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RINGKASAN PEMBELAJARAN 4

MENDORONG KESETARAAN
DALAM LAYANAN AIR DAN
SANITASI YANG DISAMPAIKAN USAHA

Panduan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat

POKOK-POKOK PENTING UNTUK LSM
• Pertimbangan kesetaraan harus dimasukkan ke dalam
kerja sama LSM dan usaha sedari awal; jika tidak,
masyarakat miskin dan kurang beruntung tidak akan
bisa dijangkau.
Ringkasan pembelajaran ini ditujukan bagi lembaga swadaya masyarakat • Biaya sambungan layanan air dan tingginya biaya
pembangunan jamban di area terpencil tetap menjadi
(LSM) yang giat dalam mendukung usaha-usaha lokal berskala
hambatan utama bagi masyarakat berpendapatan
kecil, yang menyediakan layanan air dan sanitasi bagi masyarrakat,
rendah dalam mengakses layanan air dan sanitasi
termasuk masyarakat miskin dan kurang beruntung. Tujuannya
dalam berbagai konteks.
adalah untuk menjadi dasar bagi pendekatan dan strategi LSM
•
Terdapat banyak mekanisme yang dapat digunakan
serta rancangan programnya. Oleh karena itu, pembaca sasaran
oleh LSM untuk mengurangi ketidaksetaraan.
utama dari dokumen ini adalah para perencana dan perancang
Mekanisme-mekanisme
tersebut meliputi kerja sama
program LSM; kendati demikian, ringkasan ini juga berguna untuk
dengan
pemerintah
(melalui
pengaruh, pelatihan,
para praktisi di bidang WASH secara luas.
dan dukungan kebijakan), dengan lembaga swadaya
masyarakat (melalui pendanaan dan pengaruh), dengan
Dokumen ini merupakan yang pertama dari seri enam ringkasan
usaha (melalui pembiayaan dan kondisionalitas), dan dengan
pembelajaran yang dikembangkan atas dasar inisiatif penelitian
pemangku
kepentingan itu sendiri (melalui subsidi dan
'Enterprise in WASH'. Keenam ringkasan tersebut mencakup
mekanisme dukungan lainnya).
- Ringkasan pembelajaran 1: Peran-peran LSM
• LSM dan usaha membutuhkan cara ampuh untuk
- Ringkasan pembelajaran 2: Kenali sektor swasta Anda
mengidentiﬁkasi masyarakat miskin dan kurang
beruntung yang mungkin membutuhkan bantuan.
- Ringkasan pembelajaran 3: Bekerja bersama pemerintah
Bilamana memungkinkan, penyelarasan dengan sistem
- Ringkasan pembelajaran 4: Mendorong kesetaraan
yang sudah ada harus diwujudkan.
- Ringkasan pembelajaran 5: Model-model bisnis usaha swasta dan sosial
• Upaya mewujudkan kesetaraan membutuhkan
- Ringkasan pembelajaran 6: Motivasi dan insentif
pemahaman dan pemenuhan suatu kondisi dan
kebutuhan tertentu. Upaya tersebut mencakup
penyesuaian rancangan produk, layanan, serta program
untuk, misalnya, mendukung wirausahawan perempuan.

Apa maksud dan untuk siapa
ringkasan pembelajaran ini dibuat?

November 2016

Enterprise in WASH Ringkasan Pembelajaran 4 : Mendorong Kesetaraan

Mengapa fokus pada
kesetaraan itu penting?

Akses air dan sanitasi adalah hak manusia; akan tetapi,
keduanya tidak dinikmati secara merata. Di sebagian besar
negara berkembang, ada kesenjangan yang signiﬁkan di antara
kuintil terendah dan tertinggi dalam hal akses ke layanan air dan
sanitasi yang dikelola dengan aman. Penyebab terbesar dari
ketidaksetaraan ini adalah kesenjangan ekonomi yang diperparah
dengan isu-isu yang berkaitan dengan gender, status disabilitas,
taraf pendidikan, etnisitas, agama, dan kasta. Layanan air, sanitasi,
dan kebersihan (WASH) yang disediakan oleh usaha, kecuali secara
spesiﬁk dirancang untuk meningkatkan kesetaraan akses, dapat
berujung pada semakin parahnya ketidaksetaraan dan kerugian
yang dialami banyak orang, khususnya masyarakat paling miskin.

Dimensi kesetaraan
Ringkasan pembelajaran ini tidak hanya berkonsentrasi pada hambatan
ekonomi bagi kesetaraan, tetapi juga dimensi penting lainnya
sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini
GAMBAR 1: DIMENSI KESETARAAN
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Usaha air dan sanitasi berskala kecil memegang peran yang semakin
bertambah penting dalam mendukung akses air dan sanitasi. Namun
demikian, bukti yang menunjukkan apakah orang-orang yang berada
dalam kuintil termiskin dijangkau oleh para pelaku ini terbatas
jumlahnya. Tinjauan pustaka sistematis pada pelibatan usaha
menyimpulkan bahwa bukti yang menunjukkan hasil bagi masyarakat
miskin relatif terbatas.2 Namun demikian, kesetaraan dalam layanan
WASH dapat dilihat melalui data pemantauan JMP, yang menyediakan
data tren kuintil kekayaan untuk area pedesaan dan perkotaan di lebih
dari 70 negara.3 Ini menunjukkan bahwa kuintil termiskin memiliki
tingkat buang air besar sembarangan yang lebih tinggi dan tingkat
akses lebih rendah ke sumber air yang lebih baik dan berpipa leding.4

Apa yang bisa dilakukan usaha untuk
mendorong kesetaraan dalam akses
ke produk dan layanan mereka?
LSM dapat bekerja bersama usaha untuk mendorong mereka agar
mengadopsi pendekatan pro-orang miskin dalam penyampaian
layanan dengan memberikan:

Agama

Latar belakang
etnis, budaya,
dan kasta

Apa yang kita ketahui tentang
kesetaraan ketika usaha
memberikan layanan?

