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RINGKASAN PEMBELAJARAN 2

KENALI SEKTOR SWASTA ANDA

Panduan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat

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

POKOK-POKOK PENTING UNTUK LSM
• Status sektor swasta di konteks Anda besar dampaknya
terhadap seberapa mudah atau sulit usaha-usaha air
dan sanitasi berkembang dan bertahan. Data yang kuat
akan membantu Anda mendalami situasi dan membuat
keputusan yang lebih baik mengenai kontribusi yang
dapat Anda berikan.
• Usaha-usaha yang aktif dalam layanan air dan sanitasi
itu beraneka macam jenis kelembagaannya, mencakup
model untuk-laba dan bukan-untuk-laba; maka itu,
penting untuk mempertimbangkan luasan ragam
model yang berlaku di konteks Anda.
• LSM perlu mengetahui ciri-ciri tipikal dari
usaha-usaha air dan sanitasi dan menggunakan
informasi ini untuk menggalang kekuatan,
mengidentiﬁkasi kesempatan, dan realistis dengan
hal yang mungkin dilakukan.
• Lingkungan politis, budaya berbisnis, dan pandangan
masyarakat membentuk cara kerja usaha dan peluang
kesuksesannya di berbagai konteks. Mengetahui
dinamika ini merupakan satu langkah penting menuju
pengembangan pendekatan yang efektif.
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Mengapa fokus pada konteks
sektor swasta?

Jenis-jenis usaha air
dan sanitasi skala kecil

Ringkasan pembelajaran ini fokus pada konteks-konteks
pengembangan sektor swasta, jenis-jenis peran yang
dimainkan usaha-usaha air dan sanitasi skala kecil, ciri-ciri
tipikalnya, dan mengapa pengetahuan atas lingkungan politis
dan regulatoris itu penting. Dokumen ini juga menonjolkan
berbagai pertanyaan penting mengenai ﬁlosoﬁ kelembagaan
dan hal yang mungkin perlu Anda pertimbangkan ketika
berencana menjalin kerja sama dengan usaha.

Usaha-usaha yang aktif di bidang air dan sanitasi umumnya
masuk ke dalam kategori 'sektor swasta', tetapi mereka
sebetulnya dapat dibagi ke dalam berbagai jenis kelembagaan,
mencakup yang untuk-laba dan bukan-untuk-laba. Mereka dapat
pula dikelompokkan ke dalam usaha-usaha formal dan informal,
dan swasta serta sosial (lihat deﬁnisinya di bawah, dan Ringkasan
pembelajaran 5: Model-model bisnis termasuk usaha sosial).

Memahami konteks negara atau lokal untuk pengembangan
sektor swasta – beserta ﬁtur-ﬁtur khusus usaha air dan
sanitasi – itu penting sifatnya. Di beberapa negara atau konteks,
aktivitas sektor swastanya giat sekali; ada banyak ragam fungsi
dukungan bagi usaha skala mikro dan kecil; dan terdapat pula
'infrastruktur bisnis' yang memadai (mis. jalan raya, komunikasi,
mekanisme pembiayaan) yang mendorong muncul dan
bertumbuhnya usaha. Di negara atau konteks yang lain,
keadaannya tidak begitu. Kita mampu mengidentiﬁkasi
pendekatan terbaik apabila kita mengetahui konteks bisnisnya.

Dokumen-dokumen ringkasan pembelajaran ini menggunakan
istilah 'usaha' untuk mengacu pada seluruh jenis kelembagaan.
Fokusnya ada pada usaha-usaha mikro dan kecil-menengah.
Karena itu, perusahaan-perusahaan skala besar yang ikut serta,
dengan satu atau lain cara, dalam layanan air dan sanitasi berada
di luar cakupan ringkasan pembelajaran ini.

