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Glosarium
CSR: Corporate Social Responsibility, adalah bentuk tanggung jawab perusahaan 
terhadap berbagai pihak yang berhubungan ataupun yang terdampak dari kegiatan 
usaha, yang biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial untuk 
masyarakat.

Destinasi wisata: atau daerah tujuan wisata adalah kawasan geografis yang berada 
dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik 
wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling 
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Difabilitas/disabilitas: kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan 
seseorang dengan lingkungan. Secara umum, penyandang disabilitas adalah 
mereka yang tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian dari aktivitas normal 
kehidupan pribadi atau sosial lantaran mengalami kelainan tubuh atau mental. 

GEDSI: Gender Equity, Disability and Social Inclusion (kesetaraan gender, dan 
inklusi disabilitas dan sosial).

Higiene: upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan 
individu, misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring 
untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk 
melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan.

Higiene menstruasi: atau manajemen kebersihan menstruasi adalah pengelolaan 
kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi. 

Inklusif: melibatkan atau memberikan layanan yang sama bagi semua termasuk 
orang-orang berkebutuhan khusus seperti orang tua, penyandang disabilitas, ibu 
hamil, masyarakat miskin dan anak anak.

Kelompok sosial: Himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, 
oleh karena adanya hubungan antarmereka. Hubungan tersebut antara lain 
menyangkut hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu 
kesadaran untuk saling menolong.

Kelompok sosial termarginalkan: atau masyarakat yang kurang beruntung dan 
terpinggirkan merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara sosial yang 
meliputi orang miskin, anak jalanan, difabilitas, korban kekerasan, korban bencana 
alam, ODHA, korban napza,  sakit mental, tuna susila dan seterusnya. 



Kesetaraan gender: wujud kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam 
memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi 
dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan kesamaan dalam menikmati 
hasil pembangunan.

Ketahanan bencana: kapasitas atau kemampuan sebuah komunitas untuk 
mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak 
bencana.

Limbah infeksius: Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak 
secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi 
yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.

Limbah/sampah spesifik: sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 
volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Meliputi sampah yang berpotensi 
mengandung B3, limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, dan puing 
bongkaran bangunan.

Pokdarwis: atau Kelompok Sadar Wisata atau kelompok penggerak pariwisata 
sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat 
(khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di 
daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat 
yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan 
mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya.

Sanitasi pengelolaan makanan dan minuman: adalah salah satu usaha pencegahan 
yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan untuk membebaskan makanan 
dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari 
sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, 
pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap 
untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen.

Sapta Pesona : adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan 
dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan 
lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan 
berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, 
sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

SDGs Desa: atau Sustainable Development Goals Desa adalah upaya terpadu 
Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan.
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STBM: atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk perubahan 
perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode 
pemicuan.

Tangki Septik: suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen/
bak yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan 
kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi 
pengendapan dan penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme 
membentuk bahan-bahan larut air dan gas.

WASH: atau Water, Sanitation and Hygiene adalah air bersih, sanitasi dan higiene.

WASH Inklusif: adalah layanan air bersih, sanitasi dan higiene yang dapat 
diakses oleh semua orang termasuk kelompok rentan dan kelompok marginal di 
masyarakat.

Insidental: terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; 
tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu.
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1 Pendahuluan
1.1 Latar belakang 
Mengapa fokus 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, maka hotel, masyarakat, pemerintah, dan semua pihak terkait 
memiliki peran dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai salah 
satu aspek dalam Sapta Pesona.

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 disabilitas baik pengunjung hotel maupun 
masyarakat sekitar), merupakan upaya yang penting untuk menjaga kesehatan 
lingkungan serta kesehatan masyarakat pada kawasan tersebut. Hal ini terutama 
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karena terdapat interaksi yang tinggi antara wisatawan, pekerja wisata dan 
masyarakat. Interaksi ini akan meningkat dengan permintaan aktivitas wisata yang 
semakin membaur dengan kehidupan masyarakat lokal.  Tanpa WASH yang baik, 
wisatawan mudah tertular penyakit dan memiliki pengalaman buruk di tempat 
wisata, yang akan berdampak pada citra Indonesia. Demikian pula sebaliknya, 
wisatawan dapat pula membawa suatu penyakit  yang dengan mudah menyebar di 
kawasan wisata tanpa praktik WASH yang baik. 

Selain itu, beberapa daerah di Indonesia merupakan daerah yang setiap 
tahunnya mengalami bencana kekeringan akibat keterbatasan ketersediaan 
air bersih. Keterbatasan ini dapat menimbulkan kompetisi antara kebutuhan 
domestik dan kebutuhan industri termasuk kegiatan pariwisata yang pada 
akhirnya mengakibatkan kesenjangan akses air bersih. Terbatasnya air bersih 
akan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. WASH yang aman dan 
memadai memainkan peran penting dalam mencegah penyakit diare dan penyakit 
tropis seperti trakoma, cacing yang ditularkan melalui tanah dan schistosomiasis. 
Belakangan ini Indonesia juga mengalami frekuensi bencana seperti banjir dan 
gempa bumi yang cukup sering. Hal ini juga berdampak pada layanan WASH di 
daerah wisata dan mengakibatkan keterbatasan akses pada situasi bencana. Oleh 
karena itu kesiapan ketahanan layanan WASH pada situasi bencana menjadi sangat 
penting untuk menjamin kesehatan masyarakat dan wisatawan.     

