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I.

PENDAHULUAN
Prosedur Operasinal Baku (POB) ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan
pengembangan SPAMS yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi
serta pemanfaatan sarana SPAMS yang aksesibel bagi semua orang (disability inclusive
development = DID) dengan mengutamakan semua orang termasuk Penyandang
Disabilitas dan Warga dengan Keterbatasan Gerak (People with Disabilities = PwD).
Tujuan dari penyusunan POB ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan,
kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan warga
yang terbatas geraknya diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan
berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan
bagis semua, termasuk penyandang disabilitas dan warga dengan keterbatasan gerak.
SPAMS inklusif mengacu pada layanan dan infrastruktur air minum dan sanitasi (SPAMS)
yang memenuhi kebutuhan setiap orang dalam masyarakat: perempuan dan laki-laki,
anak perempuan dan anak laki-laki, penyandang disabilitas, orang-orang yang sakit atau
terluka, orang tua, wanita hamil dan kelompok lain. Hal ini berarti memastikan bahwa
setiap orang di dalam sebuah komunitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan pada kegiatan PAMSIMAS, dan dapat dengan
mudah mengakses layanan SPAMS. Ini berfokus pada kelompok yang berisiko
terpinggirkan dan dikecualikan
Untuk mendukung pembangunan yang inklusif bagi para penyandang disabilitas Program
Pamsimas menerapkan prinsip-prinsip universal di semua aspek perencanaan (termasuk
aspek design dari sarana air minum dan sanitasi). Hal ini dimaksudkan agar sarana dapat
digunakan semaksimal mungkin oleh siapapun tanpa perlu penyesuaian atau desain
khusus.
Tiga hal yang harus dilakukan dalam pelibatan penyandang disabilitas pada tahap
perencanaan adalah (i) menemukan orang dengan disabilitas, (ii) Konsultasi dalam
kegiatan Inklusif Disabilitas dengan menerapkan prinsip ”Tidak Ada Kami Tanpa Kami”,
dan (iii) Menyusun Perencanaan dengan menerapkan prinsip-prinsip universal.
Penting bagi Tim ROMS (PC dan DC) untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan
dinas pemerintah daerah yang menangani bidang pengelolaan penyandang disabilitas
serta mengidentifikasi keberadaan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) tingkat
propinsi dan kabupaten untuk mendapatkan dukungan OPD dalam implementasi
Pamsimas.

1.1. PENGERTIAN DISABILITAS DAN INKLUSIF DISABILITAS
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 1).

1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
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Pembangunan yang inklusif adalah kegiatan pembangunan yang melibatkan dan
bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Pembangunan inklusif terjadi ketika seluruh
lapisan masyarakat termasuk orang dengan disabilitas menikmati proses-proses dan hasil
pembangunan secara sama. Pembangunan inklusif mendorong kesadaran dan partisipasi
seluruh masyarakat termasuk kelompok yang terpinggirkan. 2).
Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang melibatkan penyandang
disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan
dengan basis setara orang lain. Pembangunan inklusif disabilitas dilakukan untuk
mencapai kesetaraan hak azasi manusia bagi orang dengan disabilitas dan memastikan
partisipasi penuh serta akses terhadap seluruh aspek kemasyarakatan. 2).
Disabilitas bisa dipahami sebagai interaksi antara gangguan seseorang, dan hambatan
yang mereka hadapi di masyarakat. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak
Penyandang Cacat menggambarkan penyandang cacat termasuk: "mereka yang memiliki
gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi
dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka
dalam masyarakat sama dengan orang lain".

Kelemahan (Imparement) + Hambatan (Barriers)= Disabilitas
Kelemahan (impairment) - mengacu pada hilangnya fungsi atau keterbatasan fungsi yang
mempengaruhi pikiran atau tubuh seseorang.
Ini bisa terjadi:
-

Kelainan fisik, misal kesulitan dalam pergerakan tubuh;

-

Kondisi kesehatan mental/gangguan psikososial, misal kesulitan dalam
berkomunikasi, berpikir atau mengatur suasana hati, mendengar suara, dan lainlain;

-

Kerugian intelektual misalnya kesulitan belajar, pemecahan masalah, komunikasi

-

Kerusakan sensorik, misal low vision, buta, tuli atau sulit didengar.