- pemahaman yang lebih baik akan anggota masyarakat miskin
atau kurang beruntung serta kebutuhan dan aspirasi mereka
- skema pembayaran yang ﬂeksibel
- diskon bersubsidi silang bagi mereka yang miskin
- solusi rancangan berbiaya rendah
- akses ke pendanaan dari pemerintah dan donor untuk
menyubsidi layanan bagi masyarakat miskin.

Disabilitas

Usia

Ringkasan pembelajaran ini menggunakan istilah kesetaraan alih-alih
keadilan, karena ‘kesetaraan’ adalah istilah yang mengikat secara
hukum dalam konteks akses manusia atas air dan sanitasi, sementara
keadilan tidak. Pengupayaan kesetaraan memerlukan fokus kepada
semua kelompok yang mengalami diskriminasi langsung atau tidak
langsung, serta penggunaan tindakan aﬁrmatif atau upaya sementara
di tempat-tempat hambatan hadir, mengakar, kemudian berujung pada
penyangkalan hak individu serta kelompok.1 Promosi kesetaraan adalah
upaya “pengentasan” atau bekerja secara progresif untuk memperbaki
kualitas dan tingkat layanan bagi kelompok yang kurang beruntung.
Sehubungan dengan air, sanitasi, dan kebersihan, promosi kesetaraan
membutuhkan, misalnya, pengurangan bertahap dalam ketidaksetaraan
tingkat jangkauan.
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Siapa masyarakat yang tergolong miskin dan kurang beruntung?
Salah satu langkah paling mendasar dalam semua program yang bertujuan untuk mengupayakan kesetaraan adalah
pengidentiﬁkasian anggota masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung, juga hambatan bagi akses mereka
atas layanan air dan sanitasi. Tabel 1 mengidentiﬁkasi beberapa metode yang dapat digunakan oleh LSM atau usaha
untuk mengidentiﬁkasi kelompok-kelompok ini, serta keuntungan dan kerugian dari metode tersebut.

TABEL 1: METODE UNTUK MENENTUKAN SIAPA YANG TERGOLONG MASYARAKAT MISKIN DAN KURANG BERUNTUNG
Metode

Keuntungan

Kerugian

Sumber data pemerintah:
a) Sistem identiﬁkasi kemiskinan
pemerintah (contohnya, daftar
masyarakat yang tergolong miskin dan
hampir miskin di Kamboja dan Vietnam).
b) Data sekunder dari sumber pemerintah
yang memuat informasi seperti akses
ke air leding atau infrastruktur jalan
(sebagai contoh, di Vietnam terdapat
klasiﬁkasi area terpencil yang mungkin
memiliki korelasi tinggi dengan tingkat
kemiskinan).

Keselarasan dengan sumber pemerintahan
dapat menjadi jalan menuju keselarasan
dengan program pengentasan orang miskin
atau jaminan sosial dan membuka akses
ke daftar masyarakat yang tergolong miskin.
Jika dipahami secara luas, akan tersedia
kategori yang jelas dari siapa yang akan
atau tidak akan mendapatkan bantuan
(penting untuk menghindari efek-efek yang
menyebabkan distorsi pasar). Potensi untuk
ikut memperbaiki sistem pemerintah ketika
LSM bekerja bersama pemerintah.
Kumpulan data yang sudah ada yang
memberi informasi mengenai kuintil
kekayaan.
Mendukung pendekatan konsisten di
berbagai negara.

Terbatas pada konsentrasi terhadap
ketidaksetaraan ekonomi. Deﬁnisi resmi
kemiskinan bisa saja tidak berkorelasi
dengan kenyataannya.

Penggunaan data kekayaan kuintil
Survei Kependudukan dan Kesehatan
(SKK)

Mungkin saja tidak mencakup masyarakat
yang benar-benar miskin dan tidak
beruntung. Contohnya, di Vietnam,
masyarakat yang tergolong “hampir miskin”
juga memiliki pendapatan di bawah satu
dolar per hari.
Seringkali data diperbarui 5 tahun sekali,
dan karenanya menjadi tidak sesuai dengan
kondisi terkini.
Membutuhkan keahlian teknis untuk dapat
menggunakannya dengan benar

Kaji independen atas pendapatan dan
aset rumah tangga untuk menentukan
status kemiskinan.

Kaji terperinci yang lebih dari sekadar
kaji pendapatan.
Kaji visual kepemilikan aset (sebagai contoh:
telepon seluler, TV, sepeda motor, dll.)
dapat menjadi metode yang lebih praktis
dan akurat dibandingkan pelaporan
pendapatan yang dilakukan secara mandiri.

