Hal ini menimbulkan risiko tidak efektifnya
penggunaan sumber daya, dan mengarah pada kebutuhan pengkajian
konteks yang berdasar dan realistis serta cara merespons konteks
tersebut dalam kerangka peran-peran usaha yang sesuai.
Penelitian 'Enterprise in WASH' juga mengidentiﬁkasi bahwa
aktivitas-aktivitas LSM biasanya berfokus pada dukungan langsung
bagi usaha di tingkat lokal. Ini memang dapat menjadi kontribusi yang
berharga; akan tetapi kemungkinan besar terbatas jangkauannya dan
sebagai aktivitas mandiri langkah ini mungkin bukanlah cara
penggunaan sumber daya yang paling efektif.
Karenanya, prinsip ini berfokus pada analisis konteks, dan juga pada
perencanaan dengan perspektif pemaksimalan dampak. Untuk
menciptakan dampak yang lebih luas, LSM perlu berpikir mengenai
skala, dan mereka perlu mensituasikan kerja-kerja dukungan
langsung mereka dalam sebuah strategi yang menyasar pada
perubahan yang mempengaruhi keseluruhan sistemnya. Biasanya,
dalam hal ini, pemerintah perlu dilibatkan (lihat Ringkasan pembelajaran 3:
Bekerja bersama pemerintah). Untuk memastikan LSM menyesuaikan
pendekatan mereka dengan konteksnya, pemahaman yang jelas
mengenai sektor swasta (lihat Ringkasan pembelajaran 2: Kenali sektor
swasta Anda) dan berbagai model bisnis yang mungkin dijalankan (lihat
Ringkasan pembelajaran 5: Model-model bisnis termasuk usaha sosial)
dibutuhkan. LSM juga akan perlu mempertimbangkan dinamika pasar
dan cara mendukung pasar dengan 'sentuhan halus'. Mereka perlu
menghindari distorsi pasar yang tidak disengaja melalui cara-cara
yang dapat digunakan untuk memberikan dukungan, atau melalui
berbagai pendekatan untuk menjangkau masyarakat miskin dan
kurang beruntung.
Hal ini memerlukan teori perubahan yang jelas dan perencanaan
sejumlah aktivitas yang mengarah pada penyematan perubahan positif
di dalam lingkungan yang memampukan. Strategi Anda dapat berupa:
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- Berbagai aktivitas yang membantu membangun mekanisme
dukungan bisnis berkelanjutan bagi usaha-usaha yang sedang
berkembang, seperti asosiasi profesional usaha dan badan-badan
pendukung pengembangan bisnis.
- Sedari awal bekerja bersama para pelaku lain yang dapat
mengambil alih peran yang Anda jalankan (seperti pelatihan atau
pengkajian atau pengembangan pasar) begitu program Anda
berakhir – misalnya lembaga-lembaga pemerintah, organisasi
masyarakat atau usaha-usaha lainnya. Bagaimana Anda dapat
memfasilitasi atau membangun kapasitas mereka sebagai bagian
tidak terpisahkan dari pemrograman Anda?
- Berbagai mekanisme untuk berbagi hasil belajar dari aktivitas Anda dan
mengadvokasi perbaikan dan adaptasi berkelanjutan. Misalnya, apabila
Anda telah menjalankan program pendirian usaha yang berhasil,
coba pikirkan cara menunjukkan hal ini kepada pemerintah untuk
mengadvokasi dukungan yang terus-menerus, dan mempublikasikan
serta membagikannya ke sektor WASH yang lebih luas.

PERTANYAAN PERTIMBANGAN:
• Sudahkah Anda sepenuhnya mempertimbangkan faktor
keinklusifan, keberlanjutan, laba, perluasan, dan replikasinya?
• Apa yang dibutuhkan agar dampaknya lebih luas lagi?
• Apakah ada pelaku di tingkat lokal yang dapat menjalankan
peran yang LSM Anda mainkan?
Apa yang kita butuhkan agar hal tersebut dapat terwujud?