Beberapa orang mungkin memiliki lebih dari satu gangguan, dan beberapa orang
mungkin mengalami lebih banyak kelemahan (impairment) daripada yang lain. Seseorang
mungkin terlahir dengan gangguan, atau mereka mungkin mendapatkannya selama hidup
mereka karena kecelakaan atau penyakit. Dampak bahwa kerusakan dapat sangat
bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan
pengalaman hidup lainnya.
Hambatan (Barriers) - mengacu pada hambatan dalam komunitas seseorang atau
masyarakat luas yang berarti bahwa orang dengan gangguan tidak dapat berpartisipasi
atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Oleh karena itu mereka dilumpuhkan oleh
penghalang ini. Hambatan sering dikategorikan sebagai:

2). The Universal Design - File Designing For People Of All Ages & Abilities, 1998.
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-

Lingkungan: Hambatan fisik untuk mengakses layanan, seperti bangunan atau
fasilitas yang tidak dapat diakses

-

Sikap: Ekspektasi rendah, diskriminasi atau sikap negatif terhadap orang-orang
penyandang cacat di dalam masyarakat atau keluarga

-

Kelembagaan: Hambatan hukum atau hambatan lainnya, seperti kebijakan atau
proses yang tidak mempromosikan partisipasi yang setara dengan orang-orang
penyandang cacat

-

Komunikasi: Hambatan untuk mengakses informasi atau berpartisipasi dalam
kegiatan, karena kurangnya informasi dalam format yang sesuai

1.2. DASAR KEBIJAKAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas, Tanggal 15 April 2016, menyatakan di dalam Bab 1 Pasal 1 “Penyandang
Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif
dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Hambatan dan kesulitan yang
timbul bisa berasal dari,
1) Perlakuan
2) Bangunan dan lingkungan
3) Institusional
4) Informasi
Selanjutnya pasal 74 menyatakan bahwa:
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang
Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas
sanitasi yang layak
Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals
(SDGs) juga memberi referensi mengenai penyandang disabilitas sebanyak 17 kali dan
secara eksplisit disebutkan dalam tujuan (goal) nomor 10 tentang “Mengurangi
ketimpangan di dalam dan antarnegara dan tujuan nomor 11 tentang “Membangun kota
dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan.” Kedua hal tersebut
telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Hak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi penuh, efektif dan inklusif dalam
kehidupan sosial berdasarkan persamaan telah dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.
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Sesuai dengan amanat RPJPN 2005–2025 dan RPJM 2015-2019, Pemerintah melalui
program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’,
menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum
aman dan sanitasi layak bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kelompok masyarakat
rentan dan penyandang disabilitas.

1.3. MENGAPA INKLUSIF?
Penyandang disabilitas seringkali memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan SPAMS
yang lebih rendah daripada yang lain, atau tidak mendapatkan sama sekali. Ini karena
berbagai alasan, termasuk: sarana SPAMS yang tidak dapat diakses dan jauh dan
fasilitas air; pengucilan penyandang disabilitas dari kegiatan masyarakat seperti
kesadaran kebersihan dan proses perencanaan; dan stigma dan diskriminasi terhadap
orang-orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mungkin memiliki kebutuhan
air yang lebih besar daripada beberapa anggota masyarakat lainnya, misal jika mereka
menggunakan tangan mereka untuk bergerak atau keseimbangan saat pergi ke sarana
SPAMS, mereka akan meningkatkan kebutuhan mencuci. Sangat penting bahwa
kebutuhan mereka secara khusus dipertimbangkan dalam semua aspek di kegiatan
Pamsimas.
SPAMS yang inklusif dalam kegiatan Pamsimas hanya memerlukan sedikit modifikasi.
Ketika sejak awal perencanaan dibuat, hanya butuh biaya tambahan yang rendah malah
dimungkinan tidak ada penambahan biaya. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan
layanan SPAMS juga menguntungkan anggota masyarakat lainnya, seperti anak-anak,
orang tua yang lemah, wanita hamil, dan orang-orang yang terluka atau terluka
sementara.
Penyandang disabilitas dalam Pamsimas dapat memperbaiki inklusi dan partisipasi di
kegiatan Pamsimas. Bila mereka dilibatkan, hal ini dapat meningkatkan visibilitas dan
kepercayaan diri mereka, meningkatkan martabat dan kemandirian mereka, dan
meningkatkan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan terkait layanan
SPAMS yang biasanya ditanggung oleh perempuan dan anak perempuan, seperti
mengambil air, dapat dikurangi untuk anggota keluarga penyandang disabilitas.