DEFINISI:

BOX 1

• Usaha swasta: Usaha swasta merupakan suatu bisnis
atau industri yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
perusahaan mandiri atau orang swasta, dan bukan
oleh negara. Para pemilik dan/atau pengelola usaha
swasta mencakup individu/wiraswasta dan bisnis
multinasional skala besar.Umumnya mereka
bermotivasi laba 1
• Usaha sosial: Usaha sosial merupakan usaha yang
menggunakan perilaku, praktik-praktik bisnis,
dan pasar kewirausahaan sebagai alat untuk
memenuhi tujuan-tujuan sosial yang eksplisit.
• Usaha skala kecil: Usaha mikro dan kecil dideﬁnisikan
di sini sebagai usaha-usaha yang memiliki 1-19 orang
karyawan. Usaha menengah adalah usaha yang
memiliki 20-99 karyawan.
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Apa peran yang dimainkan
usaha-usaha skala kecil?
Di pasar yang seperti apa?
Usaha-usaha skala kecil memainkan berbagai peran dan fungsi
dalam penyampaian layanan air dan sanitasi. Mereka dapat
dikelompokkan ke dalam peran-peran yang difokuskan pada
produk (seperti perancangan, pengembangan atau pemasokan
perlengkapan air dan sanitasi) dan peran-peran yang berhubungan
dengan layanan seperti penyampaian pasokan air, pemasangan
sanitasi, dan penyampaian layanan sanitasi (contohnya untuk
sanitasi skala komunitas) atau pembuangan lumpur limbah sanitasi.

Penting sekali untuk mengenali ciri berbagai jenis lingkungan
pasar yang ada untuk usaha air dan sanitasi skala kecil, karena
hal ini berpengaruh pada pengembangan usaha dan penting
tidaknya peran pemerintah dilibatkan.
Contohnya:
- Layanan air leding biasanya merupakan monopoli, dan akibatnya
ada kebutuhan mendesak atas tata kelola dan pengawasan yang
sepatutnya dalam penyelenggaraan tender dan peran-peran
regulasi serta pemantauan berkelanjutan, karena para pengguna
tidak punya pilihan lain selain penyedia jasa yang melayani mereka.

- Produk dan rantai pasokan sanitasi umumnya beroperasi dalam
kondisi pasar yang terbuka dan kompetitif, yang memungkinkan
wirausahawan manapun untuk mengembangkan produk atau
Tabel 1 mengidentiﬁkasi peran-peran usaha di seluruh produk dan
layanannya, dan campur tangan pemerintah diperlukan guna
layanan air dan sanitasi. Data dasarnya adalah penelitian perdana
menyokong kepentingan publik terkait kualitas produk dan
yang dilakukan pada 172 usaha skala kecil di Indonesia, Vietnam, dan
layanan serta menjamin imbas yang berkeadilan.
Timor-Leste. Aktivitas-aktivitas yang maktub di dalam daftar ini bersifat
ilustratif dan bukan komprehensif, karena ada potensi bagi usaha untuk
memainkan rangkaian peran yang lebih luas lagi.
TABLE 1: CONTOH ILUSTRATIF PERAN USAHA SKALA KECIL
DARI PENELITIAN PERDANA "ENTERPRISE IN WASH".

Produk

Air

Sanitasi

-

- Produksi dan penjualan produk-produk sanitasi
atau bahan-bahan konstruksi terkait, termasuk
jamban (tipe bahan semen, keramik, plastik, dll.),
cincin beton untuk sub-struktur kakus, septic
tank plastik, dll.

Produksi air botolan
Suku cadang sistem pasokan air
Produksi saringan air
Pipa, perlengkapan leding dan pompa,
termasuk pompa bertenaga surya

- Layanan instalasi kakus
- Penyampaian layanan sanitasi skala komunitas
- Layanan penjualan air lainnya (termasuk dari kios, - Asosiasi wirausahawan sanitasi yang
gerobak, keran, sumur, atau sungai)
menyediakan bantuan berupa pinjaman
dan
dukungan teknis
- Distribusi produk-produk perawatan air rumah tangga
- Layanan-layanan pembuangan limbah sanitasi
- Konsultasi atau dukungan jangka pendek
bagi para penyedia jasa, seperti menjalankan
(termasuk pengoperasian truk sedot WC).
- Penyediaan layanan pasokan air leding

Layanan

di area-area pedesaan

fungsi-fungsi Operasional & Perawatan (atau
peran-peran lain yang dapat dialihdayakan)
- Menjual suku cadang air secara eceran selain
produk-produk rumah tangga kecil
- Pengoperasian pabrik perawatan air.
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Menilai konteks
sektor swasta
Pertanyaan berikut ini dapat membantu LSM untuk menargetkan
intervensi mereka dengan membuat penilaian konteks dan status
sektor usaha dan lingkungan pasar WASH saat ini serta implikasi
faktor-faktor ini bagi usaha-usaha air dan sanitasi (lihat Kotak 2).

