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Daftar Singkatan
WASH = Water, Sanitation, dan Hygiene

BPS = Badan Pusat Statistik

STBM = Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

PAMSIMAS = Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

BABS = Buang Air Besar Sembarangan

KK = Kepala Keluarga

PDAM = Perusahaan Daerah Air Minum

RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

GEDSI = Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

OPD = Organisasi Perangkat Daerah

TUSI = Tugas dan fungsi

SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah

CSR = Corporate Social Responsibility

SWOT = Strength, Weakness, Opportunity, Threat

PKK = Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

IPLT = Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja



1. Pendahuluan
1.1 Latar belakang
Mengapa berfokus pada WASH di sektor pariwisata?

Wisatawan lokal maupun mancanegara tertarik dengan pantai yang indah, 
penduduk yang ramah, dan pelayanan yang baik di kawasan wisata di Indonesia. 
Untuk menjaga agar Indonesia tetap menjadi destinasi yang aman dan populer di 
kalangan pengunjung, hotel, masyarakat, dan pemerintah, semua pihak berperan 
dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

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. Tanpa WASH yang baik, wisatawan 
dapat jatuh sakit dan memiliki pengalaman buruk di tempat wisata, yang akan 
berdampak pada citra Indonesia.
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Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi populasi yang memiliki fasilitas 
cuci tangan dengan sabun dan air secara nasional pada tahun 2019 adalah 76.07%. 
Angka di pedesaan (71.81%) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka di 
perkotaan (79.42%). Pada tahun 2020, akses sanitasi layak di Indonesia adalah 
79.53% sementara akses air minum layak adalah 90.21%.

Berdasarkan data BPS tersebut, masih terdapat 29.93% masyarakat tanpa akses 
terhadap fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, 20.47% masyarakat tanpa 
akses terhadap fasilitas sanitasi layak, dan 9.79% masyarakat tanpa akses terhadap 
fasilitas air minum layak.

Terbatasnya air minum, sanitasi, dan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air akan 
berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Sebab, masyarakat membutuhkan 
air bersih untuk mandi, mencuci, dan buang air. Keterbatasan air bisa membuat 
masyarakat mengabaikan masalah kesehatan. Terbatasnya air minum dan sanitasi 
juga akan mengganggu kebersihan lingkungan. Sanitasi yang tidak memadai akan 
menyebabkan masuknya material fekal ke dalam badan air dan mengakibatkan 
tercemarnya sumber air minum untuk masyarakat. Terbatasnya air bersih, sanitasi, 
dan fasilitas cuci tangan merupakan faktor-faktor utama penyebab meningkatnya 
kejadian diare.

Saat ini, isu dan tingkat kesadaran disabilitas telah menjadi arahan penting dalam 
sektor WASH di Indonesia secara umum. STBM dan PAMSIMAS, dua program 
terkait air minum dan sanitasi di Indonesia, telah membahas isu disabilitas di dalam 
penyediaan air minum dan sanitasi1. Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 
persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa, dan 
semuanya memerlukan akses terhadap WASH.

1 lihat http://pamsimas.org/konten/pustaka/pob/POB_Pengembangan_SPAMS_yang_Inklusif_Disabilitas_2018.pdf 
untuk contoh
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Mengapa berfokus pada WASH yang inklusif?

Perempuan dan anak perempuan serta penyandang disabilitas memiliki kebutuhan 
akses khusus untuk air bersih dan sanitasi. Meningkatkan akses WASH berdasarkan 
kebutuhan khusus membantu memastikan risiko penyakit yang ditularkan melalui 
air sebagai media berkurang 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 inklusi 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.

Toilet inklusif di hotel

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 5
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Gambar 1. WASH di Destinasi Wisata

Manfaat WASH pada destinasi wisata adalah:

• Meningkatkan akses masyarakat terhadap WASH, termasuk perempuan dan 
penyandang disabilitas di sekitar wilayah destinasi wisata

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

• Meningkatkan citra destinasi dan reputasi Indonesia.

• 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.
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1.2 Tujuan 
Panduan ini dibuat untuk memandu pemerintah dalam melaksanakan, mengawasi 
dan mengevaluasi program-program GESI WASH di daerah wisata. Panduan ini 
bertujuan untuk pemerintah agar mendukung terwujudnya akses terhadap WASH 
di destinasi wisata di Indonesia, yang berkelanjutan dan inklusif dan bagaimana hal 
ini dapat dicapai.