1.4. PRINSIP PENGEMBANGAN SPAMS INKLUSIF DISABILITAS
Prinsip pembangunan inklusif disabilitas meliputi:
1) Kesadaran, yaitu membangun pemahaman bersama untuk meningkatkan kepekaan
masyarakat terhadap inklusif disabilitas untuk menghilangkan hambatan.
2) Partisipasi, yaitu mengikutsertakan orang dengan disabilitas dalam pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan mereka sehingga tindakan yang
mempengaruhi orang dengan disabilitas tidak dapat direncanakan atau dilakukan
tanpa keterlibatan mereka.
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3) Aksesibilitas menyeluruh, yaitu dasar bagi perwujudan inklusi penuh orang dengan
disabilitas. Kecacatan bisa menjadi tidak “menghambat” apabila terdapat
aksesibilitas di dalam masyarakat dan hambatan untuk mendorong terciptanya
masyarakat yang inklusif dapat dihilangkan. Kategori hambatan: fisik, komunikasi,
kebijakan dan sikap.
4) Pendekatan dua arah, yaitu kegiatan khusus untuk memberdayakan orang dengan
disabilitas; dan pengarusutamaan isu disabilitas pada seluruh sektor pembangunan.

1.5. KEBIJAKAN DAN INDIKATOR
Program Pamsimas mendorong pengembangan SPAMS yang inklusif terhadap
penyandang disabilitas dan warga dengan keterbatasan gerak mendukung pencapaian
akses universal air minum aman dan sanitasi layak. Adanya kebijakan program yang
mendorong terwujudnya Pamsimas yang inklusif sejak dari mulai perencanaan sampai
dengan operasi dan pemeliharaan serta keberlanjutan.
1) Penghargaan terhadap keberagaman yang ada dalam semboyan Bhineka Tunggal
Ika
2) Hal tersebut dijamin oleh Pancasila, UUD 1945, UU No.19 tahun 2011 tentang
Pengesahan ratifikasi Konvensi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, UU No 8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3) Kenyataan, mayoritas semua warga termasuk didalamnya kelompok rentan (anak,
perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, minoritas
etnis, agama, dan orang dengan perbedaan orientasi seksual) masih mendapatkan
stigma negatif dan peminggiran dimana mereka tinggal.
Indikator Tercapainya Pengembangan SPAMS Yang Inklusif Dalam Pamsimas:
1) Jumlah warga penyandang disabilitas dan warga dengan keterbatas gerak yang
mendapatkan fasilitas air minum aman dan sanitasi layak.
2) Rembuk warga pada saat perencanaan, pelaksanaan serta operasi dan
pemeliharaan yang melibatkan penyandang disabilitas dan warga dengan
keterbatasan gerak.
3) Keterwakilan masyarakat penyandang disabilitas dan warga dengan keterbatasan
gerak dalam kelembagaan program (KKM, KPSPAMS dan Satlak).
4) Fasilitas umum (Sarana Sanitasi dan Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun di Sekolah
dan Keran/Hidran Umum) yang bebas barrier (hambatan).
5) Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang memenuhi prinsip inklusif.
Strategi Pengembangan SPAMS yang Inklusif Pada Pamsimas:
1) Melembagakan pembangunan yang bersifat inklusif ke dalam seluruh siklus
program.
2) Mulai mendiskusikan inklusi terhadap penyandang disabilitas dan warga dengan
keterbatasan gerak dari sejak tahap perencanaan.
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3) Melibatkan warga penyandang disabilitas
pengambilan keputusan dan lembaga local.

dan

keterbatasan

gerak

dalam

4) Mendorong Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk memfasilitasi proses
5) Pengembangan bahan pelatihan dan media sosialisasi.
6) Memastikan bahwa Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sudah menerapkan prinsip
inklusif termasuk dalam rancangan teknis infrastruktur.
7) Mendorong pendanaan lokal untuk mendukung pengembangan infrastruktut yang
inklusif.