BOX 2

APA STATUS SEKTOR SWASTA
DI KONTEKS ANDA?

- Apakah pengembangan sektor swasta
merupakan prioritas bagi pemerintah nasional? Apakah
pengembangan sektor swasta merupakan prioritas bagi
Pertanyaan dan sumber data yang dapat membantu LSM
pemerintah lokal? Apakah ini memunculkan kesempatan
mempertimbangkan konteks dan status saat ini dari sektor
atau justru halangan bagi kerja Anda?
swasta adalah sebagai berikut:
- Seperti apa budaya berbisnisnya? Bagaimana hal ini
1. Konteks bisnis negara atau daerah Anda
dijalankan dalam konteks-konteks kerja Anda (mis. area
perkotaan atau pedesaan)?
- Seperti apa keseluruhan lingkungan bisnis dan status pasar
di negara atau wilayah Anda? Atas prinsip-prinsip apa sektor
2. Key constraints to private sector development
swasta beroperasi? Seperti apa keseimbangan antara bisnis
- Apa saja hambatan pokok bagi bisnis di negara atau
formal dan informal? Gambar di bawah ini menyediakan
konteks lokal Anda? Kemungkinan hambatan dapat berupa
kerangka kerja untuk memahami berbagai kondisi yang ada
tidak stabilnya iklim politik, regulasi ketenagakerjaan,
guna menyokong pertumbuhan bisnis.2 Kategori-kategori yang
akses ke pendanaan, biaya pajak, praktik sektor informal,
ditunjukkan kemungkinan tidak sepenuhnya saling terpisah
tingkat pendidikan angkatan kerja, akses ke fasilitas listrik
(misalnya, inovasi boleh jadi penting di seluruh ekonomi, dan
dan infrastruktur lainnya (mis. jalan raya), kejahatan dan
malah sangat penting bagi para wirausahawan di
pencurian, bea dan cukai, dan korupsi. Data mengenai tren
ekonomi- ekonomi paling tidak berkembang). Akan tetapi,
di area-area ini tersedia.
gambar ini memberi kita panduan umum yang berguna.

KEBUTUHAN DASAR

PENINGKAT EFISIENSI

FAKTOR INOVASI
DAN KECANGGIHAN

Lembaga dan tata kelola

Ukuran/aktivitas pasar

Inovasi

Infrastruktur

Kesiapan teknologi

Kecanggihan bisnis

Lingkungan ekonomi makro

Pengembangan pasar keuangan

Pendidikan dan kesehatan dasar

Eﬁsiensi pasar tenaga kerja

Akses ke keuangan

Eﬁsiensi pasar barang
Pendidikan dan pelatihan tinggi
Kesetaraan gender

Kunci untuk ekonomi
paling tidak berkembang

Kunci untuk ekonomi
berkembang

Kunci untuk ekonomi
paling berkembang

Sumber: AusAID (2012) Sustainable economic development – Private sector development
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3. Sikap terhadap sektor swasta
- Seperti apa pandangan masyarakat terhadap usaha swasta
dan lainnya? Seperti apa pandangan staf pemerintah terhadap
usaha swasta dan lainnya? Apakah ada kemungkinan mereka
diterima dengan baik dan didukung? Ataukah ada potensi
masalah rasa percaya yang perlu ditanggulangi?
4. Unsur-unsur pokok khusus lingkungan pasar WASH
Analisis pasar WASH menyediakan beberapa kriteria dasar
5.
tambahan untuk menilai konteks pasar:
- Infrastruktur (khususnya untuk area pedesaan): Apa status
jalan dan infrastruktur transportasi lainnya dan apa
dampaknya terhadap bisnis?
- Keinklusifan teknologi: Seberapa luas ketersediaan
solusi-solusi teknologi?
- Akses ke informasi: Seberapa luas ketersediaan informasi
mengenai peluang pasar?
- Lingkungan pasar: Apakah subsidi atau penyediaan barang
dan layanan air dan sanitasi yang terpusat mendistorsi pasar?
Apa kondisi pasar dari sisi permintaannya? Apa kondisi pasar
dari sisi pasokannya? Contohnya, apakah permintaan sudah
tersedia dan apakah layanan transportasi sudah ada?