1.3 Dasar Hukum
WASH merupakan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Resolution 
64/292 United Nations General Assembly, yang mengakui secara eksplisit hak asasi 
terhadap air minum dan sanitasi. Di Indonesia, air minum dan sanitasi merupakan 
urusan wajib yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara 
pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/
kota, urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan 
oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, 
berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, UU No 8 tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa perlu untuk mewujudkan kesamaan 
hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, 
mandiri, dan tanpa diskriminasi. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan 
memenuhi akses WASH bagi penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan lain 
terkait WASH dapat dilihat pada Bagian 7.

1.4 Ruang Lingkup
Ada tiga dokumen panduan yang dikembangkan untuk mendukung WASH yang 
Inklusif di Destinasi Wisata:

1. Panduan untuk Masyarakat dengan LSM.
2. Panduan untuk Hotel / operator pariwisata.
3. Panduan bagi Pemerintah

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 7
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Gambar 2. Tiga Buku Panduan telah dikembangkan untuk tiga pemangku kepentingan yang berbeda

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.

1.5 Pengguna Buku Petunjuk
Buku petunjuk ini diperuntukkan bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 
pemangku kepentingan dari pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi 
yang terkait dengan GESI WASH dan pariwisata di Indonesia. Buku ini juga 
dapat digunakan untuk meningkatkan akses WASH di sekolah untuk memenuhi 
kebutuhan anak perempuan akan WASH di sekolah.
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2. Prinsip-prinsip gesi-wash
2.1 Definisi WASH Inklusif
Orang-orang yang rentan secara sosial menghadapi risiko kesehatan dan 
keselamatan terbesar dari kondisi WASH yang buruk. Meskipun semua anggota 
masyarakat 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.

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 9



2.2 Prinsip
Prinsip-prinsip berikut ini memandu WASH di Destinasi Wisata yang Inklusif:

1. Memastikan partisipasi yang setara dan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam 
kegiatan pengembangan WASH di destinasi wisata.

2. Akses yang sama ke fasilitas WASH oleh semua kelompok (masyarakat 
dan wisatawan).

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 pengelolaan air dan 
kesehatan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung WASH Inklusif yang 
bisa diterapkan untuk semua.
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3. Peran pemerintah
Pemerintah berperan dalam mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kebutuhan 
terkait WASH di Indonesia, merancang program-program kolaborasi terkait WASH, 
pengembangan kapasitas dan kepemimpinan pelaksana program, serta melakukan 
pengawasan dan evaluasi terhadap kemajuan WASH yang inklusif di Indonesia. 
Hal-hal terkait pemetaan kebutuhan, kolaborasi, dan monitoring dan evaluasi akan 
dijelaskan sebagai berikut. 

4. Pemetaan kebutuhan 
Mengapa kita butuh pemetaan kebutuhan? Pemetaan kebutuhan penting karena 
membantu pemerintah menentukan celah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Mengetahui apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu diubah sangat 
penting untuk maju secara efektif menuju tujuan tersebut. 

Apa saja yang harus dipetakan? Hal yang akan dipetakan adalah seluruh aspek 
GESI WASH, misalnya berapa cakupan WASH yang inklusif di destinasi wisata, 
kemudian siapa yang telah berperan di dalam pemenuhan GESI WASH di destinasi 
wisata, gambaran TUSI (tugas dan fungsi) OPD daerah dan organisasi lintas sektor 
terkait, peranan OPD, swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan GESI 
WASH agar tidak tumpang tindih.

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 11



4.1 Pemangku Kepentingan yang Berpotensial
Dalam prosesnya, pemetaan kebutuhan dapat melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, di antaranya:

• SKPD dalam sektor AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

• SKPD dalam sektor pariwisata

• SKPD dalam sektor sosial dan pemberdayaan wanita

• Badan Promosi Pariwisata Daerah

• Asosiasi-asosiasi wisata

• Desa-desa wisata

• NGO lokal dan internasional

• Korporasi di bidang pariwisata

• Korporasi di bidang lain (misalnya Unilever, Nestle, Danone, dan lain-lain)

• Pangdam

• Universitas (misalnya Sekolah Tinggi Pariwisata)

• Sekolah

• Tokoh masyarakat dan tokoh agama

• Organisasi penyandang disabilitas

• Kelompok anak dan remaja

• Wirausaha sanitasi

12



4.2 Proses Pemetaan Kebutuhan
Proses pemetaan kebutuhan terdiri dari beberapa langkah:

1. Mengidentifikasi informasi yang diperlukan, seperti demografi dan kondisi 
dari masyarakat, kondisi dari WASH, beban kerja khusus perempuan, analisa 
pembagian stakeholder, dan lain-lain.