Prinsip 3: Sediakan insentif
Motivasi (faktor pendorong internal) dan insentif (faktor pendorong
eksternal) dapat mempengaruhi tindakan dengan bermacammacam cara (lihat Ringkasan pembelajaran 6: Insentif dan motivasi).
Menyadari faktor pendorong yang relevan bagi orang-orang yang
terlibat dengan Anda (dari pelaku swasta, masyarakat, dan
pemerintah) itu penting dalam menentukan strategi yang realistis
dan konstruktif.
Khususnya, penting bagi kita untuk memikirkan motivasi dan insentif
bagi usaha. Keberlanjutan bisnis dan pencapaian laba merupakan
faktor pendorong penting bagi usaha, tetapi penelitian 'Enterprise
in WASH' juga menemukan bahwa banyak wirausahawan juga
memeragakan watak-watak 'pro-sosial' seperti tanggung jawab
sosial dan empati, dan juga digerakkan oleh hasrat untuk
memastikan layanan mereka dapat menjangkau masyarakat mereka
sendiri, termasuk masyarakat miskinnya. Kami juga menemukan
bahwa para wirausahawan digerakkan oleh aspirasi untuk meningkatkan
status mereka, mengembangkan keterampilan baru, dan memperluas
jaringan sosial mereka. Pemanfaatan berbagai jenis motivasi ini dapat
membina pengembangan usaha yang menghargai imbas positif baik
bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat mereka.
Oleh karena itu, LSM dapat menawarkan insentif yang berdasar
pada berbagai motivasi usaha. Hal ini dapat mencakup:

- mendukung berbagai organisasi kolektif (seperti asosiasi) untuk
mengembangkan strategi dan insentif yang pas dengan hasrat wirausahawan
untuk mengembangkan jaringan sosial dan keterampilan mereka.
Di samping berbagai insentif yang disebutkan di sini, yang fokus pada usaha,
penting juga untuk mempertimbangkan insentif yang relevan dengan perilaku
para pelaku lain yang dapat mendukung pengembangan usaha. Pokok bahasan
ini dibahas lebih lanjut di Ringkasan pembelajaran 6: Insentif dan motivasi.

Prinsip 4: Lakukan inovasi dan evaluasi
Usaha dapat memainkan perannya dalam penyampaian layanan air dan
sanitasi lewat berbagai cara, dan begitu pula dengan LSM: ada banyak cara
yang dapat digunakan untuk mendukung pelibatan usaha yang efektif. Yang
tepat untuk konteks yang satu belum tentu tepat untuk konteks yang lain.
Oleh karenanya, terdapat peluang besar bagi LSM untuk berinovasi.
Akan bermanfaat bila kita menjaga fokus pada tujuan puncak, yaitu