BOX 2 Continued

Lingkungan kelembagaan:
Sejauh apa pemerintah memprioritaskan pengembangan
pasar WASH? Apakah hal tersebut mendorong partisipasi
usaha-usaha skala kecil? Sejauh apa lingkungan pendukung
dan regulatoris itu kondusif terhadap peran-peran usaha
yang efektif? Layanan apa yang saat ini disediakan oleh
negara, oleh badan usaha milik negara, oleh masyarakat,
dan oleh usaha swasta dan sosial?
Berbagai sumber data pokok mengenai status dan
hambatan sektor swasta di negara Anda
Survey Usaha Bank Dunia menyediakan data mengenai
status aktivitas sektor swasta dan hambatan yang ada
di lingkungan bisnis4
Cuplikan Lingkungan Bisnis Bank Dunia5
Lakukan pertemuan dengan berbagai asosiasi bisnis
atau badan tinggi industri
Lakukan pertemuan dengan berbagai bisnis yang
menyediakan layanan konsultasi bagi sejumlah besar
bisnis lain
Bank Dunia – Kemudahan Melakukan Bisnisvi
(lihat gambar di bawah untuk contoh data enam negara
Asia Tenggara yang diekstrak dari sumber ini)

Myanmar

Kamboja

Vietnam

Indonesia

Laos

TimorLeste

Rerata 6
negara

Asia Timur
& Pasiﬁk

Kemudahan Melakukan Bisnis

167

127

90

109

134

173

133

96

Memulai Bisnis

160

180

119

173

153

104

148

103

Mengurus Izin Pembangunan

74

181

12

107

42

154

95

78

Mendapatkan Fasilitas Listrik

148

145

108

46

158

95

117

82

Mendaftarkan Properti

145

121

58

131

66

189

118

98

Mendapatkan Kredit

174

15

28

174

70

162

87

80

Melindungi Investor Minoritas

184

111

122

88

178

81

127

102

Membayar Pajak

84

95

168

148

127

57

113

84

Berdagang Lintas Batas

140

98

99

105

108

92

107

97

Menegakkan Ketentuan Kontrak

187

174

74

170

92

189

148

104

Mengatasi Kebangkrutan

162

82

123

77

189

189

137

106

Sumber: Bank Dunia – Kemudahan melakukan bisnis (pemeringkatan 189 negara) di tahun 2016
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Ciri-ciri tipikal usaha air
dan sanitasi
Pemahaman atas ciri-ciri tipikal usaha air dan sanitasi
skala kecil dapat memberi LSM titik acuan untuk pengalaman
mereka bersama usaha-usaha tersebut. Ciri-ciri tipikal dari
sejumlah usaha air dan sanitasi dirangkum di Tabel 2 di bawah.
Data ini bersifat ilustratif, diambil dari 172 usaha yang terlibat
dalam penelitian di tiga negara: Vietnam, Indonesia,
dan Timor Leste.

Usaha-usaha tersebut mencakup: usaha air yang menyediakan
layanan air leding skala kecil sampai menengah; bisnis sanitasi
termasuk yang terlibat dalam produksi, penjualan, dan pemasangan
perlengkapan sanitasi; usaha konstruksi sanitasi termasuk tukang
bangunan; pengecer yang menjual perlengkapan konstruksi terkait
sanitasi; dan bisnis pembuangan lumpur limbah sanitasi.7

TABEL 2: CIRI-CIRI TIPIKAL USAHA SKALA KECIL, BERDASARKAN 172 USAHA YANG DIDOKUMENTASIKAN MELALUI
PENELITIAN "ENTERPRISE IN WASH" DI VIETNAM, INDONESIA, DAN TIMOR LESTE8
Usaha air (penyediaan layanan air leding
skala kecil)

Usaha sanitasi (wirausahawan sanitasi dan bisnis
pembuangan lumpur limbah sanitasi)

Ukuran usaha

Biasanya 10 orang atau kurang

Biasanya 10 orang atau kurang, dan pekerja bangunan
sering bekerja sendiri atau dalam tim yang sangat kecil

Skala layanan

Ukurannya berkisar dari yang melayani
kira-kira 150 rumah tangga sampai lebih
dari 10.000 rumah tangga, tetapi sebagian
besar melayani < 1000 rumah tangga