Interaksi pedagang cindera mata tenun tradisional dengan wistawan asing
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Pangan tradisional memiliki daya tarik bagi wisatawan yang perlu dijaga kemanannya untuk 
mengurangi resiko kesehatan bagi wisatawan

Mengapa fokus 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 pengurangan 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 
kelompok ini, maka hal ini dapat berdampak secara tidak proporsional terhadap 
perempuan dan anak perempuan. 

Kurangnya fasilitas air, sanitasi dan hygiene yang memenuhi kebutuhan perempuan, 
anak perempuan dan penyandang disabilitas sebagian besar disebabkan oleh tidak 
adanya partisipasi kelompok-kelompok tersebut  dalam pengambilan keputusan  
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dan perencanaan. 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 penyediaan fasilitas toilet. Hal ini 
termasuk keterlibatan kelompok termarjinalkan ini dalam pemenuhan kebutuhan 
akses WASH dalam situasi bencana yang frekuensi kejadiannya semakin meningkat, 
sehingga kebutuhan mereka juga dapat terakomodasi dengan optimal.  

WASH yang inklusif tidak hanya merupakan prasyarat untuk kesehatan, tetapi 
juga berkontribusi pada produktivitas kerja, kehadiran di sekolah, martabat serta 
membantu menciptakan masyarakat tangguh yang hidup di lingkungan yang sehat. 
Pemenuhan akses WASH yang inklusif juga sudah tertuang dalam PermendesPDTT 
nomor 20 tahun 2020 sebagai bagian target SDGs Desa.
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Gambar 1. WASH di Destinasi Wisata
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Manfaat WASH yang inklusif 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 dan reputasi destinasi wisata di Indonesia.

• Menarik lebih banyak pengunjung karena ketersediaan air bersih dan lingkungan 
yang sehat.

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

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

1.2 Tujuan
Panduan ini dibuat untuk memandu masyarakat bersama lembaga non-pemerintah 
dalam melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi akses  WASH yang inklusif di 
desa penyangga dan desa wisata.
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1.3 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
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Gambar 2. Implementasi WASH yang Inklusif di daerah wisata didukung dengan tiga Buku Panduan 
yang menargetkan tiga kelompok 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.
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2 WASH yang inklusif
2.1 Apa itu WASH Inklusif?
WASH yang inklusif adalah layanan akses air bersih, sanitasi dan higiene yang 
mempertimbangkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gender 
Equity, Disability and Social Inclusion = GEDSI). Orang-orang yang rentan secara 
sosial (seperti perempuan dan anak perempuan, orang tua, kelompok miskin dan 
penyandang disabilitas) menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan terbesar 
akibat kondisi WASH yang buruk. Meskipun semua anggota masyarakat berhak 
mendapatkan akses ke fasilitas WASH yang lebih baik, beberapa kelompok 
masyarakat 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 
pelayanan 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.
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2.2 Prinsip GESI-WASH
Prinsip-prinsip berikut ini memandu WASH yang Inklusif di masyarakat:

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

• Memastikan partisipasi yang setara dan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan yang memungkinkan seluruh kelompok sosial masyarakat terlibat 
dalam kegiatan pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan WASH di 
masyarakat.

• Akses yang sama ke fasilitas WASH oleh semua kelompok sosial di masyarakat 
dan wisatawan.

• Melindungi kesehatan lingkungan dengan mempromosikan pengelolaan air dan 
kesehatan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung WASH yang Inklusif 
yang bisa diterapkan untuk semua.
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3  Penatalayanan wash yang inklusif 
di masyarakat daerah wisata

Buku Panduan ini memberikan tiga tingkat kinerja yang digunakan untuk menilai 
capaian penatalayanan WASH saat ini di masyarakat dan juga target perencanaan 
kedepan sesuai dengan kapasitas masyarakat. Tingkat terendah adalah Dasar, di 
mana layanan WASH tersedia, tetapi dengan pertimbangan gender dan inklusi 
sosial yang masih terbatas. Tingkat kedua adalah Madya, di mana pertimbangan 
dan layanan WASH yang Inklusif telah dipenuhi. Diharapkan masyarakat dapat 
mencapai tingkat kinerja tertinggi, yaitu Utama, di mana pendekatan WASH Inklusif 
yang komprehensif dan berkelanjutan 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

Terdapat 5 komponen utama yang digunakan untuk melihat capaian penatalayanan 
WASH yang Inklusif di masyarakat yaitu: 1) Komitmen bersama untuk WASH yang 
inklusif; 2) Kesadaran perilaku WASH yang Inklusif; 3) Akses sarana WASH yang 
inklusif; 4) Pencegahan pencemaran lingkungan dan kesiapsiagaan bencana; 5) 
Partisipasi semua kelompok (Tabel 1)
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Tabel 1 Tingkat Capaian Dasar, Madya dan Utama untuk tiap Komponen 
Penatalayanan WASH di Masyarakat

DASAR MADYA UTAMA

1 Komitmen rendah 
terhadap  WASH yang 
inklusif, dimana tidak 
terdapat kebijakan 
dan perencanaan 
pembangunan mengenai 
target WASH yang inklusif 
di masyarakat