Memfasilitasi masyarakat (atau perangkat
atau pimpinan pemerintahan daerah) untuk
melakukan swakaji. – Contoh: sokong
masyarakat dengan proses transparan dan
partisipatoris untuk mengidentiﬁkasi
masyarakat miskin dan kurang beruntung
yang mungkin membutuhkan bantuan
untuk mengakses layanan WASH.

Mempromosikan transparansi dan
kebulatan tekad. Di tingkat masyarakat.
Berpotensi untuk menyasar masyarakat
miskin dan tidak beruntung dengan tepat
dan akurat.
Jumlah yang akan didukung dapat
disesuaikan dengan dukungan yang tersedia
dan tingkat dukungan yang dimungkinkan.

Bermitra dengan lembaga amal setempat,
organisasi masyarakat, atau organisasi
kesejahteraan sosial (atau mitra strategis
seperti Serikat Perempuan, Organisasi
Penyandang Cacat di tingkat nasional, dll.)
dan meminta mereka untuk menentukan
siapa yang tergolong sebagai masyarakat
miskin dan kurang beruntung berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan mereka
tentang warga masyarakat.

Dapat menjadi proses yang memakan
Kesempatan untuk memanfaatkan
pengetahuan tentang warga masyarakat waktu dan membuka kemungkinan
terjadinya salah arah atau korupsi.
yang dimiiliki dan kedekatan organisasi
masyarakat dengan orang-orang kurang
beruntung di bawah yurisdiksi mereka.

Memakan waktu dan mahal – sulit untuk
“ditingkatkan”, mis.: meningkatkan jumlah
orang yang dijangkau secara signiﬁkan.
Pelaporan pendapatan mandiri (sebagai
bagian dari metode ini) memiliki risiko
ketidakakuratan yang sangat besar.
Lakukan kaji rumah tangga yang berbasis Berpotensi untuk mewujudkan pendekatan Kurang jelasnya batasan yang membedakan
kasus ¬– LSM atau usaha dapat
yang berbeda untuk memberikan dukungan siapa yang bisa dan tidak bisa mengakses
dukungan dapat menyulut konﬂik dan
menawarkan dukungan (contohnya adalah kapan pun dan di mana pun dibutuhkan
tantangan, juga berpotensi mengakibatkan
dalam bentuk diskon, pengaturan
serta pemahaman yang lebih baik akan
terlewatkannya mereka yang layak
pembayaran yang ﬂeksibel, dll.) secara
keuangan rumah tangga dan bagaimana mendapatkan dukungan. Memerlukan sumber
hal tersebut membatasi orang dalam
kasus per kasus sesuai permintaan
daya manusia untuk melaksanakan dan
mengakses layanan WASH.
mengelola program dalam jangka yang panjang.
dukungan rumah tangga.
Dapat menimbulkan kontroversi dan konﬂik
masyarakat akibat perbedaan pandangan
akan siapa yang membutuhkan dan tidak
membutuhkan bantuan.
Memerlukan sumber daya manusia yang
sangat banyak untuk mewujudkan pelaksanaan
dan pengelolaan yang peka dan tepat.
Sulit untuk dioperasikan di semua skala.
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Gender dan disabilitas:
area kritis ketidaksetaraan

Apa yang dapat dilakukan oleh LSM untuk
mendukung kesetaraan gender dalam usaha?

