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1 Pendahuluan
Wisatawan lokal maupun mancanegara tertarik dengan pantai yang indah, 
penduduk yang ramah, dan pelayanan yang baik di tujuan wisata di Indonesia. 
Untuk menjaga agar tujuan wisata tetap menjadi destinasi yang aman dan populer 
di kalangan pengunjung, hotel, masyarakat, dan pemerintah, semua pihak berperan 
dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Risiko terhadap penyakit, 
tingkat polusi yang rendah, serta staf yang bugar dan sehat di hotel sangat penting 
untuk memastikan pariwisata di tujuan wisata Indonesia dapat berkembang.

Menyediakan fasilitas air bersih, sanitasi, dan higiene (Water, Sanitation, Hygiene 
-WASH) yang dapat diakses untuk seluruh kalangan (perempuan dan laki-laki dari 
segala usia, serta penyandang cacat baik pengunjung hotel maupun masyarakat 
sekitar), merupakan upaya yang penting untuk menjaga kesehatan lingkungan 
serta kesehatan masyarakat pada kawasan tersebut. Panduan ini bertujuan untuk 
membantu hotel menerapkan praktik kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi 
sosial (GEDSI) di tempat kerja. Panduan ini menguraikan tiga tingkatan (Dasar, 
Madya, Utama) untuk WASH di Tempat Kerja yang Inklusif dan bagaimana hal ini 
dapat dicapai, serta bagaimana kebijakan inklusif diintegrasikan ke dalam tempat 
kerja.
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1.1 Latar Belakang
Mengapa berfokus kepada WASH dalam Pariwisata? 

Pariwisata adalah konsumen air dalam jumlah besar, dengan jumlah konsumsi 
air wisatawan hingga dua puluh kali lebih banyak daripada masyarakat setempat 
dan berpotensi mengganggu daerah tangkapan air dan kesehatan manusia. Hotel 
ingin menyediakan akses air, fasilitas dan produk yang baik bagi keperluan higiene 
pribadi dan sanitasi staf, untuk melindungi tamu dan staf, dan biasanya sudah 
melakukannya melalui Prosedur Operasi Standar (SOP). Tanpa akses air dan sanitasi 
yang baik serta perilaku higiene, wisatawan, staf, dan keluarganya dapat jatuh sakit, 
yang dapat memberikan pengalaman buruk bagi wisatawan dan kehilangan waktu 
kerja untuk staf dan keluarga.

Mengapa berfokus pada WASH yang inklusif?

Perempuan dan anak perempuan serta penyandang disabilitas memiliki kebutuhan 
akses khusus untuk air bersih dan sanitasi di rumah dan di tempat kerja. 
Meningkatkan akses WASH berdasarkan kebutuhan khusus membantu memastikan 
penurunan risiko penyakit secara merata. Hal ini juga membantu meminimalisir 
dampak pariwisata yang tidak setara. Perempuan dan anak perempuan umumnya 
memiliki lebih banyak tanggung jawab rumah tangga seperti membersihkan rumah, 
menyiapkan makanan, dan merawat anak-anak serta orang tua yang membutuhkan 
akses ke persediaan air dan toilet yang baik. Ekstraksi sumber daya air secara 
berlebihan oleh industri pariwisata dapat menurunkan ketersediaan dan kualitas 
air serta meningkatkan biaya pembelian air bagi masyarakat. Karena kebutuhan 
dan tanggung jawab khusus mereka, hal ini berdampak secara tidak proporsional 
terhadap perempuan dan anak perempuan. Program kesetaraan gender, disabilitas, 
dan inklusif sosial (GEDSI) (selanjutnya disebut ‘Inklusif’) memastikan bahwa 
perempuan dan kelompok rentan secara sosial menjadi bagian dari proses 
pengambilan keputusan tentang alokasi air dan infrastruktur sanitasi melalui 
penjaminan adanya fasilitas toilet di tempat kerja dan di rumah.

Apa itu WASH yang Inklusif di Tempat Kerja? 

Program WASH di Tempat Kerja yang inklusif mendukung keterlibatan dan 
pengambilan keputusan yang inklusif dan meningkatkan produktivitas semua 
karyawan dengan meningkatkan kesehatan mereka dan keluarganya untuk 
mencegah berkurangnya waktu kerja akibat merawat anggota keluarga yang sakit.  
Program ini menangani kebutuhan WASH yang berbeda dari semua karyawan. 
Akses terhadap WASH yang aman dapat meningkatkan kesehatan. Mengingat 
tempat kerja adalah tempat utama dalam kehidupan pemilik bisnis dan karyawan, 
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akses terhadap WASH yang Inklusif di tempat kerja dapat berkontribusi pada 
kesehatan secara umum dan mendorong kinerja yang baik. Pandemi COVID-19 
telah menyorot pentingnya higiene yang sangat relevan bagi mereka yang bekerja 
di tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul dan berinteraksi satu sama 
lain, seperti hotel dan bisnis pariwisata lainnya.

1.2 Kerangka Kerja WASH yang Inklusif di Destinasi Wisata 
Di Indonesia, pariwisata merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi. 
Wilayah pariwisata tersebar secara geografis, mempekerjakan banyak wanita, 
menggunakan air dalam jumlah besar, serta merupakan sumber limbah padat 
maupun limbah cair dalam jumlah yang besar pula. Namun, keterlibatan dan 
kolaborasi antara pemangku kepentingan pemerintah dan sektor pariwisata untuk 
menciptakan WASH di Tempat Kerja yang Inklusif sejauh ini bersifat informal atau 
tidak ada sama sekali. Program WASH di Tempat Kerja yang Inklusif yang bersifat  
praktis dan berkelanjutan akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai skala: 
untuk bisnis pariwisata, masyarakat, serta tujuan yang lebih luas (Gambar 1).

Gambar 1. WASH di Destinasi Wisata
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1.3 Manfaat WASH di Tempat Kerja yang Inklusif bagi berbagai 
pemangku kepentingan
Manfaat peningkatan WASH di Tempat Kerja yang Inklusif bagi hotel:

• Membawa kembali kepercayaan pengunjung di hotel setelah COVID.

• Mempertahankan dan meningkatkan reputasi komersial positif yang kuat karena 
memastikan standar sanitasi dan higiene dipertahankan, terdapat peningkatan 
kesadaran akan hak asasi manusia, dan terlaksananya kegiatan ramah lingkungan 
yang lebih baik.

• Menciptakan peluang pemasaran melalui promosi hotel dan meningkatkan 
potensi akreditasi/sertifikasi di masa mendatang.

• Memperluas market untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

• Memungkinkan promosi yang lebih luas dari aktivitas ketatalayanan hotel yang 
menunjukkan bahwa pemilik/manajer hotel tidak hanya peduli pada wisatawan, 
tetapi juga pada karyawan dan komunitas lokal.

• Hotel membangun ‘izin sosial untuk beroperasi’ dengan menjaga komunitas dan 
lingkungan sekitar. Hal ini akan menghasilkan dukungan pada manajemen dan 
dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Manfaat peningkatan WASH di Tempat Kerja yang Inklusif bagi masyarakat:

• Meningkatkan kesehatan di tempat kerja dan kinerja  karyawan melalui:

• peningkatan produktivitas karena menurunnya karyawan yang terjangkit 
penyakit terkait WASH;

• mengurangi ketidakhadiran karyawan perempuan karena menurunnya 
penyakit terkait WASH di rumah karyawan, sehingga tidak perlu mengurus 
anggota keluarga yang sakit;

• mengurangi risiko reputasi (peningkatan kebersihan makanan dan air yang 
positif untuk tamu dan karyawan hotel).

• Meningkatkan akses terhadap WASH di masyarakat melalui peningkatan 
pengetahuan dan peningkatan perilaku higiene.
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Destinasi wisata mendapat manfaat karena WASH di Tempat Kerja yang 
Inklusif mendukung pariwisata yang aman karena dapat:

• Meningkatkan kesehatan dan ketahanan terhadap pandemi saat ini dan masa 
depan.

• Meningkatkan citra destinasi dan reputasi Mandalika.

• Menarik lebih banyak pengunjung karena air bersih dan lingkungan yang sehat 
adalah daya tarik utama.

• Mengurangi polusi, penggunaan air yang berlebihan, dan risiko penyakit.

• Meningkatkan hubungan antara para pemangku kepentingan dan mendukung 
pengelolaan sektor pariwisata.

1.3.1 Ruang lingkup
Ada tiga dokumen panduan yang dikembangkan untuk mendukung penerapan 
WASH yang Inklusif di Tempat Kerja:

1. Panduan untuk Masyarakat dengan LSM.
2. Panduan untuk Hotel / operator pariwisata.
3. Panduan bagi Pemerintah
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Gambar 2. Implementasi WASH yang Inklusif di tempat kerja didukung dengan tiga Buku Panduan 
yang menargetkan tiga kelompok pemangku kepentingan
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Pada ketiga Buku Panduan, hubungan antara tanggung jawab pemerintah, 
pengusaha, pekerja, dan masyarakat lokal ditekankan. Selain itu, turut dipromosikan 
sebuah kerangka kerja yang kolaboratif dan partisipatif untuk implementasi 
kegiatan.