penyampaian layanan air dan sanitasi yang terjangkau, adil, dan berkelanjutan,
dan kemudian dengan kreatif memikirkan peran-peran potensial bagi usaha
(dan para pelaku lainnya) dan berbagai kemungkinan cara untuk mendukung
mereka, sembari tetap mempertimbangkan hak masyarakat. Terutama ketika
menilai inovasi, penting bagi kita untuk memutuskan cara menguji,
menganalisis, dan mendokumentasikan imbasnya. Dengan serius
mendasarkan kontribusi Anda pada hasil temuan penelitian peran usaha di
WASH akan meningkatkan reputasi LSM Anda dan memperkuat proses
pembelajaran di antara staf dan mitra Anda.
Mempertimbangkan potensi peran usaha itu membutuhkan penilaian atas
seperti apa peran tersebut berkontribusi pada penyampaian layanan, dan
apakah peran tersebut, dari perspektif bisnis, layak dijalankan untuk jangka
panjang ataukah mungkin hanya menawarkan peluang jangka pendek saja.
Ada juga kemungkinan bahwa tawaran bisnis dapat berubah seiring waktu
– misalnya, pertama-tama yang disediakan adalah produk dan pemasangan
toilet, dan kemudian berkembang menjadi penyediaan layanan sedot WC
(lihat Ringkasan pembelajaran 5: Model-model bisnis).
Dengan matang memikirkan cara Anda mendukung pelibatan usaha itu
membutuhkan kreatiﬁtas. Pikirkan cara-cara cerdas untuk menilai dan
mengadaptasi berbagai pendekatan. Contohnya:
- Menjelajahi luasnya peran dan model usaha yang ada (lihat Ringkasan
pembelajaran 2: Kenali sektor swasta Anda) dan pikirkan secara menyeluruh
berbagai cara alternatif untuk mendukung kontribusi usaha, misalnya
dengan mendukung asosiasi usaha air dan/atau sanitasi, atau bekerja
bersama pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendukung dan
pengaturan yang lebih kuat.
- Pertimbangkan berbagai model usaha sosial yang mungkin dilakukan.
- Pikirkan tentang peluang-peluang untuk memanfaatkan aktivitas
tanggung jawab sosial perusahaan di seluruh sektor swasta.
- Jangan berasumsi bahwa solusi yang cocok di satu konteks akan otomatis
cocok di konteks lainnya. Misalnya, penelitian kami mengenai sanitasi di
lokasi-lokasi terpencil mengidentiﬁkasi adanya kebutuhan pendekatan
rancangan yang berpusat pada manusia untuk mengembangkan berbagai
rancangan toilet dan struktur atasan yang efektif dan tahan lama yang
menggunakan bahan bangunan lokal dan mengurangi kebutuhan
transportasi berbiaya tinggi.