LSM dapat membuat perbedaan dengan mengembangkan
strategi-strategi yang dirancang khusus untuk mendukung
Memenuhi kebutuhan khusus
wirausahawan perempuan. Strategi tersebut harus bergerak
Orang yang mengalami diskriminasi gender (kaum perempuan,
melampaui penjaminan kesetaraan partisipasi perempuan dan
transgender, dan interseks) dan yang hidup dengan disabilitas
laki-laki dalam aktivitas pelatihan. Dukungan pendampingan
(ODD) sangat terpengaruh oleh kurangnya layanan air dan
sebagai tindak lanjut harus diberikan kepada wirausahawan
sanitasi. Mereka memiliki kebutuhan khusus dan mengalami
perempuan. Strategi yang dibuat harus memahami dan mengatasi
ketidakberuntungan dalam akses layanan WASH. Contoh dari
hambatan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu para pria harus
kebutuhan khusus tersebut adalah toilet perlu dirancang
diajak untuk bekerja sama dalam mengubah persepsi (lihat Kotak 1
sedemikian rupa agar mudah diakses oleh ODD; kaum
untuk membaca kisah sukses). Penelitian ‘Enterprise in WASH’
transgender mengalami diskriminasi dan pelecehan ketika
juga menunjukkan bahwa wirausahawan perempuan di Vietnam
fasilitas toilet yang sesuai tidak tersedia bagi mereka.
menunjukkan karakteristik prososial yang lebih kuat dibandingkan
LSM yang mendukung usaha dapat mempengaruhi ragam produk laki-laki. LSM dapat memanfaatkan karakteristik prososial ini untuk
mempromosikan usaha sosial yang dipimpin oleh perempuan.
dan layanan yang ditawarkan dengan sedemikian rupa agar
Terakhir, LSM dapat terus memainkan perannya di advokasi gender,
kelompok-kelompok yang disebutkan di atas bisa mendapat
baik di dalam maupun di luar bidang WASH.
perhatian. Usaha dapat membuat inovasi pada rancangan toilet
dan pompa tangan khusus ODD, juga produk yang dibuat khusus
KOTAK 1
untuk berbagai kelompok. Selain itu, penanganan manajemen
KISAH WIRAUSAHAWAN SANITASI
kebersihan menstrual adalah area kunci peluang yang dapat
PEREMPUAN SUKSES YANG DIDUKUNG
digunakan oleh LSM untuk bekerja bersama usaha dalam
OLEH LSM
menjalankan penelitian formatif dan mengembangkan produk
Ibu
Nguyen Thi Toan adalah seorang kepala tukang bangunan
yang mampu menjamin bahwa rancangan jamban dan kamar
ahli
yang mengkhususkan dirinya di bidang pembangunan toilet.
mandi memenuhi kebutuhan perempuan dan gadis remaja.
Pandangannya atas tukang bangunan perempuan telah berubah
banyak sejak ia mulai bekerja sebagai seorang tukang bangunan.
Wirausahawan perempuan
Rasa percaya dirinya tumbuh seiring dengan bertambahnya ilmu
Sejauh mana perempuan dapat
dan pengalaman yang didapatkannya. Ia tumbuh besar di keluarga
menjadi seorang wirausahawan di
miskin; akan tetapi kedua orangtuanya memprioritaskan
bidang air dan sanitasi adalah satu
pendidikannya. Ia ikut membiayai sekolahnya dengan cara
wilayah yang masih memerlukan
mengumpulkan dan menjual kepiting sebelum sekolah. Ketika
penelitian, dan mereka yang
bekerja sebagai asisten tukang bangunan, ia dilatih oleh SNV dan
berkeinginan menjadi pengusaha
menjadi tukang bangunan ahli dengan toilet sebagai spesialisasinya
didukung oleh donor dan organisasi
Toan sadar betul bahwa sebelumnya ia kerap mengenakan topi
masyarakat.5Penelitian ‘Enterprise
dan syal untuk menyamarkan diri sendiri karena merasa malu
in WASH’ mengungkap bahwa
menjadi seorang tukang bangunan perempuan. Ia sering
laki-laki dan perempuan memiliki
diolok-olok, dan sangatlah susah baginya untuk mengubah opini
pandangan yang berbeda tentang
masyarakat.
Saat mengenakan samarannya, orang-orang tidak
Seorang wirausahawan perempuan
seberapa mungkin perempuan
tahu
kalau
ia
adalah seorang perempuan sampai mereka
yang bekerja di wilayah Mekong.
peran gender tradisional dan
mendekat. Awalnya, menjadi tukang bangunan sanitasi atau
hambatan lainnya menjadi batasan bagi peluang perempuan.
memegang peran lainnya di sektor tersebut. Prasangka yang
Studi di Vietnam menemukan bahwa perempuan berpikir bahwa
didasarkan pada orangnya: ”Siapa
mereka akan dapat dengan mudah memegang peran tersebut,
laki-laki itu?’ Tapi mereka salah, saya
tetapi para laki-laki berpikir bahwa itu akan sulit dilakukan karena perempuan! Terkadang saya merasa
malu menjadi tukang bangunan.
perempuan memiliki tugas rumah tangga dan laki-laki. Tekanan
Ketika bekerja, orang-orang
ini menjadi rintangan bagi kewirausahaan. Temuan ini selaras
memandangi saya.” Setelah bekerja
dengan hasil penelitian yang mengungkap bahwa perempuan
sebagai seorang tukang bangunan
Vietnam menghadapi tantangan dalam mengakses layanan
selama
setahun, ia mulai terbiasa
keuangan jika tanah mereka hanya terdaftar atas nama suaminya
7
dengan
reaksi orang dan melepas
alih-alih nama mereka berdua.
topi juga syalnya. Ia tidak lagi malu.
Ketika ditanya apa yang berubah, ia Ms Nguyen Thi Toan,
menjawab: “Saya berpikiran bahwa tukang bangunan.
tukang bangunan hanyalah sebuah pekerjaan. Saya tak perlu malu.
Laki-laki bisa menjadi tukang bangunan, perempuan juga bisa.
Pemikiran saya berubah. Awalnya orang lain berkata – kenapa
perempuan menjadi tukang bangunan? Kini saya merasa bangga
karena saya adalah tukang bangunan yang andal.”
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Peran yang dapat dimainkan oleh
LSM dalam mendorong kesetaraan
Pertimbangan kesetaraan harus dimasukkan ke dalam kerja sama LSM
dan usaha sedari awal; jika tidak, masyarakat miskin dan kurang beruntung
tidak akan bisa dijangkau. Ada banyak cara yang dapat digunakan LSM untuk
mendukung dan mendorong kesetaraan di dalam pemberian layanan WASH
oleh usaha swasta. Beberapa cara tersebut diuraikan di Kotak 2 dan dipusatkan
di seputar tema: memahami siapa yang tergolong miskin dan bagaimana cara
menjangkau mereka; melibatkan yang miskin dalam pengambilan keputusan
terkait layanan; mempengaruhi pelaku kunci seperti pemerintah dan usaha itu
sendiri; serta menyediakan pembiayaan untuk membantu orang-orang paling
miskin agar mampu mendapatkan akses.