Pemerintah desa dan 
masyarakat memiliki 
pernyataan komitmen 
untuk memenuhi kebutuhan 
WASH yang inklusif melalui 
kebijakan desa

Pemerintah desa dan 
masyarakat memiliki komitmen 
tinggi melalui pernyataan 
kebijakan dan target rencana 
pembangunan untuk WASH 
yang inklusif yang dipantau 
secara berkelanjutan 

2 Tidak ada upaya untuk 
promosi perubahan 
perilaku WASH

Masyarakat terpapar upaya 
promosi perubahan perilaku 
WASH yang Inklusif namun 
masih bersifat insidental

Masyarakat terpapar upaya 
terencana promosi perubahan 
perilaku WASH yang Inklusif 
yang terintegrasi dalam 
program rutin di berbagai 
kelompok sosial di masyarakat  
secara berkesinambungan 

3 Sebagian besar 
masyarakat telah 
mendapat akses WASH 
yang memadai sepanjang 
tahun yang meliputi akses 
air bersih, sanitasi dasar 
dan sarana hygiene

Seluruh anggota 
masyarakat dan pengunjung 
wisata memiliki akses 
WASH Inklusif sepanjang 
tahun sesuai dengan 
kebutuhannya dimanapun 
ia berada (rumah tinggal, 
sekolah, dan tempat umum 
lainnya) 

Seluruh anggota masyarakat 
dan pengunjung wisata 
memiliki akses WASH Inklusif 
sepanjang tahun sesuai dengan 
kebutuhannya dimanapun ia 
berada (rumah tinggal, sekolah, 
dan tempat umum lainnya) 
yang terpelihara secara 
berkelanjutan

4 Masyarakat melakukan 
beberapa upaya  
pencegahan pencemaran 
dan konservasi lingkungan

Masyarakat melakukan 
praktik pencegahan 
pencemaran dan konservasi 
sumber daya air secara 
rutin 

Masyarakat melakukan praktik 
pencegahan pencemaran 
dan konservasi sumber daya 
air secara terintegrasi  dan 
berkelanjutan, serta memiliki 
rencana peningkatan ketahanan 
WASH inklusif dalam situasi 
bencana

5 Pemuka masyarakat 
dilibatkan dalam 
perencanaan 
pembangunan akses 
WASH  

Pemuka masyarakat 
dan semua kelompok 
sosial masyarakat yang 
termarjinalkan dilibatkan 
dalam perencanaan akses 
WASH Inklusif di masyarakat

Pemuka masyarakat dan semua 
kelompok sosial masyarakat 
yang termarginalkan dilibatkan 
dalam perencanaan dan 
pengawasan akses WASH 
Inklusif di masyarakat yang 
dipantau secara berkala
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3.1 Komitmen Bersama untuk WASH yang inklusif 
Masyarakat dan pemerintah desa diharapkan memiliki komitmen bersama yang 
dapat diperkuat dengan kebijakan tertulis untuk mewujudkan akses WASH yang 
Inklusif di desanya. Peningkatan akses WASH yang inklusif juga sudah ditetapkan 
sebagai tanggung jawab desa dalam peraturan. Dengan adanya komitmen dan 
kebijakan ini dapat mengawal arah pembangunan dan alokasi anggaran untuk 
pencapaiannya. Lebih lanjut, komitmen tersebut harus direalisasikan dengan 
pencapaian target yang dipantau secara berkelanjutan.  

3.2 Kesadaran perilaku WASH yang Inklusif
Kesadaran perilaku WASH meliputi perilaku sanitasi menggunakan jamban sehat 
untuk buang air besar (BAB), perilaku mencuci tangan pakai sabun pada titik kritis 
kontaminasi, perilaku higiene pengelolaan makanan dan air minum rumah tangga, 
perilaku pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga yang aman. Kesadaran 
mengenai pentingnya perilaku tersebut oleh semua orang tanpa terkecuali, 
termasuk kelompok sosial yang termarjinalkan dan bagaimana WASH yang Inklusif 
juga dapat berdampak pada pembangunan ekonomi di sektor pariwisata perlu 
ditanamkan di masyarakat. Upaya promosi perubahan perilaku ini perlu dilakukan 
secara terencana, menyeluruh dan berkala yang menjangkau semua kelompok 
sosial di masyarakat, sehingga menjamin keberlanjutan perilaku untuk ketahanan 
kesehatan jangka panjang di desa, serta meningkatkan kepercayaan wisatawan. 
Upaya promosi perilaku WASH ini juga perlu ditingkatkan intensitas dan disesuaikan 
materinya dengan situasi di masyarakat, seperti kondisi pandemi dan bencana. 

Kesadaran perilaku WASH yang baik oleh semua kelompok umur termasuk  
anak-anak dan penyandang disabilitas
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Kesadaran juga perlu dibangun untuk menjamin keterpeliharaan sarana WASH 
dan kesadaran akan kebutuhan yang berbeda untuk berbagai kelompok sosial di 
masyarakat termasuk orang tua, anak-anak, wanita, ibu hamil dan penyandang 
disabilitas. 