- meningkatkan volume dan laba bisnis dengan meningkatkan permintaan,
Contoh-contoh kekuatan LSM lainnya diberikan di bagian berikut ini.
misalnya melalui aktivitas penciptaan permintaan (idealnya dalam skala
koordinasi dengan pemerintah) atau mendukung kampanye
PERTANYAAN PERTIMBANGAN:
komunikasi yang melibatkan pelanggan secara spesiﬁk
- merancang berbagai kompetisi, sistem penghargaan dan pemberian
• Apa saja cara-cara yang dapat digunakan usaha untuk dapat
hadiah bagi usaha-usaha yang bermanfaat bagi hasrat mereka akan
berkontribusi pada penyediaan layanan yang berkelanjutan
status, misalnya dengan pengakuan atau akreditasi dari berbagai
di konteks Anda?
lembaga pemerintah
• Apakah peran-peran usaha ini dapat bertahan untuk
- mengembangkan dan mempromosikan model-model bisnis bagi para
jangka panjang?
wirausahawan yang membantu mereka untuk memenuhi tujuan
Bagaimana mereka dapat berkembang dan beradaptasi?
keuangan maupun sosial (misalnya, menjangkau warga miskin dan
• Apa saja cara kreatif dan inovatif yang dapat digunakan LSM
kurang beruntung dengan mempraktikkan metode subsidi silang dengan
untuk mengatalisasikan tindakan dan kontribusinya?
pelanggan lain, atau dengan mencari dukungan eksternal guna
menjangkau kelompok-kelompok ini)
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Berbagai peluang yang cocok
bagi kekuatan LSM
Dengan mengingat empat prinsip di atas, LSM punya banyak
peluang untuk bekerja di wilayah-wilayah penyampaian layanan
air dan sanitasi yang lebih genting, yang cocok dan sesuai dengan
kekuatan LSM:
- Berupaya memperkuat suara warga sebagai bagian dari
membangun mekanisme akuntabilitas dan berjuang
mewujudkan hak asasi warga untuk mendapatkan air dan
sanitasi. Upaya ini mencakup kerja memperkuat akuntabilitas
para pelaku swasta terhadap masyarakat, memastikan
masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu
membuat pilihan yang berdasar, dan mendukung masyarakat
untuk melibatkan diri dengan pemerintahnya guna mendesak
terbentuknya regulasi usaha yang efektif
- Perkuat akuntabilitas, termasuk regulasi sektor publik, dengan
bekerja bersama pemerintah, bersama usaha, atau asosiasi usaha,
atau bersama gabungan dari para pelaku ini, tergantung
konteksnya. Hal ini dapat berupa upaya mendapatkan akreditasi
untuk usaha atau produk atau layanan mereka, penggunaan
perjanjian layanan di antara berbagai pelaku, atau langkah-langkah
regulatoris yang lebih formal.
- Fokus pada kesetaraan gender sembari menyokong
pengembangan usaha (mis. memastikan tersedianya peluang
bagi kaum perempuan untuk memperoleh manfaat dari
peluang ekonomi pengembangan usaha terkait WASH atau
menjadi bagian dari jaringan agen penjualan), dan juga dalam
hal memastikan terpenuhinya kebutuhan perempuan oleh
produk dan layanan yang disediakan oleh usaha. Lihat Kotak 1
dan Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan
- Pertimbangkan opsi-opsi dalam menyokong keberlanjutan
usaha, termasuk peran mekanisme dukungan bisnis seperti
asosiasi usaha, atau memfasilitasi akses ke pengembangan
bisnis atau layanan keuangan lain (baik yang bersifat publik
maupun swasta). Lihat Kotak 2.
- Beri perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan rumah
tangga miskin dan kelompok masyarakat kurang beruntung
lainnya, dan advokasikan fokus ini (lihat Ringkasan
pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan). Lihat Kotak 3.
- Manfaatkan berbagai peluang yang muncul untuk membantu
dalam pendirian model-model usaha sosial yang menggabungkan
tujuan keuangan dengan tujuan sosial (lihat Ringkasan
pembelajaran 5: Model-model bisnis termasuk usaha sosial)
.
- Lakukan penelitian formatif dan kaji pasar untuk area-area
seperti pengembangan produk dan cara untuk menjadikan
pasar lebih inklusif dan eﬁsien, misalnya melalui teknologi
berbiaya rendah, atau mengenai strategi perubahan perilaku
untuk mengembangkan strategi komunikasi dan pemasaran
usaha.
- Rencanakan apa yang mesti dilakukan agar pemantauan Anda
dapat memberi dampak. Berpikirlah melampaui kebutuhan
pemantauan yang disyaratkan pendana untuk menimbang
data apa yang berguna bagi pembelajaran, advokasi, atau
inisiatif pemantauan pemerintah terkait peran-peran usaha.
Ini khususnya penting untuk area-area yang datanya masih
kurang baik, seperti bidang keadilan dan mutu layanan.
Ada potensi besar untuk inovasi.