KOTAK 2

- Mempengaruhi kebijakan dan strategi
PAHAMI
- Di mana warga paling miskin tinggal? Berapa jumlah orang
pemerintah untuk menjamin bahwa kebutuhan masyarakat
yang berada di dalam kuintil terendah? Siapa lagi yang
paling miskin terpenuhi.
tergolong kurang beruntung?
- Pengaruhi desain infrastruktur WASH dengan
- Melakukan penelitian dan kaji pilihan pasar dan non-pasar
berinvestasi di sektor Litbang guna mendapatkan desain
untuk menjangkau masyarakat miskin dan kurang beruntung. sesuai konteks yang memanfaatkan material lokal
- Perkuat dan fasilitasi rantai pasokan lokal dan produk lokal guna
- Memasukkan indikator ketidaksetaraan dan inklusi ke
mengurangi biaya. Upaya ini dapat meliputi penggunaan bahan
dalam proses pemantauan dan evaluasi.
lokal dalam perancangan dan pengembangan ekonomi skala.
- Melaksanakan pemantauan untuk memahami apakah
ketidaksetaraan mengalami peningkatan atau penurunan.
- Menjalankan diskusi kelompok terfokus agar suara
masyarakat dapat dipahami dan didengarkan oleh pembuat
LIBATKAN
keputusan dan juga usaha.
- Bekerja sama dengan mereka yang tidak memiliki akses
WASH, termasuk masyarakat miskin dan kurang beruntung. BIAYAI
- Kembangkan pendekatan yang didasarkan pada siapa yang
Laksanakan diskusi kelompok terfokus bersama tiap
harus disasar, kemudian bekerja sama dengan pemerintah
kelompok untuk mencari tahu pandangan mereka, serta
untuk membuat standarisasi untuk pendekatan tersebut.
mengidentiﬁkasi kebutuhan dan kemampuan mereka untuk
Standarisasi diperlukan karena pendekatan bertahap yang
mengakses layanan
menerapkan standar dan menentukan kelompok sasaran,
- Identiﬁkasi cara untuk membantu perempuan dan anggota
serta dijalankan oleh organisasi yang berbeda-beda, sangat
dari kelompok kurang beruntung lainnya untuk menjadi
mungkin menimbulkan kekacauan dan masalah.
wirausahawan jika mereka memang menginginkannya.
- Bereksperimen dengan bentuk-bentuk subsidi ‘cerdas’
(menyasar dan menghasilkan imbas yang diinginkan serta
PENGARUHI
membatasi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan)
- Jalin kemitraan dan dukung lembaga swadaya masyarakat
untuk memberikan ‘bukti konsep’ yang menunjukkan
yang memiliki agenda kesetaraan.
bahwa penggunaan subsidi akan berhasil, kemudian
- Bekerja bersama pemerintah (di semua tingkat yang
melakukan advokasi dan mendorong pemerintah untuk
melakukan subsidi dengan cermat dan tepat.
memungkinkan) untuk menangani potensi munculnya
ketidaksetaraan akibat peran usaha dalam bidang WASH.
- Memberikan syarat untuk pemberian hibah dan pendanaan
untuk memastikan bahwa layanan menjangkau masyarakat miskin.
- Bangun kapasitas usaha agar mampu menjangkau semua
- Menyediakan jalur bagi usaha atau rumah tangga untuk
anggota masyarakat.
mendapatkan pembiayaan.
- Manfaatkan motivasi sosial yang berkembang di antara
- Dukung masyarakat untuk mengakses program subsidi
wiraushawan dan usaha, dan promosikan model usaha sosial.
sosial pemerintah jika memang ada.
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Pertanyaan kritis untuk mendorong kesetaraan:
Pertanyaan kritis untuk mendorong kesetaraan
- Apa yang kita ketahui tentang wirausahawan
yang sudah ada? Jenis kelamin, usia, taraf
pendidikan, latar belakang etnis, dll.
- Apakah ada hambatan yang menyebabkan
ketidaksetaraan dalam kaitannya dengan
siapa yang dapat dan tidak dapat mendirikan
usaha? (mis.: akses relatif ke pembiayaan,
modal, dan pengembangan keterampilan)
- Dukungan apa yang diperlukan oleh
perempuan agar mampu menjadi
wirausahawan yang setara dengan laki-laki?

Peran yang dapat dimainkan oleh LSM
- Strategi yang dirancang khusus:
Mengembangkan strategi yang memberikan
beragam dukungan yang dirancang khusus
agar sesuai dengan kebutuhan tertentu
wirausahawan perempuan dan laki-laki.
- Pembangunan kapasitas tambahan bagi
mereka yang tersisihkan: Jika memungkinkan,
dukung pembangunan kapasitas bagi
orang-orang yang tersisihkan dari kesempatan
untuk mendirikan usaha dengan
berkonsentrasi pada masyarakat miskin,
penyandang cacat, minoritas etnis, dan
masyarakat lain yang kurang beruntung.
- Menyumbangkan pengetahuan dan bukti:
Menugaskan pelaksanaan penelitian guna
memberikan informasi untuk digunakan
dalam pembuatan strategi untuk menjamin
keadilan bagi pihak-pihak yang mendapatkan
manfaat dari peluang pendirian usaha.
- Merancang khusus dukungan bagi
wirausahawan perempuan.