2. Merancang metode pemetaan kebutuhan, termasuk tujuan proses, instrumen 
yang digunakan, lokasi akan dilakukannya pemetaan kebutuhan, staf yang 
diperlukan untuk melakukan pemetaan kebutuhan

3. Mengumpulkan data melalui pertemuan dan diskusi, wawancara dengan 
informan kunci, observasi, dan/atau kuesioner kepada masyarakat

4. Menganalisis, misalnya menggunakan SWOT (strength, weakness, opportunity, 
threat) analysis, gap analysis, stakeholder analysis, dan instrumen analisis lain. 

Kolaborasi pemerintah, hotel dan masyarakat untuk peningkatan akses sanitasi yang inklusif

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 13



4.3 Komunikasi Dalam Pemetaan Kebutuhan
Selama proses pemetaan kebutuhan, komunikasi juga harus dilakukan kepada para 
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, donor, dan partner lain. Beberapa 
tipe komunikasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

• Mobilisasi Sosial: Proses menyatukan semua mitra antar-sektor yang layak 
untuk menentukan kebutuhan yang dirasakan, meningkatkan permintaan 
dan mempertahankan kemajuan menuju tujuan pembangunan tertentu. 
Mobilisasi sosial bermanfaat untuk melibatkan mitra sosial yang luas dalam 
program pemerintah.

• Komunikasi Program: Proses konsultatif dalam menyikapi pengetahuan, sikap, 
dan praktik dari kelompok tertentu peserta program untuk mengembangkan 
atau mengubah perilaku yang berdampak pada tujuan pembangunan. 
Komunikasi program bermanfaat setelah pemetaan kebutuhan dan perancangan 
program sesuai kebutuhan dilakukan.

Hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi saluran komunikasi yang tepat 
untuk mencapai pemangku kepentingan, misalnya melalui pertemuan/rapat, 
program pelatihan, dan lain-lain. 

Image credit: Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
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5. Kolaborasi yang berkelanjutan
Banyak tantangan-tantangan GESI WASH bersifat kompleks, memiliki batasan lintas 
yurisdiksi, dan membutuhkan perubahan sistemik di luar kemampuan pemerintah. 
Dalam konteks ini, pendekatan yang terbaik adalah berkolaborasi dengan para 
pemangku kepentingan yang diidentifikasi di dalam sub bab 4.1 Pemangku 
Kepentingan Potensial. Dengan adanya kolaborasi yang berkelanjutan, isu kompleks 
seperti WASH dapat ditangani dengan baik, akan ada rasa kepemilikan dari hasil 
yang didapat, serta besarnya kesempatan untuk terjadinya perubahan yang 
bersifat sistemik. 

5.1 Aspek dari Kerja Sama 
Aspek-aspek kerja sama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan 
adalah sebagai berikut:

• Program penyediaan akses terhadap fasilitas WASH yang inklusif

• Program perubahan perilaku di kalangan korporasi dan masyarakat

• Program perlindungan sumber air baku di destinasi wisata

• Program pelestarian lingkungan secara umum

• Program kampanye

• Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 15



5.2 Bentuk Kerja Sama yang Dapat Dilakukan 
Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

• Kerjasama lintas sektor dalam badan pemerintahan

• Kerjasama dengan masyarakat melalui NGO

• Kerjasama dengan masyarakat melalui pemuka agama

• Kerjasama dengan korporasi melalui CSR (Corporate Social Responsibility)

• Kerjasama dengan bank sampah dan wirausaha sanitasi

• Integrasi isu WASH dengan aspek perizinan dalam sektor pariwisata

• Kerja sama pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam bidang 
WASH yang inklusif

Pertemuan dengan masyarakat untuk menggalang kerjasama
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5.3 Contoh Kolaborasi 
• Kemitraan multipihak sangat diperlukan dalam penuntasan masalah akses air 

minum dan sanitasi. Untuk itu, Habitat for Humanity Indonesia bekerja sama 
dengan USAID IUWASH PLUS dan Pemda Kabupaten Tangerang, didukung 
oleh Forum CSR Kab. Tangerang, Herbalife Nutrition Indonesia, dan Prudential 
Indonesia berkolaborasi dalam mendorong percepatan upaya pemenuhan 
akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Mauk, 
Kabupaten Tangerang.