3.3 Akses yang inklusif terhadap sarana WASH
Akses terhadap sarana WASH inklusif yang dimaksud adalah meliput akses sarana 
WASH bagi semua kelompok sosial di masyarakat (kelompok berkebutuhan khusus, 
orang tua, ibu hamil dan masyarakat miskin) dan wisatawan, dimanapun mereka 
berada dalam lingkungan desa. Dengan demikian rancangan sarana WASH yang 
disediakan perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus bagi kelompok-kelompok 
tersebut seperti kemiringan lantai untuk kursi roda, pegangan tangan untuk 
membantu mobilitas pengguna, ketinggian sarana cuci tangan untuk akses bagi 
anak-anak dan pengguna kursi roda, dan lain sebagainya (lihat daftar panduan di 
halaman akhir buku ini). 

Akses sarana WASH untuk penyandang disabilitas
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Akses WASH Inklusif yang dimaksud meliputi:

• akses terhadap air minum yang aman (terhindar dari potensi kontaminasi dari 
sumber hingga titik konsumsi) 

• akses terhadap sarana toilet yang sehat dan lengkap secara teknis meliputi 
sarana jamban, tangki penampungan dan pengelolaan lumpur  tinja, dengan 
rancangan sesuai kebutuhan khusus yang diperlukan

• akses terhadap air bersih untuk keperluan higiene dan sarananya (cuci tangan 
pakai sabun, higiene menstruasi, higiene pangan dan higiene personal lainnya) 
yang cukup secara kuantitas sepanjang tahun

Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menjamin akses WASH inklusif 
yang berkelanjutan adalah menyesuaikan desain sarana WASH dengan kondisi 
lingkungan, termasuk diantaranya penyesuaian dengan keterbatasan air, serta 
ketahanan terhadap kondisi perubahan lingkungan 
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3.4  Pencegahan pencemaran lingkungan dan 
kesiapsiagaan bencana

Air buangan dari toilet dan sampah padat yang tidak dikelola dengan baik 
dapat berpotensi menyebabkan adanya pencemaran terhadap air tanah, air 
permukaan dan lingkungan sekitar. Toilet dengan tangki septik yang tidak dilakukan 
penyedotan secara berkala dapat menimbulkan pencemaran air. Dalam situasi 
bencana, akses WASH yang berkurang baik secara kualitas dan kuantitas seperti 
keterbatasan air bersih, ketidakberfungsian tangki septic, keterbatasan sarana 
jamban dan potensi pencemaran  dari air limbah yang tak terolah akan berdampak 
pada peningkatan resiko kesehatan. 

Sarana WASH harus disiapkan untuk mampu menghadapi 
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Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah desa diharapkan memiliki upaya 
berikut:

• Pengelolaan sampah yang aman, termasuk upaya reduce (pengurangan), reuses 
(penggunaan kembali dan recycle (daur ulang) atau 3R

• Kesiapan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus dalam situasi bencana 
seperti limbah infeksius dalam situasi pandemi, limbah yang timbul dari bencana 
banjir dan longsor, dan sebagainya 

• Pengelolaan air limbah toilet dan air limbah rumah tangga yang aman dan yang 
memiliki ketahanan menghadapi perubahan lingkungan akibat perubahan iklim 
dan bencana  

• Kesiapan mempertahankan akses sarana WASH yang Inklusif pada situasi 
bencana atau akibat dampak perubahan iklim terutama bagi kelompok 
masyarakat rentan atau termarginalkan baik di pengungsian maupun di  
rumah tinggal

• Kesiapan mempertahankan akses sarana higiene (cuci tangan pakai sabun) pada 
situasi pandemi

3.5 Partisipasi semua kelompok
Keterlibatan dan partisipasi semua kelompok sosial di masyarakat, khususnya 
kelompok sosial yang termarjinalkan dalam semua tahapan pembangunan WASH 
yang Inklusif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan dapat 
meningkatkan capaian dan dampak positif dari kegiatan pembangunan tersebut. 
Keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam program peningkatan 
akses WASH telah menunjukkan bukti peningkatan dampak positif di banyak 
daerah baik di Indonesia maupun di negara lain.

Seringkali dalam penerapan aturan-aturan teknis sarana inklusif menemukan 
benturan keterbatasan situasi di lapangan yang sangat memerlukan modifikasi 
dan inovasi praktis di lapangan. Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas 
dalam perencanaan dapat membantu proses modifikasi dan inovasi sarana WASH 
yang akhirnya secara praktis dapat memberikan akses lebih baik bagi pengguna. 
Keterlibatan semua kelompok pengguna yang meliputi kelompok penyandang 
disabilitas, orang tua, ibu hamil dan anak-anak dalam melakukan penilaian 
kelayakan sarana juga penting dilakukan untuk menjamin akses dan juga perbaikan 
rancangan sarana kedepan. 
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4 Proses 
4.1  Pembentukan Komitmen Organisasi untuk WASH yang Inklusif
Dalam masyarakat desa, beberapa organisasi dan badan memiliki wewenang dan 
tanggung jawab terkait pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta yang bertanggung jawab terkait 
peningkatan akses dan perilaku WASH seperti Kelompok Kerja 4 dalam organisasi 
PKK. Beberapa desa juga sudah memiliki komite sanitasi yang mengelola program 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan program pemerintah 
untuk meningkatkan akses WASH di masyarakat (informasi peraturan ada di bagian 
5 buku ini). 

Langkah awal yang diperlukan adalah  membangun komitmen bersama di dalam 
organisasi dan kolaborasi antar organisasi dan kelompok tersebut mengenai 
pentingnya WASH yang Inklusif untuk mendukung kesehatan masyarakat dan juga 
perkembangan wisata di masyarakatnya. 