Perkotaan atau pedesaan Hampir semuanya pedesaan

Usaha atau pengecer yang melayani warga/pelanggan
perorangan, seringnya di dalam area geograﬁs terbatas
Bisnis pembuangan lumpur limbah sanitasi yang
melayani rumah tangga dan lembaga
Untuk usaha sanitasi, campur (setengah area pedesaan,
setengah lagi perkotaan), pembuangan limbah sanitasi
– hampir semuanya perkotaan

Jenis

Sebagian besar merupakan bisnis yang
terdaftar secara formal
Biasanya didirikan dengan sokongan dari
pemerintah atau badan pembangunan
Biasanya beroperasi selama 10 tahun
atau lebih
Sebagian besar dipimpin laki-laki (~80% atau
lebih di masing-masing negara)

Pengecer biasanya terdaftar secara formal
Tingkat pengalaman beragam, seringnya kurang
dari 10 tahun
Sebagian besar dipimpin laki-laki (~60% atau lebih di
masing-masing negara)

Usia pemimpin bisnis

Sebagian besar paruh baya

Sebagian besar paruh baya, di Vietnam lebih muda

Tingkat

Biasanya berpendidikan sampai SMP atau lebih
Lebih dari setengahnya berpendidikan sampai SMP
tinggi, sekitar setengahnya berpendidikan
atau lebih tinggi
universitas

Status
Umur usaha
sejak pendirian

Pengalaman kerja
sebelumnya dan di saat
bersamaan
Keanggotaan di asosiasi

Wirausahawan sanitasi, tukang bangunan, dan pebisnis
pembuangan limbah sanitasi sebagian besar informal

Tingkat dan jenis pengalaman sebelumnya
Tingkat dan jenis pengalaman sebelumnya
bermacam-macam, sarat akan orang-orang bermacam-macam, mayoritas (~80% atau lebih) di saat
dengan pengalaman di sektor publik
bersamaan memiliki pekerjaan lain
Data dari Indonesia mengindikasikan
tingkat keanggotaan yang tinggi (~75%)

Data dari Indonesia mengindikasikan tingkat keanggotaan
yang tinggi untuk wirausahawan sanitasi (~75%), dan lebih
rendah untuk pebisnis pembuangan limbah sanitasi (~25%)
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Apa artinya ini bagi program-program LSM?

Implikasinya
bagi LSM

Temuan
Penelitian

Pahami ciri-ciri tipikal usaha air dan sanitasi skala kecil dan gunakan informasi ini untuk menggalang kekuatan,
mengidentiﬁkasi kesempatan, dan realistis dengan hal yang mungkin dilakukan. Contohnya:
Usaha air biasanya
didirikan dengan
sokongan dari
pemerintah
atau badan
pembangunan

Usaha-usaha yang terlibat
dalam sanitasi biasanya punya
area fokus lain (mis. konstruksi
rumah, penjualan produk rumah
tangga) dan sanitasi seringnya
merupakan komponen yang lebih
kecil dari keseluruhan bisnis

Bisnis pembuangan
lumpur limbah
santiasi hampir
semuanya bersifat
perkotaan

Usaha-usaha ini
terlalu didominasi
laki-laki (baik di
usaha air maupun
sanitasi)

Kemungkinan besar
butuh sokongan
dana untuk biayabiaya awal

Ada peluang untuk realistis
mengenai seberapa
menguntungkan bisnis sanitasi
ini kalau sendiri, dan kenali
keberagaman sebagai kekuatan

Pertimbangkan
peluang untuk
pembuangan
lumpur limbah
sanitasi di lingkungan
pedesaan atau
pinggir kota

Pertimbangkan
fokus pada
peningkatan
peluang bagi
perempuan dalam
usaha

Dinamika politik, bisnis,
dan masyarakat itu penting

Lingkungan politik, budaya berbisnis, dan pandangan
masyarakat membentuk cara kerja usaha dan kemungkinannya
untuk sukses di berbagai konteks. Mengetahui dinamika-dinamika
ini merupakan langkah penting ketika merencanakan pendekatan
Anda terhadap pelibatan usaha.
Konteks politik menentukan sifat dan status pengembangan
usaha dan seperti apa bisnis diregulasikan. Boleh jadi, pemerintah
antusias dengan pengembangan sektor swasta dan tertarik
memberi dukungan atau, sebaliknya, kurang memprioritaskannya.
Penyusunan aturan, dan kapasitas yang dimiliki pemerintah untuk
mengelola dan memastikan ketaatan, itu sangat beragam. Secara
khusus, kemampuan pemerintah sangat beragam dalam
memastikan usaha mampu menyediakan produk dan layanan
bermutu dan memfasilitasi akses yang berkeadilan.