Strategi apakah
yang mampu
mendukung usaha
untuk memberikan
layanan yang adil?

Pertanyaan kritis untuk mendorong kesetaraan
- Apa yang dapat dilakukan pemerintah (di
semua tingkat) untuk mendorong, mendukung
(sebagai contoh, dengan memberikan subsidi)
dan mengatur imbas yang adil dari produk
dan layanan yang diberikan oleh usaha?
- Adakah peluang untuk melakukan subsidi
silang layanan lintas kuintil kekayaan atau
wilayah geograﬁs?
- Apakah pengusaha mengetahui yang mana
dari pelanggan dan pengguna potensialnya
yang tergolong mampu dan tidak mampu
secara ekonomi?
- Apakah usaha memiliki strategi untuk menjamin
kesetaraan akses produk dan layanannya?

Peran yang dapat dimainkan oleh LMS
- Mengidentiﬁkasi penggerak kebijakan
dan bekerja bersama pemerintah: Bekerja
bersama pemerintah untuk mengidentiﬁkasi
penggerak kebijakan untuk mewujudkan
distribusi layanan atau keterjangkauan
produk yang lebih setara.
- Mempromosikan perkembangan usaha yang
promiskin: Bekerja bersama usaha untuk
membantu mereka mempertimbangkan
subsidi silang untuk segmen konsumen atau
produk tertentu. Mengembangkan produk
atau layanan berbiaya rendah, atau menggunakan
model bisnis usaha sosial eksplisit.
- Bereksperimen dengan mekanisme
pembiayaan: Mempertimbangkan beragam
pilihan pembiayaan bagi usaha guna
meningkatkan akses ke layanan WASH
(meliputi bantuan berbasis hasil yang
kondisional, pengaturan pembayaran yang
ﬂeksibel, dana bergulir, kredit mikro, dll.)

Bagaimana semua
rumah tangga dapat
mengakses layanan
usaha?

Pertanyaan kritis untuk mendorong kesetaraan
- Apa saja aspek yang paling memakan biaya
bagi rumah tangga ketika mengakses
layanan air dan sanitasi?
- Dalam kaitannya dengan keterjangkauan,
geograﬁ, budaya, perilaku, waktu, disabilitas,
dll., apa saja yang menjadi hambatan bagi
orang yang ingin mengakses layanan?
- Apakah pendekatan promiskin digunakan?
Apakah pendekatan tersebut efektif?
- Adakah contoh usaha yang berhasil
menjangkau masyarakat miskin dan kurang
beruntung dengan efektif? Bagaimana caranya
kita memanfaatkannya?
- Dalam dimensi kesetaraan manakah
ketidaksetaraan paling banyak dialami oleh
rumah tangga?

Peran yang dapat dimainkan oleh LSM
- Mengidentiﬁkasi hambatan: Memahami di
mana masyarakat paling miskin dan kurang
beruntung tinggal. Memahami kebutuhan
mereka serta hambatan yang ditemui ketika
mengakses layanan.
- Mendukung partisipasi aktif: Memberdayakan
masyarakat yang tersisihkan dan terpinggirkan
guna menuntut hak mereka atas air dan
sanitasi bersih, serta berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan, dan pada
saat yang sama meningkatkan kesadaran
tentang isu kesetaraan dan inklusi di kalangan
pengemban tugas.
- Memfasilitasi keterlibatan dan dialog antar
pemangku kepentingan: Memfasilitasi
keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan
rumah tangga untuk mengidentiﬁkasi cara
paling efektif untuk memberikan pilihan-pilihan
pembiayaan (termasuk pinjaman dan subsidi
sosial) di tempat-tempat yang membutuhkan.

Siapa itu
wirausahawan?
Siapa yang akan
menerima manfaat
dari peluang
ekonomi untuk
mendirikan sebuah
usaha?
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STUDI KASUS 1:
Layanan air leding Vietnam:
fokus pada masyarakat miskin
Temuan penelitian ‘Enterprise in WASH’:
layanan air leding di kawasan
pedesaan Vietnam10
Rumah tangga miskin terkadang membayar
biaya sambungan yang lebih tinggi
dibandingkan rumah tangga mampu untuk
dapat mengakses air leding.

Biaya sambungan masih menjadi hambatan
utama bagi rumah tangga miskin di kawasan
pedesaan Vietnam dalam mengakses
layanan air leding.

Penelitian tentang sistem air leding yang disediakan oleh usaha swasta
di Vietnam mengungkap empat temuan kunci yang berkaitan dengan
ketidaksetaraan akses dan layanan, serta implikasi yang ditimbulkan
bagi rumah tangga miskin sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