2 Pertimbangan, prinsip, dan komponen WASH 
di tempat kerja yang inklusif

2.1  Kesetaraan gender, disabilitas dan pertimbangan inklusif 
secara sosial 

Orang-orang yang rentan secara sosial menghadapi risiko kesehatan dan 
keselamatan terbesar dari kondisi WASH yang buruk di tempat kerja, di 
masyarakat, dan di tempat yang dituju lainnya. Meskipun semua anggota komunitas 
lokal berhak mendapatkan akses ke fasilitas WASH yang lebih baik, beberapa orang 
memerlukan pertimbangan khusus: 
 

Perempuan dan 
anak perempuan 
membutuhkan 
manajemen kebersihan 
menstruasi yang baik di 
tempat kerja, sekolah, 
dan di lingkungan 
masyarakat

Wanita hamil mungkin 
perlu ke toilet lebih 
sering selama hari 
kerja dan karenanya 
membutuhkan istirahat 
yang sering dan akses 
yang mudah ke toilet

Penyandang disabilitas 
mungkin memiliki 
kebutuhan yang berbeda 
untuk mengakses toilet 
dan tempat cuci tangan, 
sehingga memerlukan 
pertimbangan lebih 
dalam desain sarana 
prasarana

Lansia mungkin memiliki 
kebutuhan khusus untuk 
mengakses toilet dan 
fasilitas cuci tangan 
karena keterbatasan 
mobilitas, serta 
penurunan penglihatan 
dan pendengaran

Pekerja migran seringkali 
rentan karena jarak 
dari negara asalnya dan 
kurangnya akses ke 
layanan kesehatan dan 
sosial

Anak-anak 
membutuhkan toilet 
yang memadai dan yang 
sesuai dengan usia, 
fasilitas mencuci dan 
mengeringkan tangan, 
ditambah penggunaan 
yang aman, dan akses 
mudah ke lokasi fasilitas 
WASH.

Destinasi Wisata Aman, Karyawan Sehat, Wisatawan Bahagia 9
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2.2 Prinsip-prinsip
Prinsip-prinsip berikut ini memandu WASH yang Inklusif di Tempat Kerja di hotel:

1. Memastikan partisipasi yang setara dan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan yang memungkinkan seluruh kelompok terlibat dalam kegiatan 
pengembangan WASH di hotel.

2. Akses yang sama ke fasilitas WASH oleh semua kelompok (pengunjung, 
karyawan, dan manajemen).

3. Memahami dan menghargai berbagai keterampilan, kapasitas, kebutuhan dan 
perhatian untuk berbagai gender, penyandang disabilitas, serta kelompok 
berkebutuhan khusus lainnya.

4. Melindungi kesehatan lingkungan dengan mempromosikan penatalayanan air 
yang baik melalui penerapan standar yang diakui1 dalam sektor air bersih untuk 
mendukung WASH Inklusif untuk semua.

1 Alliance for Water Stewardship Standard atau standar lainnya dalam sektor air bersih adalah cara yang meyakinkan dan 
akuntabel untuk mencapai tata kelola air yang baik. Lihat https://a4ws.org/
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2.3 Komponen inti dari hasil WASH yang Inklusif
Buku Panduan ini terdiri dari lima komponen yang berkaitan dengan hasil jangka 
panjang dari WASH yang Inklusif (Tabel 1).
Tabel 1. Komponen hasil dan indikator WASH yang Inklusif

Komponen Indikator

1. Komitmen dan kebijakan untuk 
mendukung WASH di tempat kerja 
yang Inklusif

a. Pengetahuan

b. Kebijakan

c.  Komitmen untuk mengimplementasikan dan 
memantau 

2. Kesadaran akan masalah 
WASH yang Inklusif dan perilaku 
WASH yang berkelanjutan antara 
manajemen dan staf

a. Pelatihan terkait dengan WASH

b.  Promosi untuk meningkatkan perilaku WASH di 
kalangan karyawan 

c.  Mendorong karyawan untuk menjaga dan 
menyebarkan perilaku WASH di rumah 

3. Akses terhadap penggunaan 
infrastruktur air dan sanitasi yang 
andal dan aman

a. Air bersih

b. Sanitasi 

c. Higiene dan Keselamatan Pangan 

d. Manajemen Kebersihan Menstruasi

4. Pertimbangan pada dampak 
lingkungan dan kesehatan yang 
lebih luas

a. Ketatalayanan Air dan konservasi 

b. Pengelolaan sampah

c. Resiliensi Kesehatan (mitigasi dan surveilans)

d. Kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim

5. Komitmen untuk berkolaborasi 
dengan orang lain untuk 
mempertahankan nilai tujuan

a. Program WASH yang inklusif di masyarakat 

b. Kampanye WASH yang inklusif 



3 Bagaimana Buku Panduan ini Dapat 
Membantu?

3.1 Proses

Karyawan hotel dan manajemen berdiskusi mengenai strategi GEDSI WASH di hotel

Dokumen ini akan memandu operator hotel untuk meningkatkan kinerja WASH 
Inklusif di hotel mereka melalui siklus berkelanjutan dari langkah-langkah berikut:

1. Evaluasi diri. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi 
yang tersedia melalui survei atau laporan yang ada, dan melalui wawancara 
dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dengan karyawan. 
Sebuah tim kecil dapat dibentuk untuk melakukan evaluasi diri. Pertimbangkan 
untuk menyertakan perwakilan dari semua gender dan kelompok rentan dalam 
proses ini. Informasi yang dikumpulkan harus dipilih untuk mendukung evaluasi 
pencapaian setiap hasil dan indikatornya (Tabel 1).

12
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Gambar 3. Proses WASH yang Inklusif

2. Identifikasi kesenjangan. Menggunakan informasi yang dikumpulkan, 
kembangkan pemahaman tentang pencapaian dan masalah WASH yang Inklusif 
di hotel. Soroti area yang perlu diperbaiki dan penyebab masalahnya. Diskusikan 
dengan tim masalah yang teridentifikasi mana yang paling penting dan kurang 
penting, dan tindakan apa yang dapat diambil untuk memperbaiki masalah 
tersebut.

3. Kembangkan Rencana Aksi. Penting untuk menetapkan target yang dapat 
dicapai untuk membuat kemajuan menuju penerapan WASH yang Inklusif di 
hotel. Buku Panduan ini memberikan 3 tingkat kinerja yang dapat digunakan 
untuk pengaturan target. Diskusikan target kinerja dan kerangka waktu untuk 
mencapai target dengan semua perwakilan di hotel. Kembangkan Rencana 
Tindakan berdasarkan target dan kerangka waktu yang disepakati. Rencana 
Tindakan harus mencakup orang yang bertanggung jawab (Person in charge), 
kegiatan, alokasi anggaran dan dukungan kebijakan (jika diperlukan). Alat 
pemantauan untuk membantu mengukur kemajuan juga harus ditetapkan untuk 
setiap aktivitas atau indikator target.
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4. Menerapkan Rencana Tindakan. Tim atau orang yang ditugaskan dapat 
memantau kemajuan selama rencana diimplementasikan. Catatan tentang 
dukungan dan hambatan dalam implementasi harus dibuat untuk perbaikan di 
masa mendatang.

5. Review Tahunan Rencana Tindakan. Tim atau orang yang ditugaskan dapat 
meninjau pelaksanaan rencana tersebut setiap tahun. Rencana Tindakan harus 
direvisi dan diperbarui sesuai dengan temuan tinjauan.

Apabila jangka waktu Rencana Tindakan sudah selesai, maka proses tersebut dapat 
diulang dengan diawali dengan penilaian mandiri berikutnya, yang juga dapat 
berfungsi sebagai evaluasi efektivitas Rencana Tindakan sebelumnya. Evaluasi harus 
dilakukan setiap 1 atau 2 tahun tergantung pada sumber daya hotel yang tersedia.

3.2 Menetapkan target yang dapat dicapai (naik tangga)
Buku Panduan ini memberikan tiga tingkat kinerja yang dapat digunakan untuk 
menilai pencapaian yang ada dan kinerja masa depan yang diharapkan untuk 
dicapai berdasarkan kapasitas hotel saat ini. Tingkat terendah adalah Dasar, di 
mana layanan WASH tersedia, tetapi dengan pertimbangan gender dan inklusi 
sosial yang terbatas. Tingkat kedua adalah Madya, di mana layanan WASH Inklusif 
dan pertimbangan telah dipenuhi di hotel. Diharapkan di masa depan hotel dapat 
mencapai tingkat kinerja tertinggi, yaitu Utama, di mana pendekatan WASH 
Inklusif yang komprehensif telah diterapkan yang bermanfaat bagi orang-orang 
di lingkungan hotel, komunitas ‘di luar pagar’, dan mendukung WASH Inklusif di 
daerah tujuan wisata yang lebih luas.