II.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
SARANA AIR MINUM DAN SANITASI YANG INKLUSIF
Untuk melaksanakan pengembangan SPAMS dalam Pamsimas yang inklusif diperlukan
pelibatan penyandang disabilitas pada setiap kegiatan mulai persiapan, perencanaan
dan pengelolaan pasca program (operasi dan pemeliharaan) terhadap sarana air minum
dan sanitasi.

2.1. KEGIATAN PERSIAPAN
Tahap ini bertujuan untuk mengangkat isu disabilitas di dalam pembangunan air minum
dan sanitasi melalui Program Pamsimas. Perlu menyadarkan semua pihak bahwa ada
orang dengan disabilitas di wilayah mereka. Kegiatan penting dalam kegiatan persiapan
Program Pamsimas yang terkait dengan penyadaran ini adalah kegiatan Sosialisasi Desa,
IMAS I dan Penyusunan Proposal.
Saat melakukan kegiatan Sosialisasi Desa, IMAS I dan Penyusunan Proposal, kegiatankegiatan berikut ini dapat membantu memastikan bahwa proses persiapan pada Program
Pamsimas di desa dapat dikatakan inklusif, sebagai berikut:
-

Melibatkan OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) sebagai kelompok pemangku
kepentingan saat Sosialisasi Desa dan Kegiatan IMAS. Bermitra dengan OPD dan
penyandang disabilitas pada saat sosialsiasi desa dan IMAS, serta kegiatan lainnya
dapat membantu keluarga dan orang-orang penyandang disabilitas merasa lebih
nyaman untuk mengungkapkan informasi tentang disabilitas.

-

Memastikan pendekatan praktik terbaik untuk mengidentifikasi dan memasukkan
penyandang disabilitas dalam kegiatan persiapan seperti Sosialisasi Desa, IMAS,
Penyusunan Proposal

-

Pengumpulan data dan mengidentifikasi keberadaan penyandang disabilitas

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelibatan penyandang disabilitas
tahap persiapan adalah sebagai berikut:
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Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

Pelaku

Sosialisasi
Desa

- Mengidentifikasi keberadaan OPD yang
dapat dilibatkan dalam kegiatan
sosialisasi desa
- Perhatikan waktu dan tempat
pelaksanaan sosialisasi dan rembug
desa agar penyandang disabilitas dapat
berpartisipasi dan mempunyai
kesempatan yang sama dalam
mengemukakan pendapatnya.
- Keputusan diambil dan disetujui oleh
seluruh lapisan masyarakat,
- Berikan informasi yang lengkap tentang
persyaratan PAMSIMAS dengan cara
menempelkan poster di tempat yang
strategis, membagikan leaflet, atau
membuat diskusi-diskusi kecil yang
bersifat informal dengan bahasa yang
sederhana dan mudah dipahami warga.
- Agar penyandang disabilitas memiliki
akses informasi, media sosialisasi harus
terpasang dan dibagikan pada tempattempat yang biasa dijadikan sebagai
tempat pertemuan kelompok-kelompok
tersebut, seperti Posyandu,
PUSKESMAS, Pustu, tempat
peribadatan dan lain-lain.

- Daftar OPD yang dapat
dijadikan mitra
- Adanya kehadiran
penyandang disabilitas pada
kegiatan sosialisasi desa
- Tersampaikannya informasi
tentang Program Pamsimas
kepada seluruh lapisan
masyarakat khusunya
penyandang disabilitas
- Penyandang Disabilitas ikut
memberikan pendapat
tentang keikutsertaan menjadi
lokasi Pamsimas.

Pemerintah Desa
Tim Fasilitator
DC

IMAS I

- Lakukan orientasi lapangan mengelilingi
desa untuk memperoleh gambaran
umum dari karakteristik masyarakat dan
untuk penyandang disabilitas, kenali
kebutuhan tambahan yang dibutuhkan
agar bisa terlibat dalam program.
- Tentukan lokasi diskusi yang dapat
diakses oleh penyandnag disabilitas.
- Jangan mengatur posisi duduk dalam
formasi depan-belakang. Posisi
melingkar dimana Penyandang
Disabilitas dan masyarakat lain berada
pada posisi yang sama adalah formasi
terbaik..
- Bila diperlukan menggunakan fasilitator
yang mempunyai keahlian khusus
(misal bahasa isyarat) untuk
penyandang disailitas.
- Gunakan banyak media gambar bila
sebagian besar penyandang disabilitas
tidak bisa baca dan tulis.
- Lakukan diskusi bersama masyarakat
untuk menentukan kriteria klasifikasi
kesejahteraan dan akses yang baik
terhadap air minum dan sanitasi
berdasarkan pandangan masyarakat