Pada dasarnya, organisasi dan kelompok tersebut akan tetap melaksanakan 
tanggung jawabnya seperti awal dibentuk, namun dengan penambahan fokus pada 
isu inklusi dan layanan pariwisata yang aman. Sebagai contoh, Pokdarwis dapat 
melakukan kegiatan pengembangan pariwisata dengan melibatkan kelompok PKK 
dan kesehatan dengan tujuan menyelaraskan program STBM di masyarakat dengan 
STBM untuk kegiatan wisata. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan 
dengan mengkapasitasi Pokdarwis dalam membahas isu WASH yang inklusif serta 
WASH dalam situasi bencana.  
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Partisipasi semua komponen masyarkat baik wanita dan pria, kaum termarjinalkan seperti penyandang 
disabilitas, orang tua dan keluarga miskin

Dalam susunan pengurus dan pertemuan-pertemuan masyarakat untuk 
mendiskusikan hal terkait pariwisata dan WASH yang inklusif penting untuk 
dipastikan komposisi yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam peran 
teknis dan manajemen. Dalam susunan kepengurusan dan pertemuan-pertemuan 
diharapkan juga mendorong keterlibatan wanita dan kelompok marginal lainnya 
(seperti penyandang disabilitas) sebagai fasilitator dan agen perubah dalam 
program-program WASH yang Inklusif di masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud 
adalah dalam setiap tahapan pembangunan WASH yang Inklusif mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program.     

4.2 Pemetaan Kebutuhan Desa
Mengapa kita butuh pemetaan kebutuhan? Pemetaan kebutuhan penting karena 
membantu masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat menentukan hal-hal yang 
perlu diperbaiki dan menyusun peta jalan untuk mencapai tujuan WASH yang 
Inklusif di masyarakat. 
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Apa saja yang harus dipetakan? Hal yang akan dipetakan adalah seluruh aspek 
WASH yang Inklusif, misalnya berapa cakupan WASH yang inklusif di masyarakat, 
kemudian siapa yang telah berperan di dalam pembangunan WASH di destinasi 
wisata, serta peranan masyarakat dalam mengimplementasikan , memelihara dan 
mengawasi WASH yang Inklusif. Semua data mengenai akses sebaiknya terpilah 
berdasarkan gender dan kelompok-kelompok sosial lainnya (seperti orang tua, 
penyandang disabilitas dan masyarakat miskin). 

Pemetahaan kebutuhan desa melalui proses ayng partisipatif melibatkan semua komponen masyarakat

Beberapa informasi penting dalam pemetaan ini dapat dilihat pada daftar berikut:

• Ketersediaan air bersih sepanjang tahun dan kebutuhan tambahan air di musim 
kemarau dari sumber yang ada di desa

• Akses air bersih di rumah tangga dan seluruh anggota keluarganya termasuk 
penyandang disabilitas

• Akses dan perilaku sanitasi di rumah tangga dan seluruh anggota keluarganya 
termasuk penyandang disabilitas

• Ketersediaan dan keberfungsian sarana WASH yang inklusif di sekolah (termasuk 
manajemen higiene menstruasi), tempat ibadah, sarana kesehatan, rumah 
makan, pasar dan tempat umum lainnya

• Ketersediaan dan keberfungsian sarana WASH yang inklusif di fasilitas wisata 
(homestay, lokasi wisata dan wisata kuliner) 
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• Perilaku WASH di rumah makan, di penjaja makanan dan di tempat umum 
lainnya

• Pengelolaan resiko pencemaran lingkungan dan sumber daya air (meliputi 
drainase, air buangan dan sampah)

• Pemetaan wilayah rawan bencana, seperti banjir, kekeringan, longsor dan 
sebagainya

• Resiko akses WASH pada situasi bencana dan juga akibat perubahan iklim 
(kekeringan dan banjir), termasuk di dalamnya pemetaan potensi resiko 
kegagalan operasi tangki septik yang berpotensi mengkontaminasi lingkungan 
dan menyebarkan penyakit, serta penyediaan sarana cuci tangan dan sarana 
WASh lainnya yang inklusif dalam situasi pandemi

• Angka kematian dan kesakitan balita, anak-anak dan masyarakat umum di desa      

• Angka disabilitas dan perkembangan berbagai jenis disabilitas yang juga dapat 
dipengaruhi oleh perkembangan jenis penyakit, tingkat kemiskinan dan kondisi 
sosial ekonomi lainnya

• Distribusi kelompok sosial masyarakat (berdasarkan umur, disabilitas, jenis 
kelamin, status ekonomi, pendidikan dan pekerjaan)