DASAR
WASH tidak lengkap tanpa 
pertimbangan gender dan 
inklusi sosials

UTAMA
WASH Inklusif yang 
menyeluruh/komprehensif

MADYA
WASH inklusif

Gambar 4. Tangga WASH Inklusif 
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Tabel 2.  Gambaran umum tentang tingkat kinerja WASH yang inklusif untuk lima komponen utama: 
1) Komitmen dan kebijakan; 2) Kesadaran dan perubahan perilaku; 3) Akses dan penggunaan fasilitas; 
4) Pertimbangan lingkungan dan kesehatan; dan 5) Kolaborasi.

DASAR MADYA UTAMA

1 Komitmen rendah terhadap  
WASH yang inklusif.

Hotel memiliki pernyataan 
untuk memenuhi kebutuhan 
WASH yang inklusif bagi 
karyawan.

Hotel memiliki komitmen 
tinggi dan pernyataan 
kebijakan untuk WASH 
yang inklusif dan bergabung 
dengan inisiatif multi-
pemangku kepentingan.

2 Tidak ada pelatihan higiene 
yang formal untuk karyawan.

Karyawan memenuhi tingkat 
pelatihan WASH standar.

Semua staf dilatih untuk 
praktik WASH yang inklusif.

3 Hotel menyediakan 
fasilitas WASH yang tidak 
terpisah antara laki-laki 
dan perempuan, tidak 
ada fasilitas manajemen 
kebersihan menstruasi 
(MHM), praktik keamanan/
kebersihan makanan yang 
tidak lengkap.

Hotel menyediakan fasilitas 
terpisah untuk laki-laki dan 
perempuan.

Hotel menyediakan 
karyawan berkualitas 
tinggi untuk mengelola 
WASH dan fasilitas wisata; 
mempertimbangkan 
berbagai kebutuhan 
perempuan, laki-laki, dan  
penyandang disabilitas.

4 Hotel tidak memenuhi 
pedoman lingkungan untuk 
pengelolaan air dan limbah; 
tidak khawatir tentang 
kesehatan karyawan.

Hotel memenuhi persyaratan 
minimum untuk pengelolaan 
air dan limbah di situs 
hotel; mempertimbangkan 
kesehatan karyawan.

Pengelolaan air dan limbah 
yang komprehensif di hotel 
ditambah keterlibatan aktif 
dalam melindungi lingkungan 
sekitar; bantuan dan 
dukungan yang diberikan 
untuk mengurangi masalah 
kesehatan karyawan, 
keluarga, dan komunitas 
mereka.

5 Tidak ada kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan lain 
yang relevan dengan WASH.

Hotel berkolaborasi dengan 
masyarakat sekitar untuk 
meningkatkan WASH yang 
inklusif.

Berkolaborasi dengan 
beberapa pemangku 
kepentingan untuk 
meningkatkan implementasi 
Wash Inklusif di destinasi 
wisata yang lebih luas.



4 Komitmen dan Kebijakan
Komitmen dan kebijakan sangat penting untuk mendukung implementasi 
WASH yang Inklusif -di-tempat-kerja di hotel. Terdapat tiga indikator, yakni: (1) 
Pengetahuan, (2) Kebijakan; dan (3) Komitmen untuk menerapkan dan memantau 
WASH di tempat kerja yang Inklusif (Tabel 3).
Tabel 3. Indikator dan tangga Kebijakan dan Komitmen untuk WASH di Tempat Kerja yang Inklusif

INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Pengetahuan Tidak ada 
pengetahuan tentang 
peraturan lokal dan 
nasional yang relevan 
dengan WASH.

Pengetahuan tentang 
peraturan daerah yang 
relevan dengan WASH 
yang inklusif.

Memahami manfaat 
WASH yang inklusif 
untuk hotel dan 
pengunjungnya.

Pengetahuan tentang 
peraturan lokal dan 
nasional (spesifik) 
yang relevan dengan 
WASH yang inklusif.

Memahami manfaat 
WASH yang inklusif 
bagi area destinasi 
wisata yang lebih luas.

Kebijakan Tidak ada 
pernyataan/kebijakan 
tertulis tentang 
WASH yang inklusif.

Pernyataan tertulis /
kebijakan WASH yang 
inklusif di hotel.

Pernyataan/
kebijakan tertulis 
untuk mendukung 
peningkatan WASH 
yang inklusif di 
destinasi pariwisata.

Kebijakan secara aktif 
dikomunikasikan dan 
dipromosikan dengan 
semua pemangku 
kepentingan.

Berpartisipasi 
dalam lingkaran 
antar pemangku 
kepentingan.

Komitmen untuk 
melaksanakan dan 
mengawasi 

Tidak ada mekanisme 
internal hotel 
untuk menerapkan, 
memantau, dan 
menilai kebijakan 
WASH yang inklusif.

Terdapat mekanisme 
internal hotel 
untuk pelaksanaan, 
pemantauan, dan 
menilai kebijakan 
WASH yang inklusif 
selaras dengan 
peraturan pemerintah.

Terdapat mekanisme 
internal hotel 
untuk meninjau, 
memperbarui, dan 
menerapkan kebijakan 
WASH yang inklusif.

16
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4.1 Pengetahuan
Pada tingkat Utama, manajemen hotel harus memiliki pengetahuan tentang 
akses populasi target mereka (misalnya pekerja, pengunjung, masyarakat sekitar, 
orang dengan kebutuhan khusus) ke air dan sanitasi yang lebih baik. Selain itu, 
manajemen hotel harus memiliki pengetahuan tentang pedoman / undang-
undang / peraturan / standar WASH nasional yang berkaitan dengan WASH yang 
inklusif di tempat kerja, atau pengaturan lain yang mungkin relevan dengan tempat 
kerja. Manajemen hotel harus mampu mengartikulasikan potensi manfaat bisnis 
dari mempromosikan / menegakkan standar WASH yang inklusif di tempat kerja 
/ komunitas dalam hal produktivitas bisnis, kualitas layanan yang ditawarkan, 
kepuasan tamu, pergantian pekerja, ketidakhadiran pekerja, kepuasan pekerja, 
tenaga kerja yang termotivasi / setia, perusahaan persepsi, kesehatan pekerja, 
kesehatan lingkungan, dan lain-lain.

4.2 Kebijakan
Di tingkat Utama, Manajemen Hotel harus memiliki pernyataan tertulis / komitmen 
kebijakan khusus untuk mempromosikan WASH yang inklusif di tempat kerja, 
dalam hal: Air Minum (akses / keamanan), Sanitasi, MKM, HPL (cuci tangan pakai 
sabun), WASH di dapur dan kantin, WASH di klinik tempat kerja (jika relevan) dan 
pengaturan lainnya. Selain itu, manajemen hotel juga harus memiliki pernyataan 
tertulis / komitmen kebijakan khusus untuk mempromosikan WASH yang inklusif 
bagi pekerja dan komunitas sasaran mereka.

Pengumuman tentang strategi GEDSI WASH hotel
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4.3 Komitmen untuk Mengimplementasikan dan Memantau
Pada tingkat Utama, hotel harus memiliki mekanisme internal untuk secara teratur 
memantau/ menilai kebijakan WASH yang inklusif terhadap kebijakan/ peraturan 
hotel dan terhadap hukum/ peraturan/ standar lokal/ nasional, jika relevan. Selain 
itu, harus ada mekanisme internal untuk memantau fungsionalitas dan memelihara 
fasilitas WASH, misalnya fasilitas toilet, fasilitas air minum, fasilitas cuci tangan, 
pembuangan limbah, pembuangan limbah B3, jadwal pembersihan, perlengkapan 
kebersihan, petugas kebersihan, mekanisme dokumentasi pembersihan (mis. Toilet 
checklist pembersihan dengan tanggal / waktu pembersihan), dan lain-lain.

Hotel juga harus memiliki mekanisme bagi pekerja, cara melaporkan masalah terkait 
fasilitas/ kondisi WASH yang inklusif di tempat kerja. Jika hotel menyediakan 
perumahan bagi pekerja, harus ada mekanisme bagi pekerja untuk melaporkan 
masalah dengan fasilitas/ kondisi WASH berbasis rumahan. Para tamu harus diberi 
kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang fasilitas / kondisi WASH dan 
proses bagaimana menangani umpan balik tersebut harus ada.



5 Kesadaran dan perilaku WASH yang 
berkelanjutan

Operator hotel perlu berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan WASH 
yang Inklusif dari manajemen dan staf, untuk mempromosikan perubahan perilaku 
WASH yang Inklusif pada staf dan, jika mungkin, untuk mendukung perubahan 
perilaku WASH yang Inklusif di masyarakat sekitar. Ada tiga indikator dari hasil yang 
menyeluruh ini, seperti yang disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Indikator dan Tangga Kesadaran WASH yang Inklusif dan perilaku WASH yang berkelanjutan

INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Pelatihan terkait 
WASH

Staf diberi 
pengarahan tentang 
beberapa topik WASH 
tetapi tidak dalam 
pelatihan formal 
tentang kebersihan 
WASH.