- Kehadiran dan keterlibatan
aktif penyandang disabilitas
pada IMAS I
- Informasi lokasi/keberadaan
penyandang disabilitas dan
akses mereka terhadap
SAMS tercantum pada Peta
Sosial

Kader AMPL Desa
Tim Fasilitator
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Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

Pelaku

setempat.
- Tuangkan hasil diskusi dalam peta
sosial. Lengkapi peta sosial dengan
informasi: (i) keberadaan penyandang
disabilitas; (ii) akses seluruh masyarakat
termasuk penyandang disabilitas
terhadap air minum dan sanitasi
Penyusunan
Proposal

- Memastikan keterwakilan penyandang
Disabilitas dalam Tim Penyusun
Proposal
- Data tentang Disabilitas harus tercantum
pada proposal

- Adanya perwakilan
penyandang disabilitas pada
Tim Penyusun Proposal
- Data Disabilitas tercantum
pada Proposal

Tim Fasilitator
Tim Penyusun
Proposal

2.2. KEGIATAN PERENCANAAN
Salah satu tujuan dari proses perencanaan di masyarakat pada Program Pamsimas
adalah membantu masyarakat dalam membuat perencanaan yang berkualitas untuk
menghasilkan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan digunakan secara
efektif oleh masyarakat sendiri. Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang
berkelanjutan secara efektif adalah sarana yang dapat berfungsi terus menerus,
sehingga pengguna mendapat kepuasan yang tinggi dan bersedia untuk mengunakan
dan memelihara sarana, serta sebagian besar masyarakat mempunyai akses. Pelayanan
sarana air minum dan sanitasi yang digunakan secara efektif adalah sarana yang oleh
sebagian besar masyarakat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan
melestarikan lingkungan.
Proses perencanaan diawali dengan kegiatan IMAS II atau Identifikasi Masalah dan
Analisis Siuasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan analisis situasi
mengenai kesehatan, sarana air minum dan sanitasi dimana Informasi tersebut
bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah dan analisis situasi untuk penyusunan
Proposal Desa, PJM ProAKSi, dan memilih prioritas opsi yang mungkin dimasukkan ke
dalam RKM
Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelibatan penyandang disabilitas
tahap perencanaan adalah sebagai berikut.
Kegiatan
IMAS II

Uraian

Hasil yang diharapkan

Pelaku

- Review peta sosial, memastikan
prioritas layanan air minum dan
sanitasi untuk masyarakat
berpenghasilhan rendah dan rentan
termasuk penyandang disabilitas
- Melibatkan penyandang disabilitas
dalam pertisipasi memberikan
pendapat, informasi yang dibutuhkan

- Peta sosial yang
menginformasikan
tempat tinggal
penyandang disabilitas
- Mendapatkan
partisipasi aktif
penyandang disabilitas
dalam IMAS II

Tim Fasilitator
Masyarakat
Senior Fasilitator
Masyarakat
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Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

Pelaku

dalam tools IMAS 2
- Amati bagaimana masyarakat
berkomunikasi. Siapa yang
berbicara, siapa yang duduk di
tempat, apa dinamika/hubungan
yang Anda amati yang dapat
memungkinkan/menghalangi orangorang penyandang disabilitas untuk
dimasukkan dalam pengambilan
keputusan nanti
- Amati dan dukung masukan dari
wanita dan pria penyandang
disabilitas (misalnya dengan
menunjukkan bahwa orang ini
mempunyai sesuatu untuk
dikatakan: "tolong dengarkan dia",
atau tanyakan kepada orang-orang
yang berbeda dalam kelompok apa
pendapat mereka itu penting.
- Pantau jika ada kehadiran oleh
orang-orang penyandang disabilitas,
orang tua dan wanita dan anak-anak
penyandang disabilitas.
Pemicuan/
CLTS