Apa yang dapat dilakukan oleh LSM untuk mendorong
kesetaraan akses layanan air leding
- Cari tahu di mana masyarakat miskin tinggal dan cari tahu apakah mereka
mengalami hambatan untuk mengakses skema air leding
- Bekerja bersama pemerintah untuk mengidentiﬁkasi cara implementasi
pengaturan tarif yang adil, termasuk biaya bersama/penyeragaman harga.
- Melakukan advokasi pengembangan kelompok kerja penyalur bantuan
dan bekerja sama dengan donor multilateral untuk merancang inisiatif
pendanaan WASH inklusif di tingkat nasional.
- Mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi usaha agar dapat
menjangkau masyarakat paling miskin dan terpencil.
- Bekerja bersama pemerintah dan usaha untuk mengatur tarif agar harga
konsisten, adil, dan transparan.
- Cari tahu apa yang menjadi hambatan utama bagi rumah tangga miskin di
konteks Anda. Apakah hambatan ada akibat biaya sambungan atau akibat
faktor lainnya?
- Pertimbangkan cara mendukung rumah tangga miskin satu atau beberapa
pilihan yang meliputi: program berbasis performa yang secara jelas
mengharuskan adanya sambungan ke rumah tangga miskin sebagai syarat
pendanaannya; subsidi cerdas seperti penanggungan biaya sambungan; pengaturan
tarif yang mencakup biaya sambungan; dan pengaturan pembayaran yang ﬂeksibel.

Jangkauan layanan bertahap merugikan
masyarakat miskin karena terkadang rumah
tangga miskin tinggal jauh dari jaringan pipa
utama. Beberapa usaha swasta kesulitan
karena tiadanya ekonomi skala yang
membatasi pelebaran jaringan mereka ke
lokasi-lokasi terpencil.

- Dukung proses perencanaan pemerintah dan mengoordinasikan upaya
dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan layanan.
- Laksanakan atau tugaskan pelaksanaan penelitian tentang cara
pengoptimalan perencanaan layanan pipa leding agar mampu mewujudkan
ekonomi skala, dan melebarkan jangkauan layanan ke lokasi-lokasi terpencil,
atau mempertimbangkan solusi terdesentralisasi bagi lokasi-lokasi tersebut.
Terdapat potensi untuk memanfaatkan pelajaran yang dipetik dari program
biogas nasional di Vietnam. Program tersebut memberikan subsidi berjumlah
tetap ke area terpencil. Subsidi disalurkan ke area tersebut sebagai satu
kesatuan alih-alih ke rumah tangga tertentu.

Meskipun beragam jenis penyedia layanan
air (mis.: usaha, koperasi, usaha bersama
masyarakat, dll.) menawarkan mekanisme
dukungan bagi masyarakat miskin,
mekanisme tersebut tidak selalu ada di
semua penyedia. Kalaupun ada, ia tidak
dikomunikasikan atau diterapkan dengan
merata. Seringkali rumah tangga miskin
tidak mendapatkan subsidi atau pengecualian
karena mereka tidak mengetahui bahwa
mekanisme dukungan tersebut tersedia. Hal
ini disebabkan oleh pendekatan komunikasi
yang tidak konsisten (biasanya kasus per kasus).

- Pertimbangkan untuk bekerja bersama usaha swasta (dan penyedia lainnya)
untuk mempromosikan mekanisme dukungan bagi rumah tangga miskin,
dan untuk menjangkau rumah tangga miskin agar mereka menyadari bahwa
pilihan tersebut tersedia bagi mereka.
- Jadikan penyediaan dan promosi subsidi yang dirancang dengan cermat bagi
masyarakat paling miskin sebuah syarat untuk pembayaran berbasis performa,
atau hibah pendanaan yang diberikan oleh LSM atau pemerintah kepada usaha.
Subsidi yang diberikan harus dibuat tersedia secara permanen dan tersedia
bagi semua rumah tangga miskin (setidaknya di tingkat provinsi atau daerah).
Jika tidak demikian, ketidaksetaraan lain mungkin akan muncul, beberapa
rumah tangga miskin di lokasi tertentu akan mendapatkan subsidi, sementara
di lokasi lain tidak. Semua subsidi memakan biaya dan memberikan beban
administratif yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis
yang tepat dibutuhkan untuk memahami apakah dukungan hanya dibutuhkan
untuk biaya sambungan, atau apakah rumah tangga miskin memerlukan
bantuan tetap untuk melakukan pembayaran.
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STUDI KASUS 2:
Strategi untuk meningkatkan
keterjangkauan toilet bersih
tahan lama di Vietnam
Temuan penelitian: rantai nilai sanitasi
di kawasan pedesaan Vietnam12
Kemiskinan, jangkauan jamban yang buruk,
dan letak yang terpencil adalah hal-hal yang
saling terkait: Penelitian mengungkap
adanya hubungan antara kemiskinan dan
buruknya jangkauan jamban bersih.
Di masyarakat yang tinggal di wilayah
terpencil, kemiskinan dan jangkauan jamban
bersih berada di angka terendah.
Kemiskinan, jangkauan jamban yang buruk,
dan letak yang terpencil adalah hal-hal yang
saling terkait: Penelitian mengungkap
adanya hubungan antara kemiskinan dan
buruknya jangkauan jamban bersih.
Di masyarakat yang tinggal di wilayah
terpencil, kemiskinan dan jangkauan jamban
bersih berada di angka terendah.

Penelitian yang dilakukan di dua area terpencil di Vietnam, Distrik
Muong And (Provinsi Dien Bien) dan Distrik Mai Chau (Provinsi Hoa Binh)
menyelidiki rantai nilai dan biaya di tingkat rumah tangga.11 Studi ini
terpusat pada ketidaksetaraan ekonomi, dan karenanya, isu-isu penting
lainnya seperti penyesuaian pendekatan untuk beragam etnis tidak
masuk ke dalam pertimbangan. Temuan kunci dan implikasinya
terhadap program LSM ditunjukkan dalam uraian di bawah ini.