Karyawan memenuhi 
tingkat pelatihan 
standar WASH 
dengan beberapa 
pertimbangan terkait 
gender.

Ada mekanisme 
untuk mengarahkan 
karyawan pada 
kebijakan dan target 
WASH yang inklusif 
di hotel.

Ada mekanisme 
untuk menilai dan 
meningkatkan 
pemahaman materi 
yang termasuk dalam 
pelatihan.

Semua karyawan 
dilatih mengenai 
WASH yang inklusif 
yang komprehensif.

Ada mekanisme 
untuk secara teratur 
mengarahkan 
karyawan pada 
kebijakan dan target 
WASH yang inklusif 
hotel, misalnya 
interval 6 bulan.

Ada mekanisme 
untuk mengevaluasi 
efektivitas pelatihan 
WASH Inklusif untuk 
memperbaiki rencana 
aksi pelatihan.

Promosi untuk 
meningkatkan 
perilaku WASH di 
antara karyawan

Ada promosi WASH 
minimal oleh hotel.  

Hotel merencanakan 
dan melakukan 
beberapa promosi 
WASH yang inklusif 
terhadap karyawan, 
misalnya, melalui 
poster.

Ada mekanisme untuk 
mengevaluasi tingkat 
pengetahuan staf 
tentang WASH yang 
inklusif seperti melalui 
FGD atau survei.

Hotel melakukan 
promosi WASH 
yang inklusif untuk 
karyawan dan 
pengunjung, misalnya, 
melalui pelatihan, 
poster, dan catatan 
dari manajemen di 
semua kamar.

Ada mekanisme untuk 
mengevaluasi strategi 
promosi WASH yang 
inklusif.
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INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Mendorong karyawan 
untuk menjaga 
dan menyebarkan 
perilaku WASH di 
rumah 

Ada pesan insidental 
yang diberikan 
kepada karyawan 
tentang pentingnya 
kebersihan WASH di 
rumah.

Hotel telah 
mengumpulkan 
informasi tentang 
akses WASH yang 
inklusif di rumah 
karyawan.

Hotel telah 
merencanakan dan 
melakukan promosi 
WASH yang inklusif 
melalui poster atau 
stiker kepada keluarga 
karyawan.

Hotel telah 
mengumpulkan 
informasi tentang 
akses WASH yang 
inklusif di rumah 
karyawan dan cakupan 
WASH yang inklusif di 
desa sekitarnya.

Hotel telah 
merencanakan dan 
melakukan promosi 
WASH yang inklusif 
melalui poster, 
stiker, atau sarana 
komunikasi lainnya 
kepada keluarga 
karyawan, masyarakat 
sekitar, dan rantai 
suplier hotel.

Komunikasi dan 
kesadaran tamu

Tidak ada komunikasi 
kepada tamu tentang 
aspek atau tujuan 
WASH di hotel.

Hotel menyediakan 
beberapa informasi 
tentang kebersihan 
hotel. 

Hanya berdasarkan 
permintaan, karyawan 
memberikan 
rekomendasi 
tentang air minum 
dan pertanyaan 
kebersihan lainnya.

Hotel 
mengkomunikasikan 
informasi WASH yang 
inklusif kepada tamu 
sebelum kedatangan 
(melalui email atau 
situs web) dan ketika 
tiba di hotel (di bagian 
penerima tamu atau 
di kamar). 

Karyawan secara aktif 
merekomendasikan 
kepada tamu cara 
menjaga diri dan 
komunitas lokal tetap 
aman/sehat.
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5.1 Pelatihan terkait WASH
Untuk memastikan pengetahuan diperoleh dan perubahan perilaku dipertahankan, 
topik WASH yang inklusif harus dimasukkan dalam pelatihan karyawan baru dan 
dalam pelatihan penyegaran berkala kepada karyawan. Pelatihan harus dirancang 
untuk menghormati perbedaan dan perempuan dan laki-laki harus berpartisipasi. 
Topik dalam pelatihan dapat mencakup (untuk pengaturan hotel dan rumah):

• Praktik kunci terkait kebersihan yang menghambat penyebaran kuman dari tinja 
(mencuci tangan dengan sabun; menggunakan jamban;)

• Pentingnya higiene pribadi secara umum, dan juga untuk pencegahan dan 
pengendalian infeksi pada pandemi

• Perilaku sanitasi dan fasilitas sanitasi

• Air minum (transportasi, penyimpanan dan pengolahan)

• Kebersihan makanan

• Manajemen kebersihan menstruasi (MKM)

• Pengelolaan limbah padat

• Pengelolaan dan penanganan air limbah

• Konservasi air dan pencegahan polusi

• Tindakan pencegahan kesehatan untuk penyakit umum

• WASH yang inklusif dalam situasi bencana/ darurat

Hotel didorong untuk menggunakan pendekatan pelatihan yang melibatkan 
peserta untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap tindakannya. Kegiatan reflektif 
mendorong karyawan-sebagai peserta didik untuk terlibat dalam pengembangan 
logis dan kritis dari konsep yang diperkenalkan dan untuk memperdalam 
pemahaman mereka tentang konteks mereka sendiri. Pendekatan partisipatif dalam 
pelatihan juga mendorong karyawan untuk berperan aktif dalam pembelajaran 
mereka sendiri melalui pembelajaran eksperiensial, pembelajaran yang dipimpin 
oleh karyawan dan / atau terpandu. Sumber daya pelatihan lainnya dicantumkan di 
bagian akhir Buku Panduan ini. 

Pelatihan bagi karyawan untuk hotel ataupun homestay yang memiliki jumlah 
karyawan sedikit dapat dilakukan secara kolektif, yang kegiatannya dapat difasilitasi 
oleh asosiasi hotel atau asosiasi usaha pariwisata lainnya. 
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5.2 Promosi untuk meningkatkan perilaku WASH di antara staf
Promosi WASH yang inklusif di hotel dapat mendukung kesadaran berkelanjutan 
dan praktik berkelanjutan di antara manajemen dan staf. Untuk memastikan 
manfaat berkelanjutan dari promosi WASH yang Inklusif untuk mengubah perilaku, 
strategi promosi harus direncanakan dengan baik. Promosi harus memiliki target 
yang jelas dan merencanakan media komunikasi yang digunakan (misalnya poster, 
papan nama, pamflet, stiker, video) yang mudah dilihat oleh staf selama mereka 
bekerja seperti di kantin dan di sarana WASH. Harus dilakukan evaluasi apakah 
pesan-pesan tersebut dipahami dan juga efektifitasnya dengan melakukan survei 
atau focus group discussion (FGD) dengan staf agar perbaikan dapat dilakukan. 
Topik harus mencakup air minum, sanitasi, kebersihan / cuci tangan, pengelolaan 
limbah, perlindungan lingkungan dari sumber air, Alat Pelindung Diri (APD), 
perawatan dari risiko tempat kerja, MKM, dan masalah WASH Inklusif lainnya yang 
relevan untuk hotel. Pesan harus ditekankan sedemikian rupa bahwa WASH dan 
perilaku kebersihan yang baik penting di tempat kerja dan di rumah.

5.3  Mendorong staf untuk memelihara dan menyebarkan perilaku 
WASH di rumah

Interaksi antara wisatawan, karyawan, dan keluarganya di komunitas dapat 
menyebarkan penyakit seperti COVID-19. Praktik WASH yang baik oleh semua, 
termasuk wisatawan, karyawan, dan keluarga mereka sangat penting untuk 
melindungi kesehatan. Kontribusi hotel untuk meningkatkan praktik WASH oleh 
karyawan dan anggota keluarga mereka di rumah juga akan bermanfaat bagi hotel. 
Diharapkan kontribusi hotel juga dapat lebih luas untuk mempromosikan praktik 
WASH di rumah karyawan dan masyarakat sekitar; topik dapat ditentukan dan 
diprioritaskan berdasarkan isu terkini di masyarakat sekitar. Penting juga untuk 
memantau dan mengevaluasi dampak dari promosi WASH yang Inklusif, yang dapat 
dilakukan dengan memantau jumlah hari pekerja tidak hadir karena sakit atau 
merawat anggota keluarga yang sakit. Dampak yang lebih luas dari promosi WASH 
yang Inklusif pada peningkatan kesehatan masyarakat dan akses WASH dapat 
dipantau dari laporan dinas kesehatan setempat.
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Karyawan hotel memberikan pendidikan higiene kepada anggota keluarga mereka

5.4 Komunikasi dan kesadaran tamu
Komunikasi yang ditargetkan kepada tamu untuk meyakinkan wisatawan tentang 
praktik WASH di hotel, memperkuat perilaku tamu yang sesuai dengan harapan di 
dalam hotel dan saat mengunjungi destinasi wisata dan meningkatkan keselamatan 
tamu, serta karyawan, dan masyarakat. Komunikasi termasuk pernyataan tentang 
pentingnya sanitasi dan kebersihan di hotel selama masa kunjungan agar nyaman 
dan aman, dan juga saran untuk tamu tentang apa yang dapat mereka lakukan 
untuk menghindari penyakit atau menyebarkan penyakit itu sendiri. Ini dapat 
mencakup kesadaran tentang makan di luar, minum air dan pentingnya mencuci 
tangan secara teratur dan / atau menggunakan pembersih tangan. Mungkin 
juga ada informasi tentang air bersih sebagai sumber daya yang terbatas dan 
pentingnya untuk menghemat. Komunikasi tentang perilaku tamu harus diartikan 
sebagai rekomendasi untuk melakukan tindakan sukarela, mulai dari transportasi 
ke destinasi wisata atau hotel, kedatangan, waktu di hotel dan pengalaman yang 
dicari di tempat tujuan. Komunikasi dapat dilakukan melalui situs web hotel, 
melalui email saat konfirmasi pemesanan, pada saat kedatangan oleh resepsionis, 
dan dengan menggunakan brosur atau stickers di kamar.