• Terdapat collaborative governance dalam pengelolaan sanitasi di Kota Depok 
melalui pembentukan kelompok kerja guna mendorong inklusivitas dari 
berbagai elemen masyarakat, mulai dari unsur pemerintah seperti OPD, PKK 
hingga lembaga swadaya masyarakat.

• Kolaborasi antara PEMDA dan Badan Usaha di Kabupaten Lombok Tengah untuk 
menyediakan air bersih bagi masyarakat.

Destinasi wisata aman, masyarakat sehat, wisatawan bahagia 17



6. Pengawasan dan evaluasi
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 pemerintah saat ini di destinasi wisata. 
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. Diharapkan di 
masa depan, destinasi wisata dapat mencapai tingkat kinerja tertinggi, yaitu Utama, 
di mana pendekatan WASH Inklusif yang komprehensif telah diterapkan yang 
bermanfaat bagi seluruh masyarakat di destinasi wisata.

DASAR
WASH tidak lengkap tanpa 
pertimbangan gender dan 
inklusi sosials

UTAMA
WASH Inklusif yang 
menyeluruh/komprehensif

MADYA
WASH inklusif

Gambar 3. Tangga WASH Inklusif di Destinasi Wisata
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6.1 Indikator-Indikator Penting
Beberapa indikator penting terhadap kinerja GEDSI WASH diperlihatkan di dalam 
Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Indikator-indikator Penting

INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Komitmen Komitmen rendah 
terhadap WASH 
yang inklusif.

Destinasi wisata memiliki 
pernyataan untuk 
memenuhi kebutuhan 
WASH masyarakat 
dan wisatawan.

Destinasi wisata memiliki 
komitmen tinggi dan 
pernyataan kebijakan 
dalam bentuk Perda 
untuk WASH yang 
inklusif dan bergabung 
dengan inisiatif multi-
pemangku kepentingan.

Kolaborasi Tidak terdapat 
pertemuan multi 
pemangku-kepentingan 
yang formal 

Terdapat 
pertemuan multi 
pemangku-kepentingan 
yang formal

Terdapat pertemuan 
berkala dan kolaborasi 
multi pemangku-
kepentingan yang formal 

GEDSI Destinasi wisata 
menyediakan fasilitas 
WASH publik yang 
tidak terpisah antara 
laki-laki dan perempuan, 
tidak ada fasilitas 
manajemen kebersihan 
menstruasi (MHM)

Destinasi wisata 
menyediakan fasilitas 
publik terpisah untuk 
laki-laki dan perempuan.

Destinasi wisata 
menyediakan fasilitas 
WASH publik berkualitas 
tinggi (termasuk fasilitas 
kesehatan dan sekolah); 
mempertimbangkan 
berbagai kebutuhan 
perempuan, laki-laki, dan 
penyandang disabilitas.

Cakupan WASH Destinasi wisata memiliki 
<50% cakupan air minum 
dan sanitasi layak

Destinasi wisata memiliki 
50%-90% cakupan air 
minum dan sanitasi layak

Destinasi wisata memiliki 
>90% cakupan air minum 
dan sanitasi layak dan 
>15% air minum dan 
sanitasi aman*
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INDIKATOR DASAR MADYA UTAMA

Ketatalayanan 
air

Belum ada program 
perlindungan air 
baku dan kebersihan 
lingkungan di 
destinasi wisata 

Telah ada program 
perlindungan air 
baku dan kebersihan 
lingkungan di destinasi 
wisata namun tidak 
dilakukan secara berkala 
dan sistematis

Telah ada program 
perlindungan air baku 
(termasuk pengelolaan 
air limbah) dan 
kebersihan lingkungan 
di destinasi wisata yang 
dilakukan secara berkala 
dan sistematis serta 
melibatkan pemangku 
kepentingan.