Persiapan Pemicuan
- Identifikasi lokasi rumah penyandang
disbilitas
- Klasifikasi jenis disabilitas agar
didapat metode dan media yang
sesuai digunakan
- Cari hambatan yang dapat mencegah
orang-orang penyandang disabilitas
dilibatkan dalam menerima informasi,
pengambilan keputusan dan
berpartisipasi dalam tindakan
- Rumuskan bentuk penyesuaian apa
yang bisa dilakukan untuk mengatasi
rintangan ini
Pelaksanaan Pemicuan
- Melibatkan penyandang disabiltas
sebagai masyarakat yang dipicu
- Sesuai kemampuan penyandang
disabilitas dalam mengikuti tools
pemicuan
- Pastikan penyandang disabilitas yang
hadir dapat merasakan rasa jijik
kolektif atau rasa malu di antara
anggota masyarakat, dengan

- Seluruh masyarakat
termasuk penyandang
disabilitas terpicu untuk
tidak buang air besar
sembarangan
- Apabila ada
penyandang disabilitas
yang terpicu maka
dapat dijadikan contoh
baik (trigger) bagi
masyarakat lain yang
masih buang air besar
sebarangan

Sanitarian dan
Bidan Desa
Tim Fasilitator
Masyarakat
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Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

Pelaku

- Penyandang Disabilitas
hadir dan ikut
berpartisipasi pada
proses pembentukan
KKM/Satlak dan
KPSPAMS
- Diterimanya informasi
yang lengkap oleh
penyandang disabilitas
tentang pembentukan
KKM/Satlak dan
KPSPAMS

Tim Fasilitator
Pemerintah Desa

- Rencana tahapan
prioritas pengembangan
sarana air minum dan
sanitasi yang
mempertimbangkan
akses bagi penyandang

KKM, Satlak
Tim Fasilitator
Masyarakat
Senior Fasilitator
Masyarakat

membantu mereka melihat dampak
negatif dari buang air besar
sembarangan.
- Informasi ini perlu dikomunikasikan
dengan cara yang dapat diakses oleh
semua orang, termasuk penyandang
disabilitas
- Jika tidak memungkinkan, maka
pemicuan dilakukan terpisah
terhadap penyandang disabilitas
Pasca Pemicuan:
- Pastikan penyandang disabilitas
termasuk dalam pengembangan
rencana aksi masyarakat
- Pastikan masyarakat memeriksa
siapa yang mungkin memerlukan
dukungan untuk membangun jamban
(misalnya orang-orang dengan
gangguan fisik, pembelajaran/
intelektual, atau penglihatan; orang
lanjut usia; kepala keluarga
perempuan/kepala keluarga)
- Pastikan orang-orang diidentifikasi
karena membutuhkan dukungan
untuk ditanya bantuan apa yang
mereka inginkan
Pembentukan
KKM/Satlak/
KPSPAM

-

-

-

Penyusunan
PJM ProAKSi
dan Pemilihan
Opsi

Pastikan penyandang disabilitas
ikut serta pada setiap tahapan
proses pemilihan KKM/Satlak dan
KPSPAMS
Berikan informasi yang setara
kepada penyandang disabiitas
tentang pemilihan dan
pembentukan KKM/Satlak dan
KPSPAMS
Bila memungkinkan ada
keterwakilan penyandang
disabilitas pada pengurus
KKM/Satlak dan KPSPAMS agar
dapat terlibat dalam setiap
pengambilan keputusan

- Menyusun rencana akses 100% bagi
msyarakat termasuk di dalamnya
penyandang disabilitas
- Dengan menggunakanpeta sosial
maka dapat dilakukan penetapan
prioritas termasuk akses untuk
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Kegiatan

Uraian
penyandang disbilitas
- Untuk proses pemilihan opsi,
khususnya opsi sarana air minum,
suara penyandang disabikitas harus
diperhatikan dengan meminta
pendapat terkait : (i) Design : design
seperti apa yang cocok digunakan
oleh semua lapisan masyarakat
termasuk penyandang disabilitas
sehingga tidak menyulitkan mereka
dalam mengambil air; (ii) Lokasi :
lokasi yang dimaksud tidak hanya
dari aspek jarak tetapi juga dari
aspek kenyaman dan keamanan
semua lapisan masyarakat termasuk
penyandang disabilitas untuk
mengakses sarana air minum. Jarak
yang dimaksudnya adalah tidak
terlalu jauh untuk dijangkau.
Kenyamanan/keamanan yang
dimaksud adalah sarana air minum
yang direncanakan tidak membuat
penyandang disabilitas merasa tidak
aman/tidak nyaman.