6 Akses dan penggunaan infrastruktur: akses 
inklusif, keandalan, pembuangan yang aman

Hotel wajib menyediakan akses fasilitas WASH yang dapat diakses dan memadai 
bagi karyawan dan tamu. Ini berarti akses ke air untuk minum dan tujuan 
kebersihan pribadi dan makanan, toilet yang aman, inklusif dan bersih serta produk 
untuk kebersihan lainnya (misalnya sabun).
Tabel 5. Indikator dan tangga akses dan penggunaan infrastruktur

INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Air Pasokan air ke hotel 
tidak dapat diandalkan 
(misalnya kurang dari 24 
jam / hari) dan kualitas 
tidak dipantau.

Air minum yang aman 
tidak tersedia secara 
bebas untuk karyawan 
dan tamu.

Pasokan air ke hotel 
ditingkatkan dan dapat 
diandalkan, tetapi 
kualitas tidak dipantau.

Jumlah yang sama dan 
akses air berkualitas 
oleh staf dan tamu.

Air untuk kebersihan 
dapat diakses dalam 
jumlah yang sesuai 
untuk semua.

Mekanisme pengelolaan 
air dengan aman, 
termasuk pemantauan 
kualitas air.

Air minum yang aman, 
mudah diakses, dan 
gratis tersedia untuk 
staf dan tamu.

Jumlah air yang 
cukup untuk praktik 
kebersihan.

Ekstraksi air harus 
sesuai dengan alokasi 
yang diperbolehkan 
dan tidak mengurangi 
ketersediaan air untuk 
masyarakat sekitar 
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INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Sanitasi Toilet tamu dan 
karyawan tidak 
dipisahkan berdasarkan 
gender di ruang publik 
(yaitu bukan kamar 
tamu).

Toilet tidak selalu 
berfungsi atau dirawat 
secara higienis.

Fasilitas cuci tangan 
tidak tersedia di dekat 
toilet.

Tidak ada toilet 
yang tersedia untuk 
penyandang disabilitas 
atau kelompok lain 
berkebutuhan khusus.

Toilet tamu dan 
karyawan dipisahkan 
berdasarkan gender 
dan memiliki fitur akses 
disabilitas.

Rasio toilet 1 toilet 
untuk 15-20 karyawan.

Toilet tamu dan 
karyawan dirawat 
dengan baik dan 
fungsional, meskipun 
tidak selalu dirawat 
secara higienis.

Fasilitas toilet berfungsi 
dengan air, pintu 
yang dapat dikunci, 
pencahayaan yang baik, 
dan stasiun cuci tangan.

Akses toilet mudah 
untuk semua termasuk 
untuk penyandang 
disabilitas dan lansia 

Karyawan dapat dengan 
mudah mengakses toilet 
saat bekerja.

Kamar yang dirancang 
dengan ruang dan toilet 
untuk penyandang 
disabilitas juga tersedia.

Toilet tamu dan 
karyawan terawat 
dengan baik dan 
fungsional, dengan 
jadwal pembersihan 
untuk memenuhi 
standar kebersihan 
(untuk staf dan tamu).

Fasilitas toilet berfungsi 
dengan air, pintu 
yang dapat dikunci, 
pencahayaan baik, 
tempat cuci tangan 
dan rak atau kait untuk 
produk kebersihan 
menstruasi.

Akses toilet mudah 
untuk semua termasuk 
untuk penyandang 
disabilitas dan lansia

Karyawan dapat dengan 
mudah mengakses toilet 
saat bekerja.
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INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Higienitas dan 
keamanan 
makanan

Stasiun pencuci tangan 
tidak memiliki air atau 
sabun yang mengalir 
secara konsisten.

Kebersihan makanan 
dan penyimpanan 
makanan yang standar 
sudah dipraktikkan. 

Stasiun pencuci tangan 
dengan air dan sabun 
yang mengalir dapat 
diakses oleh semua 
termasuk penyandang 
disabilitas, anak-anak 
dan lansia, tetapi tidak 
di semua lokasi.

Praktik kebersihan dan 
penyimpanan makanan 
yang komprehensif. 

Stasiun cuci tangan 
dengan air yang 
mengalir terus menerus 
dan sabun dapat diakses 
oleh semua termasuk 
penyandang disabilitas, 
anak-anak dan lansia, di 
tempat-tempat penting 
(toilet, dapur, binatu).

Selama pandemi 
COVID-19, pastikan 
hand sanitiser berbasis 
alkohol tersedia di area 
sibuk lainnya (misalnya 
resepsionis, restoran) 
dan protokol kebersihan 
COVID-19 pemerintah 
diikuti. 

Praktik kebersihan dan 
penyimpanan makanan 
yang komprehensif 
sudah dilakukan dan 
dipantau secara rutin

Manajemen 
kebersihan 
menstruasi

Tidak ada fasilitas 
pembuangan yang 
tersedia untuk limbah 
pembalut bekas di 
toilet. 

Tersedia tempat sampah 
tertutup atau kantong 
pembungkus khusus 
untuk limbah pembalut 
bekas di toilet wanita 
dan toilet pribadi 
lainnya.

Tersedia sistem khusus 
untuk pengelolaan 
limbah pembalut bekas.

Penyediaan pasokan 
pembalut darurat untuk 
MHM di toilet wanita.

6.1 Air Bersih
Hotel wajib menyediakan akses fasilitas WASH yang dapat diakses dan memadai 
bagi pekerja dan tamu.

Sumber pasokan air yang digunakan harus dapat diandalkan, dan kualitas air yang 
disediakan cukup aman untuk mandi. Hotel yang mengelola sumbernya sendiri 
(misalnya lubang air tanah atau instalasi desalinasi) harus mempertimbangkan 
dampak pengambilan air pada pengguna lain (lihat Bagian 7). Manajer hotel harus 
menguji kualitas air secara teratur untuk penggunaan air yang berbeda untuk 
memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (dalam daftar 
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sumber daya, di akhir Buku Panduan ini). Laboratorium lokal yang melakukan 
pengujian kualitas air antara lain Dinas Kesehatan dan laboratorium swasta lainnya 
yang telah terakreditasi untuk pengujian kualitas air.

Hotel harus menyediakan air minum yang aman dalam jumlah yang memadai yang 
mudah diakses. Ini dapat mencakup stasiun air minum portable, pendingin air, 
atau stasiun air minum public yang dapat diakses oleh karyawan dan tamu, dengan 
pertimbangan aksesibilitas yang diberikan (oleh semua usia dan kemampuan). 
Air minum yang aman harus disediakan secara gratis untuk karyawan dan tamu. 
Air minum harus disimpan dalam wadah tertutup untuk memastikan tidak ada 
kontaminasi mikroba atau kimia. Wadah harus dibersihkan secara berkala. Jika air 
minum bersumber dari perusahaan air kemasan besar, terkadang pengujian kualitas 
air harus diminta oleh hotel penyedia.

Hotel menggunakan sumber air yang berbeda-beda. Jika air permukaan atau air 
tanah digunakan, proses pengolahan harus mengikuti pedoman untuk mencapai 
tingkat pengolahan yang sesuai untuk mandi dan minum. Jika digunakan suplai air 
perpipaan dari PDAM, maka dapat diasumsikan kualitasnya baik untuk mandi tetapi 
masih memerlukan pengolahan (penyaringan atau perebusan) sebelum diminum. 
Jumlah air yang cukup pada fasilitas yang aman dan merupakan akses yang bersifat 
pribadi harus tersedia untuk kebutuhan kebersihan pribadi karyawan seperti mandi 
dan untuk manajemen kebersihan menstruasi. Seorang karyawan hotel harus 
didelegasikan dengan tanggung jawab untuk memantau dan memastikan keamanan 
pasokan air.