Dalam proses pemetaan ini, formulir verifikasi STBM dapat digunakan untuk menilai 
cakupan dan kualitas akses sarana air bersih, sanitasi dan higiene di masyarakat 
(lihat bagian 5.3).
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4.3 Penyusunan Rencana Aksi 
Rencana Aksi WASH Inklusif harus dikembangkan untuk menetapkan target 
tahunan yang disepakati bersama oleh semua anggota masyarakat. Target harus 
didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari peta kebutuhan dan situasi 
awal (baseline). Rencana Aksi WASH Inklusif memuat prioritas kebutuhan dan 
target yang ingin dicapai, strategi dan jenis kegiatan yang akan dilakukan untuk 
mencapai target, populasi target, jangka waktu pelaksanaan, penanggung jawab, 
serta kerjasama untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan anggaran. Rencana Aksi 
harus dibangun berdasarkan atau selaras dengan rencana WASH yang ada yang 
dikembangkan sebagai bagian dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM). Contoh Rencana Aksi dan strukturnya mengikuti lima pilar utama program 
STBM Nasional dapat dilihat pada Lampiran 1.   
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4.4 Kolaborasi yang Berkelanjutan
Banyak tantangan-tantangan WASH Inklusif yang bersifat kompleks, melintasi 
batasan kewenangan dan membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih luas di 
luar kemampuan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan yang terbaik adalah 
berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. 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. Kolaborasi dalam masyarakat dapat 
melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti organisasi kelompok rentan, 
petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata.

Kolaborasi sektor pariwisata melalui program CSR untk pembangunan WASH yang inklusif di 
masyarakat daerah penyangga kawasan wisata
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1. Pemangku kepentingan WASH di masyarakat 
• SKPD dalam sektor AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan), termasuk 

Pokja Pembangunan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi (PPAS)
• SKPD dalam sektor pariwisata
• SKPD dalam sektor sosial, pemberdayaan wanita dan pemberdayaan masyarakat
• ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation)
• Badan Promosi Pariwisata Daerah
• Asosiasi-asosiasi wisata
• Kelompok Sadar Wisata (Pok Darwis)     
• LSM lokal dan internasional
• Perusahaan di bidang pariwisata (biro perjalanan, restoran, hotel, dll)
• Perusahaan di bidang lain (misalnya Unilever, Nestle, Danone, Pertamina, PLN, 

Bank Mandiri dan lain-lain)
• Pangdam
• Universitas (misalnya Sekolah Tinggi Pariwisata)
• Sekolah-sekolah
• Tokoh masyarakat dan tokoh agama
• Organisasi perempuan dan penyandang disabilitas
• PKK
• Kelompok anak dan remaja
• Wirausaha sanitasi

Berikut adalah beberapa contoh-contoh kolaborasi yang dapat dilakukan di 
masyarakat:

• Kolaborasi dengan pelaku usaha wisata untuk perubahan perilaku WASH di 
masyarakat. Pengusaha pariwisata seringkali memiliki dana alokasi CSR tetapi 
tidak tahu kemana harus menyalurkan dana tersebut. Dengan berinvestasi dalam 
program WASH Inklusif, usaha pariwisata tidak hanya membantu masyarakat 
untuk meningkatkan akses ke WASH yang inklusif, tetapi juga mendapatkan 
keuntungan kembali. Usaha pariwisata diuntungkan karena lingkungan yang lebih 
bersih dan citra daerah wisata yang lebih baik.

• Kemitraan strategis dengan organisasi perempuan dan organisasi penyandang 
disabilitas. Perempuan dan penyandang disabilitas seringkali mengalami 
diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan. Bekerja sama dengan organisasi 
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perempuan dan organisasi penyandang disabilitas akan memastikan bahwa 
suara mereka didengar dan kebutuhan mereka terakomodasi, terutama di sektor 
WASH Inklusif. 

• Pelibatan tenaga kesehatan perempuan, seperti bidan, dokter, perawat, dan 
sanitarian di PUSKESMAS dalam program-program WASH Inklusif. Tenaga 
kesehatan perempuan memiliki pengaruh terhadap perempuan di desa. Oleh 
karena itu, tenaga kesehatan perempuan akan sangat berharga dalam membantu 
penyampaian pesan tentang WASH Inklusif dan berkontribusi bagi keberhasilan 
program WASH Inklusif, khususnya di kalangan perempuan. Selain itu, sanitarian 
memiliki pengetahuan dasar tentang WASH, namun konsep WASH Inklusif 
merupakan sesuatu yang perlu diinternalisasikan ke dalam pekerjaan mereka.

• Pelibatan pemuka agama dan pemuka adat dalam program-program WASH 
Inklusif. Mereka sering menjadi contoh masyarakat. Melibatkan para pemimpin 
lokal ini akan berkontribusi pada keberhasilan program WASH Inklusif. Mereka 
juga akan membantu menghubungkan program WASH Inklusif dengan nilai-nilai 
agama yang menjunjung tinggi perempuan, kesetaraan sosial dan kebersihan.

4.5 Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan dan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur capaian saat ini dan 
upaya perbaikan ke depan. Untuk dapat menilai dengan tepat capaian WASH yang 
Inklusif, keterlibatan semua kelompok sosial di masyarakat, khususnya kelompok 
rentan yang termarjinalkan dalam proses ini menjadi sangat penting. Keterlibatan 
ini termasuk dalam penilaian kelayakan akses fisik sarana WASH yang dibangun 
di masyarakat. Mekanisme verifikasi capaian STBM 5 pilar dapat disandingkan 
dalam proses ini dengan ditambahkan fokus mengenai kesetaraan gender dan 
inklusi sosial dalam pengukuran akses WASH baik bagi masyarakat dan juga bagi 
wisatawan. Hasil evaluasi kemudian dijadikan peta kebutuhan untuk perencanaan 
rencana aksi berikutnya dengan tidak lupa mempertimbangkan upaya untuk 
menjaga keberlanjutan akses. 
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5  Peraturan-peraturan dan panduan eksisting
5.1 Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial di Indonesia
Undang-undang No. 8 Tahun 2016 berhubungan dengan penyandang disabilitas, 
dapat diakses di: https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20
Th.%202016.pdf 

PP No. 42 Tahun 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.

Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 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 

Contoh pelaksanaan program WASH Inklusif oleh Plan Indonesia dan beberapa 
fakta akses WASH  yang Inklusif dapat dilihat pada tautan berikut: https://plan-
international.or.id/id/sanitasi-yang-inklusif-melalui-program-stbm-gesi/. Panduan 
STBM GESI juga bisa diakses pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1YP
IyyXnKoxcokgrHpp4o1UB6QIvD0wwn/view?usp=sharing 

5.2 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 
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5.3  Sanitasi dan Higiene
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dapat diakses pada tautan berikut:  
http://stbm.kemkes.go.id/app/news/7558/permenkes-nomor-3-tahun-2014-
tentang-stbm Peraturan ini mengatur mengenai pendekatan berbasis masyarakat 
untuk meningkatkan akses sanitasi, air bersih dan higiene di masyarakat yang 
menekankan pada upaya-upaya kolektif masyarakat dalam mendorong perubahan 
perilaku, peningkatan ketersediaan alternatif sarana di pasaran serta penciptaan 
lingkungan yang kondusif melalui kebijakan terkait. STBM meliputi 5 pilar yang 
menjadi target yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, 
pengelolaan air minum dan makanan yang aman, pengelolaan sampah yang aman, 
serta pengelolaan air limbah yang aman.

Panduan Pelaksanaan Teknis STBM dapat diakses pada tautan berikut:  
http://stbm.kemkes.go.id/public/docs/
reference/5b99c4c2576e12f4c9a2019139312658b2f3704c9abc5.pdf 

Panduan Pelaksanaan Verifikasi STBM dapat diakses pada tautan berikut:  
https://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.
org/files/Verifikasi_STBM.pdf 

Buku STBM GESI oleh PLAN Indonesia dapat diakses pada tautan berikut:  
https://drive.google.com/drive folders/ 
13uGb7KpUUwMmE83aoXrBKU2UfnNNp79f?usp=sharing 

5.4 Manajemen Kebersihan Menstruasi
Buku Panduan Kebersihan Menstruasi untuk Orang Tua dan Guru yang disusun oleh 
PLAN Indonesia dapat diakses pada tautan berikut: https://plan-international.
or.id/en/manajemen-kebersihan-menstruasi/ 

STBM GESI-MHM di sekolah oleh PLAN Indonesia dapat diakses pada tautan  
berikut: https://drive.google.com/drive/
folders/13uGb7KpUUwMmE83aoXrBKU2UfnNNp79f?usp=sharing 
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5.5 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.

5.6 Manajemen Persampahan
Pengelolaan sampah di masyarakat 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.

5.7 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.

5.8 Kebencanaan
Dalam situasi bencana, layanan WASH sering kali terbatas akibat kerusakan dan 
ketidakberfungsian infrastruktur. Upaya mengantisipasi dan menjamin akses WASH 
dalam situasi bencana perlu dipersiapkan mulai dari desain sarana yang lebih 
tahan ancaman bencana dan juga rencana pelayanan WASH di lokasi pengungsian. 
Panduan berikut adalah panduan sanitasi total berbasis masyarakat di pengungsian 
yang disusun oleh PLAN Indonesia yang dapat diakses pada: https://drive.google.
com/drive/folders/1vLoIbMgF1jbaMYP-iT3lSS4u0t00bU9l?usp=sharing 

Sedangkan panduan berikut adalah buku panduan Opsi Sanitasi Yang Terjangkau 
Untuk Daerah Spesifik: https://www.wsp.org/sites/wsp/files/publications/wsp_
Opsi_Sanitasi_yang_terjangkau.pdf
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Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (termasuk sampah 
yang ditimbulkan akibat kondisi bencana)  https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/138876/pp-no-27-tahun-2020 

Panduan Pengelolaan limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga, dapat diakses 
pada https://www.unicef.org/indonesia/media/7446/file/Infographic%20on%20
infectious%20waste%20management%20(Indonesian).pdf 

5.9 Kerjasama dan Perencanaan Desa
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/ 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dapat diakses di http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_
menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_21_
tahun_2020 , yang menyebutkan target SDGs desa meliputi:

a. Desa tanpa kemiskinan;
b. Desa tanpa kelaparan;
c. Desa sehat dan sejahtera;
d. Pendidikan Desa berkualitas;
e. Keterlibatan perempuan Desa;
f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
j. Desa tanpa kesenjangan;
k. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
m. Desa tanggap perubahan iklim;
n. Desa peduli lingkungan laut;
o. Desa peduli lingkungan darat;
p. Desa damai berkeadilan;
q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
r. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
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Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, dapat diakases di 
https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Peraturan-
Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-
2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf 

Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata yang dapat di akses di https://www.
kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/1_%20
Pedoman%20Pokdarwis.pdf 

5.10 Panduan Internasional Lainnya
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/ 

Lima kunci keamanan pangan, World Health Organisation, dapat diakses di: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639

Vision 2030: Ketahanan layanan air bersih dan sanitasi dalam menghadapi 
perubahan iklim: laporan teknis, dapat diakses pada https://apps.who.int/iris/
handle/10665/70462 
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6  Daftar kontak organisasi untuk konsultasi 
terkait gesi-wash (NTB)