Hasil yang diharapkan
disabilitas

Pelaku
Pemdes

- Opsi terpilih dengan
opsi yang sudah
memperhatikan
kebutuhan semua
lapisan masyarakat
termasuk kelompok
disabilitas

Penyusunan
RKM

- Menyusun rencana kerja yang akan
didanai sesuai alokasi usulan
- Membuat desain teknis sarana
dengan memperhatikan kebutuhan
akses bagi penyandang disabilitas
- Pendapat penyandang disabilitas
selama proses diskusi harus
diperhatikan, baik untuk rencana
kegiatan penyediaan sarana air
minum dan sanitasi, rencana
kegiatan promosi kesehatan maupun
rencana kegiatan pelatihan.
- Sebelum diajukan, RKM harus
diplenokan dihadapan masyarakat.
Pleno harus dihadiri oleh masyarakat
yang mewakili setiap dusun dan
harus wakil penyandang disabilitas
yang hadir.
- Beri kesempatan penyandang
disabiitas untuk ikut memberikan
input perbaikan terhadap RKM

- Rencana kerja yang
mengakomodasi
partisipasi penyandang
disabilitas
- Desain teknis sarana
yang dibutuhkan untuk
penyandang disabilitas

KKM, Satlak
Tim Fasilitator
Masyarakat
Senior Fasilitator
Masyarakat
Pemdes

Evaluasi RKM

- Melakukan evaluasi kualitas RKM
dengan menambah pertimbangan

- Usulan desa sasaran
yang dalam RKM nya

PAKEM
DPMU
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Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

akses air minum dan sanitasi untuk
penyandang disabilitas

juga memperhatikan
kebutuhan akses
penyandang disabilitas

Pelaku

2.3. KEGIATAN PELAKSANAAN
Kegiatan pelaksanaan merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan di
Pamsimas agar inklusif, hal ini termasuk keterlibatan penyandang disabilitas pada
kegiatan pengembangan sarana air minum dan sanitasi (Lokasi dan konstruksi SPAMS
pertimbangan dimana dan bagaimana air didistribusikan, disimpan, dan digunakan, serta
seberapa mudah diakses oleh penyandang disabilitas), kegiatan promosi kesehatan
maupun kegiatan pelatihan.
Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelibatan penyandang disabilitas
tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut
Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

Kegiatan
pelatihan

- Adanya wakil dari penyandang
disabilitas pada setiap jenis pelatihan
yang dilaksanakan (pelatihan teknik
konstruksi, pelatihan keuangan,
pelatihan kesehatan dan pelatihan
KPSPAMS)
- Tentukan lokasi pelatihan yang mudah
dijangkau oleh penyandang disabilitas
sehingga mereka tidak menemui
hambatan untuk dapat hadir pada saat
pelaksanaan pelatihan
- Buat metode pelatihan yang dapat
diikuti oleh semua lapisan masyarakat
termasuk penyandang disabilitas.
Lakukan metode pelatihan yang tidak
membuat penyandang disabilitas
menemui hambatan dalam
berpartisipasi penuh pada proses
pelatihan

- Keikutsertaan
penyandang
disabilitas pada
pelatihan
- Lokasi pelatihan
yang mudah di akses
oleh penyandang
disabilitas
- Metode pelatihan
yang dapat diikuti
oleh penyandang
disabilitas

Kegiatan
Promosi
Kesehatan

- Adanya wakil dari penyandang
disabilitas pada pelaksanaan promosi
kesehatan
- Tentukan lokasi kegiatan yang mudah
dijangkau oleh penyandang disabilitas
sehingga mereka tidak menemui
hambatan untuk dapat hadir pada saat
pelaksanaan promosi kesehatan

Pelaku
KKM/Satlak
Tim Fasiitator
DC
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Kegiatan