6.2 Sanitasi
Hotel harus menyediakan toilet / kakus yang higienis untuk staf atau tamu, yang 
dipisahkan berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita di area akses publik yang juga 
dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Harus ada jumlah rasio yang memadai, 
yaitu 1 toilet per 15-20 staf sehingga tersedia toilet yang cukup untuk setiap 
orang pada puncak hunian hotel (mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 
70/2016). Saat menyediakan toilet, tingkat layanan tertinggi yang disediakan oleh 
sebuah hotel akan mencakup:

• Toilet terawat dengan baik dan fungsional, dengan jadwal pembersihan 
kebersihan untuk memenuhi standar kebersihan (untuk staf dan tamu). 
Tanggung jawab untuk tugas pembersihan dan pemeliharaan harus jelas dan 
tercatat;

• Fasilitas toilet yang berfungsi setiap saat dengan air untuk menyiram dan 
mencuci tangan, pintu yang dapat dikunci yang memberikan privasi dan 
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keamanan, penerangan agar fasilitas dapat digunakan pada malam hari, stasiun 
dengan sabun untuk mencuci tangan setelah menggunakan toilet (buang air 
kecil dan besar) dan rak atau kait untuk produk kebersihan menstruasi;

• Akses toilet penyandang cacat dengan fitur ruang dan aksesibilitas (seperti 
pegangan tangan).

 
Toilet inklusif di hotel
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6.3 Higiene dan keselamatan pangan
Hotel harus menyediakan akses air dan sanitasi yang cukup dan aman untuk 
memungkinkan staf dan tamu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan untuk 
menjaga hotel tetap bersih dan aman dari penyakit. Higiene perorangan meliputi 
mandi, cuci tangan serta menjaga kebersihan pakaian kerja (melalui pencucian).

Hotel harus memastikan lokasi yang memadai dan jumlah fasilitas cuci tangan 
dengan air yang mengalir terus menerus dan sabun dapat diakses oleh staf di 
tempat-tempat kritis (toilet, dapur, binatu). Tempat cuci tangan harus mudah 
dioperasikan oleh semua kelompok masyarakat termasuk lanjut usia, anak-anak dan 
penyandang cacat, dan bila memungkinkan dapat dioperasikan tanpa menyentuh 
keran (keran). Alat pembersih dan pengering (seperti handuk kertas atau handuk 
yang dicuci) harus tersedia untuk mengeringkan tangan setelah mencuci tangan. 
Pembersih tangan berbasis alkohol tersedia di area sibuk lainnya (mis. Resepsionis, 
restoran).

Fasilitas cuci tangan inklusif
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Fasilitas cuci tangan untuk anak-anak

Pemeriksaan kebersihan dilakukan secara rutin oleh Dinas Kesehatan agar hotel 
dapat memperoleh sertifikat kebersihan. Hotel juga dapat secara mandiri 
memeriksa tingkat kebersihan tangan karyawan mereka melalui pengamatan rutin 
oleh pengawas. Uraian tugas harus mencakup harapan untuk menjaga kebersihan 
tangan yang baik pada saat-saat kritis saat bekerja.

Untuk hotel, keamanan pangan harus mengacu pada lima aspek kunci kebersihan 
pangan (WHO, 2006) dan prosedur yang berlaku mengikuti Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar Dan 
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.

Selama pandemi COVID-19, penggunaan jarak sosial, pemakaian masker, etika 
batuk, tinggal di rumah saat tidak sehat dan mempraktikkan kebersihan tangan 
yang baik adalah perilaku kebersihan yang penting untuk dipraktekkan untuk 
pencegahan dan pengendalian infeksi. Hotel harus memiliki pelatihan serta 
pemberitahuan yang ditempatkan di lokasi utama untuk mengingatkan karyawan 
dan tamu tentang perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi yang diharapkan 
ini. 
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6.4 Manajemen Kebersihan Menstruasi
Manajemen kebersihan menstruasi (MKM) mengacu pada apa yang harus dan 
dapat dilakukan perempuan untuk mengelola menstruasi bulanannya secara 
aman, privat, dan sehat. Wanita membutuhkan air yang cukup dan tempat yang 
aman untuk mencuci dengan bermartabat dan dalam privasi, bahan bersih untuk 
menyerap darah menstruasi, dan fasilitas untuk membuang bahan kotor dengan 
benar. MKM juga mencakup penggunaan sabun dan air untuk membasuh tubuh 
sesuai kebutuhan. Hotel harus bertujuan untuk memiliki praktik MKM tertinggi. Ini 
termasuk:

• Memiliki manajer atau staf perempuan yang memimpin atau terlibat dalam 
proses untuk mengidentifikasi kebutuhan MKM dan berencana untuk mengisi 
kesenjangan di hotel;

• Menyediakan tempat sampah tertutup di setiap toilet, terutama toilet wanita, 
dan memiliki sistem manajemen pembuangan;

• Sediakan perlengkapan darurat MKM di lokasi rahasia yang tersedia untuk staf, 
dan mungkin tamu.



7 Dampak lingkungan dan kesehatan yang  
lebih luas 

INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Pengelolaan dan 
konservasi air

Tidak ada strategi 
penghematan air di 
tempat 

Terdapat strategi 
penghematan air di 
hotel, tetapi efektivitas 
tidak dipantau

Mengukur dampak 
konsumsi air pada 
sumber daya air yang 
lebih luas yang tersedia 
bagi pemangku 
kepentingan lainnya

Terdapat langkah-
langkah konservasi air 
di hotel dan dipantau

Pengelolaan 
limbah

Air limbah diolah tanpa 
pemantauan kualitas 
secara rutin

Limbah padat (sampah) 
ditangani tanpa 
pemilahan  

Pengolahan air limbah 
memenuhi baku mutu 
air limbah pemerintah 
daerah setempat

Pengelolaan sampah 
yang jelas untuk 
memisahkan bahan 
organik dan anorganik

Lumpur tinja ditangani 
sesuai dengan 
peraturan daerah 
setempat

Terdapat kegiatan 
untuk mengurangi, 
menggunakan 
kembali sampah dan 
menyalurkan untuk 
daur ulang.

Manajemen khusus 
untuk limbah 
berbahaya (B3) 

Ketahanan 
kesehatan 

Hotel memberi sedikit 
perhatian terhadap 
kesehatan karyawan   

Pemantauan kesehatan 
karyawan untuk deteksi 
dini potensi penularan 
penyakit antara 
karyawan, tamu dan 
masyarakat

Manajemen lingkungan 
hotel untuk 
mengendalikan vektor 
penyakit

Menyediakan APD dan 
peralatan pencegahan 
penyakit lainnya untuk 
karyawan

Bantuan dan dukungan 
yang diberikan untuk 
mengurangi masalah 
kesehatan karyawan, 
keluarga dan komunitas 
sekitar

Memberikan informasi 
kepada tamu terkait 
pencegahan risiko 
kesehatan terkait 
kondisi kesehatan 
lingkungan di destinasi 
wisata

32
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INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Kesiapsiagaan 
Bencana dan 
Perubahan Iklim

Tidak ada rencana/ 
prosedur  untuk 
mengantisipasi dan 
mengelola bangunan 
hotel termasuk 
infrastruktur WASH 
dalam situasi bencana/ 
darurat (misalnya banjir, 
kekeringan atau badai) 

Hotel memiliki 
prosedur darurat 
untuk penanggulangan 
situasi cuaca ekstrim 
yang juga termasuk 
penanganan akses air 
bersih dan sanitasi.

Hotel memiliki 
prosedur untuk 
menjamin ketersediaan 
akses air bersih dan 
sanitasi dalam situasi 
cuaca ekstrim dan 
kondisi darurat. 
Kebutuhan khusus 
bagi kelompok 
rentan dipertimbakan 
dengan baik (misal 
orang berkebutuhan 
khusus dan lansia yang 
membutuhkan bantuan 
lebih dalam proses 
evakuasi).

Hotel terlibat dan 
berkontribusi dalam 
upaya kesiapsiagaan 
dan penanggulangan 
bencana dan 
perubahan iklim dalam 
skala destinasi wisata

7.1 Ketatalayanan dan konservasi air
Memahami dan menanggapi tantangan pasokan air, yang berkaitan dengan 
kuantitas air dan kualitas air, merupakan dukungan terhadap pemenuhan WASH 
yang inklusif. Selain itu, persediaan air yang inklusif memungkinkan pemenuhan 
layanan WASH yang adil dan merata, baik di dalam maupun di luar hotel.

Pemetaan persediaan air di daerah tangkapan, baik yang saat ini digunakan maupun 
yang berpotensi tersedia, dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko dan 
peluang untuk penyediaan air yang memadai bagi pengunjung, staf, dan masyarakat 
lokal serta industri terkait. Biaya dan risiko dapat dikurangi jika sumber air dikelola 
dengan aman, baik di dalam daerah tangkapan maupun di lokasi.