Organisasi bidang disabilitas

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, NTB; Alamat:  Asrama Putra Balai Sosial 
Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri Jl TGH Ibrahim Khalidy Bengkel, Kecamatan 
Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, email: srirama91@yahoo.com 

Organisasi bidang WASH yang Inklusif

Plan Indonesia, NTB; Alamat: Jl. Kebyar No. 7 lingkungan Pusaka Kota Mataram, 
email: Irfan.Ariyanto@plan-international.org ; Novika.Noerdiyanti@plan-
international.org 

Mitra Samya; Alamat: Jl. Sultan Salahuddin No 17, Tanjungkarang, Mataram, Nusa 
Tenggara Barat 83115; email: mitrasamya@indonet.id 

Pusat Studi

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
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Lampiran 1. Contoh Rencana Aksi

Rencana Aksi ini memberikan contoh bagi masyarakat di kawasan pariwisata yang 
ingin berkolaborasi dengan sektor perhotelan untuk menyelesaikan permasalahan 
WASH. Rencana aksi ini sejalan dengan lima pilar Strategi Nasional Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat Indonesia (STBM) dan satu komponen tambahan untuk 
pengurangan risiko bencana.

Prioritas masalah Baseline Target capaian Strategi dan Kegiatan

1. Perilaku buang air 
besar sembarangan 
(BAB) dan akses 
jamban inklusif

8% masyarakat masih 
BABS

0% warga buang air 
besar sembarangan 
(ODF)

1. Meningkatkan kesadaran untuk 
memiliki dan menggunakan fasilitas 
jamban termasuk oleh anak-
anak, orang tua dan penyandang 
disabilitas.

2. Memberikan subsidi keuangan 
kepada rumah tangga miskin 
(misalnya rumah tangga yang 
dikepalai oleh perempuan tunggal, 
penyandang disabilitas, dll.)

2. Perilaku Cuci Tangan 
Pakai Sabun (CTPS)

78% masyarakat 
memiliki akses 
fasilitas cuci tangan 
pakai sabun/praktik 
tidak konsisten

100% warga punya akses 
dan melakukan CTPS di 5 
waktu kritis 

Peningkatan kebutuhan dan akses 
sarana CTPS melalui:
1. Pemicuan CTPS inklusif
2. Pertemuan masyarakat 

perencanaan perbaikan sarana 
CTPS

3. Promosi CTPS massal di desa dan 
sekolah

4. Perencanaan monitoring 

3. Penggunaan air 
minum yang aman 

80% penduduk 
mengakses air minum 
yang aman

100% warga 
menggunakan air minum 
yang aman

1. Peningkatan pengetahuan 
mengenai alternatif pengolahan air 
minum rumah tangga yang aman

2. Peningkatan pengawasan risiko 
pencemaran sumber air oleh 
masyarakat

4. Pengelolaan sampah 70% penduduk 
belum melakukan 
pemilahan dan 
pengelolaan sampah 
dengan baik

100% penduduk 
melakukan pemilahan 
dan pengelolaan sampah 
yang aman 

1. Peningkatan kesadaran dan 
pemahaman terkait pengelolaan 
sampah yang aman

2. Pengembangan bank sampah dan 
upaya pengelolaan sampah kolektif 
di masyarakat

5. Pengelolaan limbah 
cair 

40% limbah rumah 
tangga  yang dikelola 
dengan aman

100% limbah cair rumah 
tangga dikelola dengan 
aman 

1. Peningkatan pemahaman 
masyarakat terkait penyaluran dan 
pembuangan limbah cair rumah 
tangga yang aman 

2. Hotel meningkatkan sistem 
pengolahan air limbah

6. Akses WASH dalam 
situasi bencana dan 
pandemi

50% penduduk 
memiliki akses air 
bersih dan sanitasi 
dalam keadaan 
darurat

100% penduduk memiliki 
akses air bersih dan 
sanitasi dalam keadaan 
darurat

1. Meningkatkan pilihan sumber 
air untuk pengumpulan dan 
penyimpanan air, mis. air hujan

2. dll.
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Target populasi Waktu Penanggung jawab Kolaborasi Anggaran

semua KK 6 bulan Kaur  
Pembangunan, Desa

Dinas kesehatan 
dan Asosiasi hotel

Rp 10 juta (dana desa 8 
juta, kontribusi hotel dan 
homestay 2 juta)

Semua KK, 
khususnya
orang tua,
Anak-anak,
Penyandang 
disabilitas 

3 bulan Ketua PKK Hotel X Rp 5 juta

semua KK

kelompok 
swadaya 
masyarakat

6 bulan PKK

kelompok swadaya 
masyarakat

Dinas Kesehatan 
dan Asosiasi hotel

5 juta

Semua KK 1 tahun Karang Taruna dan 
Pokdarwis

Asosiasi Hotel dan 
Dinas Lingkungan 
Hidup

X juta 

semua KK 1 tahun Kaur Pembangunan, 
Desa

Asosiasi Hotel dan 
Dinas Lingkungan 
Hidup

X juta 

semua KK 1 tahun Kaur Pembangunan, 
Desa dan Pokdarwis

Asosiasi Hotel dan 
Dinas PUPR

X juta 
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