KOTAK 1

SNV – memastikan kaum perempuan
memperoleh manfaat dari pengembangan usaha

Di tahun 2011, SNV menyelenggarakan pelatihan membangun
toilet di Muong Ang,yang secara khusus menyasar pada kaum
perempuan sebagai pesertanya. Salah satu peserta menjadi
pekerja bangunan yang terampil setelah mengikuti program
pelatihan SNV. Ia memilih profesi pekerja bangunan untuk
mencari nafkah, karena pekerjaan tersebut cenderung stabil
dan selalu ada permintaan setiap harinya. Awalnya, wanita ini
menyamarkan penampilannya karena malu terlihat sebagai
pekerja bangunan perempuan, dan memang sukar mengatasi
pandangan luas bahwa kerja bangunan itu hanya untuk kaum
lelaki. Akan tetapi, setelah setahun, ia tidak lagi malu, dan
menjadi wirausahawan yang berhasil dan dihormati.

Plan Indonesia mendukung asosiasi
usaha sanitasi

KOTAK 2

Di Kabupaten Grobogan, Indonesia, Plan menyediakan
bantuan keuangan dan teknis untuk pembentukan asosiasi
usaha (PAPSIGRO). PAPSIGRO berbasis-keanggotaan dan
menyediakan bentuk-bentuk usaha sosial untuk menyokong
para wirausahawan sanitasi yang berniat meluaskan akses
ke sanitasi. Jenis-jenis dukungan yang disediakan bagi para
wirausahawan sanitasi termasuk akses ke bahan-bahan
yang lebih murah, peluang berjejaring dan bertukar hasil
belajar, serta pelatihan. PAPSIGRO juga bekerja bersama
lembaga keuangan mikro yang memberikan 'program
kredit air dan sanitasi' guna memperluas layanan ke
anggota masyarakat berpendapatan rendah dengan
menawarkan pembayaran cicilan bulanan yang terjangkau
tanpa mensyaratkan adanya jaminan. Peran PAPSIGRO
mencakup promosi program dan membantu konstruksi
fasilitas air dan sanitasi.

Pendekatan Bantuan Berbasis-Hasil
Nyata Yayasan East Meets West

KOTAK 3

Yayasan East Meets West (EMWF), yang didanai oleh
Kemitraan Global untuk Bantuan Berbasis-Hasil Nyata,
telah menyediakan pendanaan untuk usaha air ledeng swasta
di daerah pelosok Vietnam sejak 2007. Dua model digunakan
untuk mengimplementasikan sistem pasokan air ke daerah
pelosok dengan skema berikut ini:
EMWF bertanggung jawab atas konstruksi sistem air daerah
pelosok dan kemudian menyerah-terimakan sistem ini ke
Commune People's Committee (CPC). EMWF menjamin sistem
tersebut selama setahun, dan melatih para operator yang
dipilih oleh CPC untuk mengelola sistem tersebut.
Usaha swasta membangun sistem air daerah pelosok dengan
panduan dari EMWF, dan sebagaimana disepakati oleh EMWF
dan usaha tersebut, hibah modal (sebesar $80-$120) diberikan
pada usaha itu untuk masing-masing rumah tangga yang
tersambung dengan layanan itu atas dasar perjanjian bantuan
berbasis-hasil nyata.
Meskipun menjangkau warga miskin itu tidak menjadi syarat
khusus bantuan berbasis-hasil nyata, fokus program ini adalah
masyarakat pelosok berpendapatan rendah, dan penelitian
menunjukkan bahwa, dibanding skema-skema lain, cara ini
memproduksi hasil yang lebih baik.
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Apa keterampilan yang dibutuhkan?
Untuk kerja sama yang efektif dengan usaha, LSM perlu menggunakan keterampilan inti dari pengembangan masyarakat dan
kemitraan, dan membangun keterampilan di area-area pelibatan sektor swasta, memerantarai hubungan dan melibatkan diri
ke dalam kerangka kerja peraturan pemerintah.
KETERAMPILAN LSM YANG RELEVAN

EMPAT
PRINSIP:

Keterampilan melibatkan dan mengembangkan masyarakat, termasuk keterampilan mempromosikan
suara warga dan mekanisme akuntabilitas sosial di dalam konteks interaksi usaha-masyarakat.