Pengendalian konsumsi air dapat membangun ketahanan yang lebih besar terhadap 
kekurangan air dan perubahan pasokan yang terkait dengan pembangunan dan 
pertumbuhan penduduk (permintaan air) dan risiko perubahan iklim. Melibatkan 
karyawan dan pengunjung dalam perilaku hemat air dapat secara drastis 
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mengurangi konsumsi air dan meningkatkan kesadaran dan pengelolaan lingkungan 
baik di dalam maupun luar negeri. Konservasi air dapat memungkinkan pelestarian 
sumber daya air yang berharga untuk penggunaan yang konsumtif, dengan 
penggunaan non-konsumtif yang didukung oleh sumber air dengan kualitas yang 
lebih rendah. 

Box 1: Sebagai contoh, sebagian hotel di Kuta, Lombok Tengah masih 
menggunakan air tanah sebagai sumber airnya, namun sangat jarang melakukan 
pemantauan penggunaan air dari sumber tersebut. Salah satu upaya yang 
direncanakan pemerintah setempat adalah mensosialisasikan pemasangan meter 
air untuk penggunaan air tanah, sehingga hotel dapat dengan mudah memantau 
dan mengevaluasi upaya penghematan air yang mereka lakukan di hotel.

7.2 Pengelolaan Limbah
Pengelolaan segala bentuk limbah yang dihasilkan dari hotel sangat penting 
dalam menjaga kesehatan lingkungan dan manusia di lingkungan masyarakat dan 
sekitarnya. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja sangat penting, karena dampak 
hilir dari kualitas air yang buruk akan berdampak langsung pada kesehatan manusia 
dan juga akan merusak lingkungan penerima, yang berpotensi berdampak pada 
keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan menurunkan kualitas tujuan dan 
pengalaman wisata.

Hotel bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sampahnya dikelola dengan aman
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Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang tepat akan 
menjaga kualitas lingkungan dan melindungi kesehatan staf, masyarakat lokal, dan 
pengunjung. Strategi perencanaan yang menempatkan fasilitas penyimpanan dan 
pembuangan limbah jauh dari masyarakat dan lingkungan sensitif harus didorong.

Strategi untuk mengurangi limbah padat harus didorong sedapat mungkin. 
Karyawan dan pengunjung harus didorong untuk mengurangi, menggunakan 
kembali, dan mendaur ulang melalui kampanye kesadaran ditambah dengan 
fasilitas yang ditempatkan dan diberi tanda dengan tepat untuk memungkinkan 
pengurangan limbah. Lebih lanjut, hotel diharapkan melakukan pengelolaan 
terpisah untuk limbah berbahaya dan beracun (B3) seperti baterai bekas, kontainer 
bertekanan, kontainer bekas insektisida dan sebagainya. 

Box 2: Sebagai contoh, Asosiasi Hotel Kuta Mandalika berkolaborasi dengan 
organisasi pemerhati sampah plastik untuk mengiplementasikan 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) di hotel. Kerjasama seperti ini dapat meningkatkan praktik pengelolaan 
sampah anorganik untuk mengurangi beban TPA dan juga mengurangi kerusakan 
lingkungan di destinasi wisata akibat sampah plastik.

7.3 Resiliensi Kesehatan
Akses WASH yang inklusif dapat membantu meningkatkan kesehatan staf hotel 
dan keluarga mereka. Memantau kesehatan staf dapat membantu memantau 
dampak program WASH yang Inklusif di tempat kerja dan rumah staf. Ini juga 
mendukung deteksi dini penyebaran penyakit dan memungkinkan tindakan 
pencegahan diterapkan pada waktu yang tepat di hotel dan komunitas. Hotel 
dapat mendukung penyediaan APD untuk staf seperti sarung tangan dan masker 
untuk keperluan ini. Ketahanan kesehatan hotel juga harus mencakup strategi 
pengendalian vektor penyakit seperti pengendalian lalat, tempat berkembang biak 
nyamuk dan serangga lain seperti kecoa yang semuanya merupakan bagian dari 
pengelolaan kesehatan lingkungan hotel. Kesadaran akan situasi kesehatan lokal/
daerah saat ini seperti meningkatnya kejadian penyakit endemis seperti malaria 
dan demam berdarah juga harus dipertahankan di antara manajemen, staf dan 
wisatawan melalui berita berkala, pengumuman atau surat yang diedarkan di dalam 
hotel. 
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7.4 Kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim
Saat ini terjadi peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa cuaca 
ekstrim seperti kekeringan, banjir dan badai yang berhubungan dengan perubahan 
iklim akibat aktivitas manusia. Destinasi wisata dan hotel dapat mengalami 
peristiwa tersebut yang tergantung pada musim, yang kemungkinan besar akan 
berdampak pada infrastruktur dan jumlah kunjungan wisatawan. Hotel dapat 
membuat perencanaan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dan menanggulangi 
peristiwa cuaca ekstrim dan memastikan bahwa layanan air dan sanitasi 
dipertahankan sebaik mungkin. Sebagai contoh, hotel dapat mengantisipasi untuk 
melindungi sumber air dari potensi kontaminasi akibat banjir, memiliki cadangan 
atau sumber air alternatif untuk memastikan air minum yang aman selama situasi 
banjir. Hotel juga dapat membuat perencanaan sumber air alternatif yang aman 
dan upaya adaptasi konsumsi air di saat kekeringan. Pada umumnya pemerintah 
di destinasi wisata memiliki rencana tanggap darurat dan hotel seharusnya 
mengetahui dan mensinergikan rencana kesiapsiagaan bencananya selaras dengan 
perencanaan skala wilayah.  



8 Komitmen untuk bekerja sama dengan pihak 
lain untuk menjaga nilai-nilai destinasi wisata

INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Program WASH 
yang inklusif di 
komunitas

Keterlibatan dalam 
proyek insidental 
untuk mendukung 
program WASH di 
masyarakat

Hotel terlibat dan 
berkolaborasi dengan 
organisasi lain dalam 
program WASH di 
masyarakat

Hotel memiliki 
kampanye Corporate 
Social Responsibility 
(CSR) atau MOU 
dengan organisasi 
atau komunitas lain 
untuk menerapkan 
program WASH di 
masyarakat 

Kampanye WASH 
yang inklusif

Tidak ada keterlibatan 
untuk mendukung 
kampanye pemerintah 
atau promosi WASH

Hotel mendukung 
kampanye dan promosi 
WASH di area tujuan 
wisata

Hotel berpartisipasi 
dalam forum pemangku 
kepentingan atau 
pertemuan tentang 
masalah WASH di area 
tujuan wisata

Hotel memberikan 
dukungan dan/atau 
pelatihan kepada 
hotel dan masyarakat 
lain

Hotel sebagai 
kolaborasi 
berkelanjutan dengan 
organisasi lain dalam 
kampanye  WASH 
yang inklusif di area 
tujuan wisata

 
8.1 Program WASH yang inklusif di masyarakat
Pemerintah dan beberapa organisasi lain telah melaksanakan proyek dan program 
untuk meningkatkan akses dan perilaku WASH di masyarakat. Strategi nasional 
untuk meningkatkan permintaan dan meningkatkan pasokan air bersih dan 
sanitasi yang diberi nama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dilaksanakan 
oleh hampir semua puskesmas dan dinas kesehatan di Indonesia pada tingkat 
masyarakat. Proyek pemerintah terkait WASH lainnya seperti Penyediaan Air 
Minum Masyarakat (PAMSIMAS) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
juga menerapkan strategi yang sama untuk mengatasi masalah WASH. Dalam 
pendekatan STBM, masyarakat didampingi untuk menetapkan target dan rencana 
mereka sendiri untuk meningkatkan akses dan perilaku WASH.
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Hotel dapat berkonsultasi dengan masyarakat sekitar dan mempelajari rencana 
WASH yang telah dikembangkan oleh masyarakat, kemudian mengidentifikasi 
dukungan apa yang dapat diberikan oleh hotel. Untuk beberapa komunitas, ada 
organisasi fasilitator seperti LSM lokal atau internasional yang bekerja dengan 
komunitas. Hotel dapat melakukan pendekatan baik langsung maupun melalui 
forum multi-stakeholders untuk mendiskusikan bagaimana cara berkontribusi 
dengan tepat.

Ada berbagai cara bagi hotel untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam STBM. 
Hotel bisa, misalnya: 

Hotel mendukung masyarakat untuk membangun toilet inklusif
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• Mendukung produksi materi promosi WASH atau berbagi pengetahuan yang 
berkaitan dengan kebersihan diri dan praktik kebersihan makanan dengan 
masyarakat.

• Mendukung atau bekerja sama dengan hotel lain melalui asosiasi untuk 
memberikan bantuan keuangan, bahan, peralatan atau persediaan (seperti sabun 
dan barang-barang pembersih) untuk meningkatkan fasilitas WASH bagi rumah 
tangga yang paling rentan.