Anggaran Belum ada APBD 
yang dialokasikan 
untuk GEDSI WASH

Anggaran yang 
dialokasikan untuk 
GEDSI WASH ≤ 1% 
dari total APBD

Anggaran yang 
dialokasikan untuk 
GEDSI WASH >1% 
dari total APBD

Perencanaan Perencanaan isu WASH 
belum terintegrasi 
dengan isu lainnya

Perencanaan isu WASH 
sudah dibicarakan lintas 
stakeholder, namun 
belum tertuang di dalam 
peraturan daerah

Perencanaan WASH 
bersifat lintas sektoral 
dan tertuang di dalam 
peraturan daerah

*Air minum dan sanitasi aman diamanatkan di dalam RPJMN 2020-2024, dengan wujud ‘layak’ dan ‘aman’ di konteks 
air minum dan sanitasi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap akses dapat disebut ‘layak’, ketika terlindungi dari 
pencemaran atau berdampak mencemari seminimal mungkin. Standar “aman” menuntut kondisi kelayakan yang lebih 
tinggi lagi, dengan menekankan layanan yang berkelanjutan dan murni tidak mencemari lingkungan. Di akses air minum, 
hal ini berarti sambungan air minum yang terletak di dalam rumah, serta dapat diakses kapan saja. Sedangkan pada 
akses air limbah, hal ini berarti memiliki toilet bertangki septik kedap, yang hasil penyedotannya diolah di IPLT sebelum 
dibuang ke lingkungan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja WASH yang inklusif dilakukan 
oleh pemerintah minimal satu tahun sekali untuk melihat kemajuan pencapaian.
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7. Peraturan-peraturan dan panduan eksisting
Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial di Indonesia

UU 8,2016 berhubungan dengan penyandang disabilitas, dapat diakses di:  
https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf 

PP 42, 2020 tentang Aksesibilitas ke Permukiman, Layanan Publik, dan Perlindungan 
dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, dapat diakses di: https://peraturan.bpk.
go.id/Home/Details/142301/pp-no-42-tahun-2020, yang mengatur: 

• Permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

• Layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan

• Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

PerMen PUPR 14, 2017 tentang Persyaratan Kemudahan (akses) Gedung (persyaratan 
teknis akses penyandang disabilitas), dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/
Home/Details/104477/permen-pupr-no-14prtm2017-tahun-2017 
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Air Bersih

Peraturan di Indonesia tentang air mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dapat 
diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5701. Sistem penyediaan 
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 dapat diakses di: https://peraturan.
bpk.go.id/Home/Details/112092/permenkes-no-32-tahun-2017 

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.
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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 apapun, 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 

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 jasa boga harus memenuhi 
persyaratan kebersihan untuk pengolahan, penyimpanan, dan transportasi sanitasi. 
Keputusan ini juga mengatur tata cara memperoleh sertifikat jasa katering higiene 
sanitasi lainnya.

Panduan Internasional Lainnya

ILO Wash-at-Work memberikan keterampilan dasar kepada praktisi dari 
pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha untuk menerapkan standar dan 
Kode Praktik ILO yang relevan. Ini termasuk mengakui pentingnya akses ke air dan 
sanitasi juga 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. 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

Alliance for Water Stewardship (AWS) 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/
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8. Rancangan fasilitas WASH untuk  
penyandang disabilitas
Dalam merencanakan fasilitas WASH untuk penyandang disabilitas, perlu 
diperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Adanya ramp yang dapat dilalui oleh kursi roda menuju ke fasilitas WASH 
dengan pinggiran yang ditinggikan untuk keamanan dan terbuat dari material 
yang tidak licin

b. Pintu masuk harus cukup lebar untuk bisa dilalui oleh kursi roda dan 
dilengkapi dengan pegangan pintu dengan ketinggian yang dapat diraih oleh 
pemakai kursi roda

c. Bagian dalam fasilitas WASH harus cukup luas untuk memberikan ruang bagi 
pengguna kursi roda untuk bermanuver dan menutup pintu dari dalam.

d. Perlu ada handrail/pegangan di sekitar toilet untuk keamanan penyandang 
disabilitas ketika menggunakan toilet.

e. Lantai harus cukup mulus agar mudah dibersihkan namun juga tidak terlalu 
mulus agar tidak licin saat basah

Ilustrasi mengenai rancangan fasilitas yang yang aman bagi penyandang disabilitas 
dapat dilihat pada Buku Saku STBM GESI milik PLAN Internasional.
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Gambar 3. Jamban yang Inklusif (sumber dari PLAN Internasional, Buku Saku STBM GESI) 

organisasi untuk konsultasi terkait GEDSI WASH 
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