Apa yang dapat dilakukan oleh LSM untuk meningkatkan
kesetaraan akses
- Cari tahu di mana masyarakat miskin tinggal dan pengalaman mereka
dalam menghadapi hambatan dalam mengakses rancangan yang baik
dan menggunakan bahan yang tahan lama.
- Di tempat-tempat ditemukannya korelasi antara kemiskinan dan kurangnya
akses, tanyakan penyebabnya, dan angkat isu ini dalam advokasi LSM
dengan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan dan program sanitasi,
khususnya ketika pendekatan berbasis pasar digunakan.
- Cari tahu apakah kelompok etnis atau lokasi tertentu menghadapi tantangan
spesiﬁk yang perlu diatasi.
- Mengembangkan teknologi dan rancangan berbiaya rendah yang menggunakan
bahan lokal untuk menekan biaya sambil tetap menjamin ketahanan.
- Rumah tangga miskin dapat menyumbangkan tenaga kerja dan bahan lokal
untuk mendirikan bangunan atas toilet (bambu, kayu, rumput), alih-alih
menyubsidi tenaga kerja dan material terkait. Mereka juga dapat didorong
untuk saling memberikan dukungan dalam bentuk tenaga kerja.
- Bekerja bersama pemerintah untuk mendukung insentif pajak bagi usaha
yang bekerja di area pedesaan terpencil
- Memfasilitasi akses pembiayaan bagi anggota masyarakat: Pendekatan yang
mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga mencakup: dana bergulir,
mekanisme simpanan, dan pinjaman mikro.
- Menyediakan subsidi bersasaran cerdas yang dirancang dengan cermat:
Tangani hambatan keterjangkauan sembari menghindari rusaknya
kelayakan usaha dan distorsi pasar dengan memberikan subsidi cerdas dan
bersasaran dengan kriteria yang ketat, pengomunikasian yang jelas, dan
pemilihan waktu yang tepat. Sesuaikan pendekatan dengan konteks negara
dan selaraskan dengan kebijakan pemerintah.
- Melatih tukang bangunan lokal dan melibatkan mereka dalam
pembangunan jamban alih-alih mempekerjakan tukang bangunan dengan
keahlian dan tarif yang lebih tinggi.

Gambar 3: Ragam model toilet di Vietnam – dari kiri ke kanan: jamban VIP, jamban berkubah pembuangan ganda, dan jamban bertangki septik
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Temuan penelitian: rantai nilai sanitasi
di kawasan pedesaan Vietnam13
Bahan utama yang dibutuhkan untuk
membangun toilet adalah semen, batu bata,
besi, pasir, dan genting (digunakan untuk
membangun bangunan atas). Ada sedikit
peluang untuk mengoptimalkan rantai
pasokan untuk bahan-bahan tersebut karena
angka perputaran sudah tinggi dan marjin
labanya yang rendah (5-7%) sudah diterima
oleh toko terkait dalam rantai pasokan. Kloset
memiliki marjin keuntungan yang lebih
tinggi (16%); akan tetapi, karena angka
tersebut hanyalah satu bagian kecil dari
keseluruhan biaya, menurunkan harga kloset
dengan pengurangan marjin laba tidak akan
menyebabkan penurunan besar pada biaya
pembangunan toilet.
Kondisi di Distrik Muong Ang dan Mai Chau
menggambarkan bahwa peningkatan besar
pada biaya pembangunan jamban di lokasi
terpencil diakibatkan oleh faktor transportasi
dan jarak.
Marjin laba penyedia transportasi yang
mengantarkan bahan bangunan sangatlah
tinggi. Di Distrik Muong Ang, marjin laba
diperkirakan berada pada kisaran 53-69%.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan
marjin yang dilaporkan oleh pelaku lain di
dalam rantai pasokan dan dapat menjadi satu
peluang yang bisa dimanfaatkan untuk
mengurangi biaya di lokasi terpencil.

Apa yang dapat dilakukan oleh LSM untuk meningkatkan
kesetaraan akses
- LSM seringkali berkonsentrasi pada kloset berharga murah. Mereka
perlu mempertimbangkan seberapa besar dari keseluruhan biaya yang
diwakili oleh komponen ini – kloset mungkin bukanlah peluang utama
untuk mengurangi biaya.
- Bernovasi dalam desain jamban dengan cara menyesuaikannya untuk
pelanggan berpenghasilan rendah di area terpencil. Inovasi dapat
dilakukan dengan mengurangi kuantitas bahan bangunan berat

- Mengurangi biaya transportasi dengan mengembangkan teknologi yang
lebih mudah diangkut (bus beton yang lebih kecil, rolling slab, tangki plastik)
atau dengan memproduksi komponen di lokasi pembangunan (bus beton,
lempeng beton, dll.).
- Mengembangkan toko satu-atap yang memberikan layanan transportasi,
untuk mengurangi marjin biaya layanan agar menjadi lebih murah
daripada layanan transportasi lainnya.
- Memfasilitasi pembelian kolektif di masyarakat: Masyarakat dapat
didorong dan disokong untuk membeli bahan secara efektif guna
mengurangi biaya.
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