• Berpartisipasi dalam perubahan perilaku bersih dan sehat dan program WASH 
yang sedang berlangsung di masyarakat. 

Karyawan hotel mempromosikan cuci tangan kepada anak-anak di masyarakat

Dukungan tidak hanya diperlukan untuk membangun fasilitas atau untuk memulai 
perubahan perilaku, tetapi juga sangat penting untuk terus memelihara fasilitas 
yang ada dan mempertahankan perubahan perilaku. Dengan demikian, kegiatan 
atau program rutin dapat direncanakan oleh hotel bekerja sama dengan organisasi 
lain untuk mendukung dan memelihara perubahan di masyarakat. 
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Box 3: “Kiprah kelompok diffabel di NTB “(not all disabilities are Visible). 

Kegiatan ini digagas oleh Lalu Wisnu Pradipta, ketua LIDI foundation. Saat ini 
LIDI foundation sedang menjajaki kerjasama dengan hotel Santika di Mataram 
terkait dengan  pemanfaatan limbah terutama koran bekas, handuk dan seprai 
yang tak terpakai.  Koran, handuk, dan seprai bekas dijadikan bahan baku 
kerajinan, sedangkan sabun yang tak terpakai didaur ulang menjadi sabun lagi 
setelah melewati proses strelisasi. Selain itu, LIDI foundation juga menginisiasi 
pengembangan sarana sanitasi untuk penyandang disabilitas di akomodasi 
pariwisata. 

8.2 Kampanye WASH yang inklusif
Promosi WASH Inklusif yang lebih besar diperlukan untuk membangun kesadaran 
di seluruh destinasi wisata akan pentingnya destinasi wisata yang sehat dan aman. 
Ini mungkin bisa dilakukan dengan dukungan dan kolaborasi dari semua pemangku 
kepentingan di daerah tujuan. Pemerintah daerah, asosiasi hotel dan hotel-hotel 
besar di beberapa daerah telah memprakarsai kampanye terkait WASH seperti 
gerakan bersih-bersih pantai atau “Jumat Bersih” untuk melibatkan masyarakat 
sekitar dan pemangku kepentingan lainnya untuk membersihkan lingkungan 
sekitar. Ini adalah awal yang baik dan dapat terus dilakukan dan ditingkatkan 
untuk mencakup lebih banyak masalah WASH Inklusif dalam sektor pariwisata 
di masyarakat lokal. Semakin banyak pemangku kepentingan yang berpartisipasi 
dalam promosi dan gerakan massal ini, tidak peduli ukuran hotelnya, semakin tinggi 
dampak positifnya terhadap citra destinasi dan manfaatnya bagi sektor pariwisata. 
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air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada 
masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum. Peraturan ini 
mengatur sistem air minum perpipaan dan non-perpipaan. 

Persyaratan kualitas air minum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 492/2010, dapat diakses di PT: https://www.mapurna.id/files/SK_
Permenkes_492_2010.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 201,  Standar Baku Mutu Kesehatan 
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam 
Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum  Available at https://peraturan.bpk.
go.id/Home/Details/112092/permenkes-no-32-tahun-2017 
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Air Limbah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan peraturan 
mengenai baku mutu air limbah domestik (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68 / Menlhk-Setjen / 2016 Tentang 
Kualitas Air Limbah Domestik) yang dapat diakses di: http://jdih.menlhk.co.id/
uploads/files/P.68%20(2).pdf. Air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah 
tangga dan usaha dan / atau kegiatan berpotensi mencemari lingkungan, sehingga 
perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan lingkungan..

Manajemen Persampahan

Pengelolaan sampah di hotel mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat diakses di: http://jdih.
menlhk.co.id/uploads/files/UU%2018%20Tahun%202008%20(Sampah).pdf. Dalam 
Perpres tersebut disebutkan bahwa persampahan sudah menjadi masalah nasional 
sehingga pengelolaannya harus terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir 
agar dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman 
bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat..

Kesehatan Lingkungan Kerja

Kesehatan tempat kerja diatur melalui PP 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, 
dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128642/pp-no-88-
tahun-2019. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan UU 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan. Kesehatan Kerja adalah upaya yang bertujuan untuk melindungi setiap 
orang yang berada di tempat kerja agar dapat hidup sehat dan bebas dari gangguan 
kesehatan dan dampak buruk akibat pekerjaan. Tempat kerja adalah ruangan atau 
lapangan apa pun, tertutup atau terbuka, bergerak atau permanen, tempat pekerja 
bekerja, atau tempat pekerja sering masuk untuk tujuan suatu usaha dan terdapat 
sumber bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar kesehatan lingkungan tempat kerja diatur dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang, Standar Dan 
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri yang dapat diakses di: https://
peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114490/permenkes-no-70-tahun-2016
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Higiene Makanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715 / Menkes / Sk / V 
/ 2003 tentang Jasaboga (Penyedia Jasa Makanan) Persyaratan Kebersihan Sanitasi 
(dapat diakses di: https://bpkn.go.id/posts/show/id/284). Dalam peraturan 
tersebut, pengelolaan pangan yang dilakukan oleh jasaboga harus memenuhi 
persyaratan kebersihan untuk pengolahan, penyimpanan, dan transportasi sanitasi. 
Keputusan ini juga mengatur tata cara memperoleh sertifikat jasa katering higiene 
sanitasi lainnya.

Kerjasama 

Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi 
dapat diakses di: http://pamsimas.org/petunjuk-pelaksanaan-kerja-sama-desa-
untuk-kegiatan-air-minum-dan-sanitasi/

9.2 Panduan Internasional Lainnya
Alliance for Water Stewardship Standard adalah kerangka kerja yang diakui 
global bagi pengguna air berskala besar untuk memahami penggunaan air 
dan dampaknya, dan untuk bekerja secara kolaboratif dan transparan untuk 
pengelolaan air yang berkelanjutan bagi daerah tangkapan air. Penerapan Standar 
AWS bertujuan untuk mendorong manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi 
pada skala daerah tangkapan air. Penerapannya juga dapat membantu untuk: 
memahami ketergantungan terhadap air dan dampaknya; memitigasi risiko 
operasional dan rantai layanan penyediaan air; memastikan tersedianya prosedur 
pengelolaan air yang bertanggung jawab; menjalin hubungan dengan pemangku 
kepentingan lokal terkait air; dan mengatasi tantangan yang dirasakan bersama 
oleh berbagai pemangku kepentingan di daerah tangkapan air. Standar ini didukung 
oleh Assurance System. Standar dapat diakses di: https://a4ws.org/the-aws-
standard-2-0/ 

ILO Wash-at-Work memberikan keterampilan dasar kepada praktisi dari 
pemerintah, dari organisasi pekerja dan pengusaha untuk menerapkan standar dan 
Kode Praktik ILO yang relevan. Ini termasuk mengakui pentingnya akses ke air dan 
sanitasi dan kebersihan yang memadai; bagaimana mengkonfigurasi tempat kerja 
agar sesuai bagi pekerja untuk mengakses ketentuan WASH secara memadai dan 
nyaman; dan mengawasi ketentuan instalasi dan fasilitas WASH. Modul ini juga 
menyediakan daftar periksa yang dapat membantu meningkatkan kondisi kerja 
dan produktivitas. Dokumen ini dapat diakses di: https://www.ilo.org/global/
industries-and-sectors/utilities-water-gas-electricity/WCMS_535058/lang--en/
index.htm 
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UNICEF WASH4WORK: indikator dasar dan pemantauan, dapat diakses di: https://
www.unicef.org/csr/css/WASH-workplace-indicators-DRAFT-Mar19.pdf 

UNICEF’s WASH Strategy 2016 – 2030 memandu kontribusi organisasi terhadap 
upaya global untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan air dan sanitasi 
- SDG 6 - dan agenda SDG yang lebih luas, dengan menargetkan intervensi 
prioritas untuk anak-anak. Strategi tersebut mengartikulasikan bagaimana UNICEF 
mendukung pemerintah dan mitranya untuk mencapai layanan air dan sanitasi 
yang universal dan berkelanjutan serta promosi kebersihan, dengan fokus pada 
pengurangan ketidaksetaraan terutama untuk anak-anak yang paling rentan, 
dimanapun mereka berada; di masa stabil maupun di masa krisis. Dokumen ini 
dapat diakses di: https://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Strategy_for_
WASH_2016_2030.PDF 

Five keys to safer food manual, World Health Organisation, dapat diakses di: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639   

9.3  Daftar kontak organisasi untuk komunikasi terkait panduan ini  
Center for Public Health Innovation, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, 
Denpasar, Bali; Alamat: Kampus Sudirman Universitas Udayana, Jl. PB. Sudirman, 
Denpasar, Bali; email: cphi@unud.ac.id 

Pusat Studi Lingkungan Hidup, Institut Teknologi Bandung; Alamat: Jalan 
Sangkuriang 42A, Bandung, Jawa Barat; email: anindrya@tl.itb.ac.id 





www.watercentre.org