KOTAK 3

HUBUNGAN SEBAGAI KUNCI
BUDAYA DAN INTERAKSI BISNIS LOKAL

Di provinsi Muong Ang, Vietnam, penelitian menemukan
bahwa hubungan antara pemasok dan pelanggan merupakan
faktor penentu penting bagi cara operasi rantai pasokan, dan
penyedia transportasi menunjukkan tingkat keleluasaan tinggi
mengenai marjin laba mereka, dan menegosiasikan biaya-jasa
yang berbeda untuk tiap kliennya.
“Biayanya 1 juta VND untuk sampai sana tapi tergantung negosiasi
dengan pelanggan. Artinya, kenal dengan orangnya atau tidak.
Proses tawar-menawar berlaku di sini."
Seorang pemilik toko juga berkomentar tentang sifat
hubungannya dengan penyedia transportasi langganannya:
“Kalau dilayani [penyedia transportasi] yang lain, harganya
lebih tinggi. Tergantung hubungannya."

Ada beraneka macam budaya berbisnis di berbagai tempat, dan
sehubungan dengan ini, motivasi para wirausahawan pun beragam
pula. Budaya berbisnis lokal berbeda-beda di tempat yang satu
dengan lainnya dan dapat berbeda dari gagasan tentang pendorong
dan insentif bisnis ala 'buku ajar'. Secara khusus hal ini terjadi di
area-area pedesaan, di mana usaha biasanya bersifat informal dan
terjalin erat dengan kontrak sosial dan hubungan masyarakat yang ada.

Pandangan masyarakat juga penting. Penelitian ‘Enterprise in WASH’
menemukan banyak contoh skeptisisme masyarakat terhadap usaha
di ketiga negara, khususnya di Timor Leste. Rasa tidak percaya ini
disebabkan asusmsi tentang motif laba melulu dan kepentingan pribadi,
yang tidak selalu benar adanya. Terlepas dari itu, untuk mengembangkan
hubungan yang produktif di antara usaha dan masyarakat, usaha mungkin
perlu menunjukkan integritasnya, sehingga mereka bisa dipercaya
masyarakat. Hal ini, ditandemi dengan peran aktif pemerintah dalam
memantau dan mengatur aktivitas usaha, dapat mendorong terjadinya
pergeseran menuju meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap
pelibatan usaha di dalam layanan air dan sanitasi.
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Apa ﬁlosoﬁ kelembagaan Anda
terkait kerja bersama usaha?
Pertimbangan penting terakhir ini berkaitan dengan seperti apa
nilai-nilai kelembagaan Anda bersejajar dengan pendekatan yang
menyokong pelibatan usaha dalam penyampaian layanan air
dan sanitasi.
- Apa pendekatan kelembagaan Anda terhadap WASH? Apakah
secara eksplisit Anda mengambil pendekatan berbasis hak?
Bagaimana hal ini bersejajar dengan upaya menyokong usaha
swasta atau jenis lainnya? Sudahkah Anda mempertimbangkan
peran yang dapat dijalankan usaha sosial dan bagaimana berbagai
bentuk lembaga "blasteran" (di seluruh spektrum untuk-laba dan
bukan-untuk-laba) dapat berperan pula?
- Bagaimana Anda memandang keterlibatan Anda dengan usaha
terkait hubungan Anda dengan pemerintah dan masyarakat?
Apakah Anda bekerja bersama tiap-tiap kelompok ini dengan setara?
Apakah kerja dengan usaha merupakan pusat pendekatan Anda,
atau hanya bagian kecilnya saja? Apa artinya ini bagi potensi Anda
untuk efektif dalam bekerja bersama usaha? (Apakah ada tingkat
minimum yang harus Anda upayakan guna memastikan pelibatan
yang memadai dan dampak yang membuahkan hasil?)
- Apa tujuan akhir Anda – penyampaian layanan yang meningkat,
pengembangan usaha, mata pencaharian, atau lainnya?
Semua ini merupakan pertanyaan penting untuk dipertimbangkan
ketika merencanakan pendekatan Anda. Berbagai pilihan pelibatan
diri dengan usaha akan menjadi lebih atau kurang relevan tergantung
pada tujuan Anda.
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