
Air Bersih untuk Semua
Cerita Mitra Program Keterbukaan Kontrak di Indonesia

Edisi Spesial

IDEA Yogyakarta dalam Program Keterbukaan Kontrak untuk Akses Air 

Bersih bagi Kelompok Perempuan Miskin dan Difabel di Kabupaten 

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Seiring berakhirnya pelaksanaan Program Keterbukaan Kontrak oleh 

Hivos dan Article 19, kami secara khusus mengangkat cerita-cerita 

keberhasilan IDEA Yogyakarta dalam mengimplementasikan program 

Keterbukaan Kontrak di sektor air melalui Cerita Mitra bertajuk “Air 

Bersih untuk Semua”. 

Selamat membaca!

http://perkumpulanidea.or.id/


Memperoleh air bersih dan aman untuk dikonsumsi merupakan hak 

setiap warga Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Namun, pada praktiknya, hak itu belum sepenuhnya terpenuhi.

Kualitas air yang masih buruk, pelayanan di sektor air yang tidak 

maksimal, tingkat transparansi dan partisipasi warga di tata kelola air 

yang rendah adalah sebagian dari banyak persoalan air yang dialami 

warga di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Air 

tanah yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan air mayoritas warga 

di daerah ini mengandung bakteri e-coli, mineral besi (Fe), mangan 

(Mn), dan klorin (Cl) yang cukup tinggi. Warga yang berlangganan air 

dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Bantul juga 
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mengaku acap menerima pelayanan air berkualitas buruk, debit air kecil 

dan tak lancar. Pasokan air pun kerap macet. PDAM pun berulang kali 

tak menanggapi keluhan.

Masalahnya lagi, partisipasi warga, terutama kelompok rentan seperti 

perempuan miskin dan difabel, di dalam proses tata kelola air di daerah 

Kabupaten Bantul masih rendah. Dampaknya, aktivitas pelayanan 

dan penyediaan air di Kabupaten Bantul belum inklusif dan responsif 

terhadap kebutuhan kelompok rentan. Apalagi, kebanyakan perempuan 

miskin dan difabel belum memahami bahwa akses terhadap air bersih 

merupakan hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah.
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IDEA Yogyakarta, melalui Program Keterbukaan Kontrak yang didukung 

Hivos, berupaya mengatasi masalah itu. IDEA Yogyakarta memberikan 

peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada warga, khususnya 

kelompok perempuan miskin dan difabel, agar mereka memahami 

haknya memperoleh air bersih serta mampu menyuarakan pendapatnya 

dan berpartisipasi dalam proses penyediaan air bersih oleh pemerintah.

Kerja keras itu membuahkan hasil manis. Tahun 2021, pemerintah 

Kabupaten Bantul, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, 

akan membangun pemasangan jaringan pipa ke empat desa, tempat 

tinggal anggota kelompok Paguyuban Tirto Wening. Komitmen 

pemerintah untuk mewujudkan program dengan anggaran sebesar 

Rp12,7 milliar itu merupakan buah hasil strategi advokasi dan 

komunikasi IDEA Yogyakarta yang apik.

Dengan strategi tersebut, didukung dengan analisa atas dampak 

monitoring dan evaluasi dalam sistem tata kelola air bersih di 

Kabupaten Bantul, IDEA juga berhasil meyakinkan pemerintah 

Kabupaten Bantul untuk berkomitmen menerbitkan peraturan bupati 

tentang pelembagaan forum pelanggan air bersih yang akan melibatkan 

kelompok perempuan dan difabel sebagai aktor kunci sebagai upaya 

meningkatkan pelayanan dan tata kelola air bersih di daerah itu.