1) Perkuat
Hubungan

Kemampuan untuk memasuki dan memahami lingkungan peraturan sektor swasta di tingkat nasional
dan sub-nasional karena ini berkaitan dengan layanan air dan sanitasi serta aktivitas usaha, termasuk
bagaimana hal ini dapat mencipta insentif bagi berbagai pelaku
2) Analisis Konteksnya Keterampilan negosiasi dan memerantarai untuk membantu memperkuat hubungan di antara
masyarakat, pemerintah, dan usaha. Keterampilan berpikir strategis dalam merencanakan dampak,
dan Maksimalkan
termasuk mengembangkan strategi berkomunikasi dengan dan memberi masukan terhadap inisiatif
Dampaknya
pemerintah dan bagaiman semua ini dapat menyokong dan memantau peran-peran usaha.
Pengetahuan tentang berbagai prinsip dan model bisnis, termasuk budaya bisnis setempat. Ini
3) Sediakan
mencakup cara berpikir yang melampaui norma-norma bisnis kultural barat. Khususnya di wilayahInsentif
wilayah terpencil, bisnis cenderung lebih terpusat pada kualitas hubungan dan rasa percaya ketimbang
murni mengarah pada ekonomi pasar. Hal ini memerlukan upaya meluaskan keterampilan LSM untuk
memahami cara kerja usaha dan cara bekerja bersama mereka. Kemampuan untuk mengidentiﬁkasi
seluruh kemungkinan motivasi bagi usaha dan para pelaku lainnya.
4) Lakukan Inovasi
Pemikiran kreatif tentang segala kemungkinan pendekatan dan minat kuat untuk melakukan inovasi
dan Evaluasi
(ketimbang sekadar mengikuti satu pendekatan tertentu saja). Keterampilan evaluasi dan analisis untuk
memastikan pengujian dan pendokumentasian yang sistematis dari semua pendekatan rintisan baru.
Keterampilan dalam mengidentiﬁkasi dan mengembangkan strategi untuk menjangkau kelompok
masyarakat terpinggirkan dan kurang beruntung, termasuk bekerja bersama usaha dan pemerintah
untuk menyokong upaya ini.
Keterampilan dalam menyeimbangkan agenda-agenda yang mungkin akan bergesekan – antara pasar
dan hak asasi manusia

Menyocokkan pendekatan
dengan nilai-nilai dan ﬁlosoﬁ
lembaga Anda

- Melakukan inovasi dan menguji gagasan merupakan peran
penting bagi LSM. Apakah Anda berpikir secara kreatif untuk
pendekatan Anda? Apa saja gagasan baru yang layak dikejar?
Kendati mungkin sukar memperoleh dukungan keuangan
untuk pendekatan inovatif, jangan takut untuk menguji batasbatas yang ditetapkan pendana Anda dan menyatakan gagasan
Lihat gambaran besarnya, reﬂeksikan keseluruhan pendekatan
kreatif Anda. Sekalipun tidak berhasil, dokumentasi yang baik
lembaga Anda dan pertimbangkan seperti apa kesesuaian kerja
atas inovasi yang telah dicobakan itu dapat membantu proses
Anda dalam menyokong pelibatan usaha dalam penyampaian
belajar setiap pihak dan membantu kemajuan sektor tersebut!
layanan air dan sanitasi dengan pendekatan tersebut.
- Apa ﬁlosoﬁ lembaga Anda dan peran-peran apa yang paling
Pertanyaan kunci untuk dipertimbangkan:
selaras dengan ﬁlosoﬁ tersebut? Untuk sebagian LSM, bekerja
- Apa Anda akan menjadi bagian jangka panjang dari sistem
dengan konsep lembaga 'laba' itu cukup menantang dan asing
tersebut, ataukah pelibatan ini hanya terbatas pada durasi
– jika demikian, bentuk usaha sosial lain, termasuk
program tertentu saja? Terkait hal ini, apakah Anda melihat
model-model bukan-untuk-laba, dapat dipertimbangkan.
peran Anda itu berupa fungsi yang berkelanjutan, atau berupa
Langkah ini mungkin memerlukan upaya menilai model-model
upaya mengkatalisasi sesuatu yang akan berlanjut tanpa
yang berbeda dari pendekatan berbasis-pasar arusutama.
keterlibatan Anda? Apa "strategi keluar" lembaga Anda dan
bagaimana cara menjaga keberlanjutan intervensinya?
Kutipan: ISF-UTS (2016) Ringkasan Pembelajaran 1: CSO Roles to support effective enterprise
roles in WASH, Enterprise in WASH, Dipersiapkan oleh the Institute for Sustainable Futures,
University of Technology Sydney. Tautan: www.enterpriseinwash.info
1.

Lihat Buku Human Right to Water and Sanitation: http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
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