Seiring dengan munculnya komitmen pemerintah, kelompok 

perempuan miskin dan difabel di Kabupaten Bantul kini pun memiliki 

keberanian untuk menyampaikan keluhan terkait air bersih kepada para 

pemangku kepentingan di daerahnya.

https://youtu.be/Yut2I1u3Doc
https://youtu.be/oMTBN6zpGB0
https://twitter.com/IdeaYogya/status/1283612828536958976?s=19&mc_cid=efb3ef8104&mc_cid=37f3926200&mc_eid=%5BUNIQID%5D&mc_eid=832efc0267
https://sea.hivos.org/story/harapan-air-bersih-untuk-semua/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44
https://sea.hivos.org/story/kreativitas-di-tengah-pandemi/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44
https://sea.hivos.org/story/perubahan-kecil-untuk-tata-kelola-air-yang-lebih-baik/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44
http://perkumpulanidea.or.id/policy-brief-pelembagaan-monitoring-dan-evaluasi-dalam-siklus-tata-kelola-air-bersih-di-kabupaten-bantul/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44


Kerja pasti berlanjut

Meski implementasi Program Keterbukaan Kontrak di Indonesia akan 

segera berakhir, pun dengan pelaksanaannya di Kabupaten Bantul, kerja 

IDEA Yogyakarta dalam mendorong pemenuhan akses air bersih bagi 

warga, khususnya kelompok rentan, dan meningkatkan partisipasi mereka 

dalam tata kelola air masih terus berlanjut.

Kelompok masyarakat sipil yang bekerja di sektor air telah memasukkan isu 

tata kelola air sebagai salah satu komitmen di dalam Rencana Aksi Nasional 

Open Government Partnership Tahun 2020-2022. IDEA Yogyakarta akan 

menggunakan kesempatan ini untuk terus menggaungkan perbaikan 

pelayanan dan tata kelola air di wilayah kerjanya.
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Dukung terus upaya IDEA Yogyakarta mendorong pemenuhan hak warga 

atas air bersih dan aman di Kabupaten Bantul dan memastikan partisipasi 

warga, khususnya yang kelompok rentan seperti perempuan miskin dan 

difabel, dalam tata kelola air bersih di daerah itu. Bagikan kisah-kisah 

keberhasilan IDEA Yogyakarta di bawah ini agar menginspirasi lebih 

banyak orang.

• Kreativitas di Tengah Pandemi

• Harapan Air Bersih untuk Semua

• Perubahan Kecil untuk Tata Kelola Air yang Lebih Baik

Publikasi IDEA Yogyakarta

• Kertas Kebijakan Pelembagaan Monitoring dan Evaluasi dalam Siklus 

Tata Kelola Air Bersih di Kabupaten Bantul

• Kertas Kerja Membangun Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Air 

Bersih di Kabupaten Bantul

• Analisis dan Review Kebijakan Tata Kelola Air Bersih di Kabupaten 

Bantul

Produk Kampanye IDEA Yogyakarta

• Video: Pentingnya Advokasi Air Bersih

• Video: Cara-Cara Melakukan Advokasi

• Komik dan Infografis: Anggaran Publik untuk Pengelolaan Air Bersih

• Iklan Layanan Masyarakat:

• Bijak Menggunakan Air Bersih

• Kawal Tata Kelola Air Bersih di Desa

• Laporkan Kendala Layanan Air!

http://perkumpulanidea.or.id/4533-2/?mc_cid=37f3926200&mc_eid=832efc0267
http://perkumpulanidea.or.id/policy-brief-pelembagaan-monitoring-dan-evaluasi-dalam-siklus-tata-kelola-air-bersih-di-kabupaten-bantul/?mc_cid=37f3926200&mc_eid=832efc0267
https://youtu.be/8sTub-TW0RY
https://youtu.be/K5jhvWQhUho
https://youtu.be/Qyfpio8F7kg
https://youtu.be/Yut2I1u3Doc
https://youtu.be/oMTBN6zpGB0
https://twitter.com/IdeaYogya/status/1283612828536958976?s=19&mc_cid=efb3ef8104&mc_cid=37f3926200&mc_eid=%5BUNIQID%5D&mc_eid=832efc0267
https://sea.hivos.org/story/harapan-air-bersih-untuk-semua/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44
https://sea.hivos.org/story/kreativitas-di-tengah-pandemi/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44
https://sea.hivos.org/story/perubahan-kecil-untuk-tata-kelola-air-yang-lebih-baik/?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44
https://drive.google.com/file/d/1fZeBpQlQYe-m2OH3SVRVgp1-n4t2kb4Y/view?mc_cid=efb3ef8104&mc_eid=1721cb3f44