Uraian

Hasil yang diharapkan

Pelaku

- Buat metode promosi kesehatan yang
dapat diikuti oleh semua lapisan
masyarakat termasuk penyandang
disabilitas. Lakukan metode tsb yang
tidak membuat penyandang disabilitas
menemui hambatan dalam
berpartisipasi penuh pada proses
promosi kesehatan
Pembangunan
sarana

- Memastikan desain secara teknis
dapat diakses oleh penyandang
disabilitas, dan dibangun sesuai desain
tersebut
- Memastikan penyandang disabilitas
telah mendapat akses air minum dan
sanitasi sesuai perencanaan
- Penyandang Disabilitas mempunyai
hak yang sama dengan masyarakat
lainnya untuk terlibat dalam setiap
kegiatan pelaksanaan sesuai
kemampuan dan kondisinya

- Sarana air minum
dan sanitasi yang
dapat diakses
penyandang
disabilitas dengan
aman
- Hak dan kesempatan
yang sama dimiliki
oleh penyandang
disabilitas pada
setiap kegiatan
pelaksanaan

KKM, Satlak
Tim Fasilitator
Masyarakat

2.4. KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Pertimbangkan penyertaan secara sengaja antara perempuan dan laki-laki penyandang
disabilitas dalam komposisi keanggotaan KPSPAMS. Hal ini dapat membantu dalam
membawa perspektif inklusi disabilitas pada penyediaan air minum dan sanitasi, serta
memberikan contoh/peluang bagi orang-orang penyandang disabilitas untuk memiliki
peran kepemimpinan di dalam masyarakat dan menantang kesalahpahaman negatif
tentang orang-orang penyandang disabilitas.
KPSPAMS harus menerima pelatihan tentang disabilitas lebih lanjut dan bagaimana
terlibat dalam operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi
(SPAMS). Jika mereka menerima pelatihan operasi dan pemeliharaan, ini harus
mencakup pertimbangan situasi khusus pria dan wanita, anak laki-laki dan anak
perempuan penyandang disabilitas.
Pada pengelolaan tarif, penggunaan air dapat mempengaruhi rumah tangga secara
berbeda. Orang-orang penyandang disabilitas dan rumah tangga mereka mungkin
mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar karena beberapa alasan:
-

Penyandang disabilitas lebih cenderung diwakili di rumah tangga miskin pada
umumnya
Penyandang disabilitas mungkin lebih cenderung memiliki biaya kesehatan yang
lebih tinggi terkait dengan beberapa gangguan dan mengakses program rehabilitasi
spesialis
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-

Penyandang disabilitas mungkin memiliki biaya transportasi tambahan yang dapat
menggabungkan kemiskinan ini.
Hambatan terhadap pendidikan dan pekerjaan juga dapat berkontribusi pada
penyandang disabilitas yang memiliki dana untuk membayar air lebih sedikit.
Penyandang disabilitas mungkin memiliki kebutuhan lebih besar karena memiliki titik
air di tingkat rumah tangga karena hambatan lingkungan di komunitas mereka.

Untuk alasan di atas, penting untuk mempertimbangkan rumah tangga dengan orangorang penyandang disabilitas dalam subsidi tarif air, serta mensubsidi biaya yang terkait
dengan pelaksanaan sambungan rumah ke rumahnya.
Mengenai pengaturan dalam melakukan operasi dan pemeliharaan dimana penyandang
disabilitas dilibatkan, maka dimusyawarahkan lebih lanjut oleh warga dan anggota di
KPSPAMS.

III. PERAN PELAKU PROGRAM PAMSIMAS
Program Pamsimas melibatkan semua pihak di tingkatan desa dan kabupaten. Pada
setiap tingkatan terdapat pelaku yang berperan langsung dalam program Pamsimas.
Pelaku-pelaku tersebut harus dapat menjamin keterlibatan penyandang disabilitas
berpartipasi dalam mewujudkan akses air minum dan sanitasi melalui program Pamsimas.

3.1. PEMERINTAH DESA
Pemerintah Desa diharapkan mempunyai data valid mengenai penyandang disabiltas
yang ada di desa. Tim Fasilitator masyarakat harus memastikan pemerintah desa
mengetahui dan mengerti definisi penyandang disabilitas yang harus difasilitasi sehingga
data yang ada pada pemerintah desa dapat terkumpul dengan benar.

3.2. KKM, SATLAK, KPSPAMS
KKM dan Satlak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan hingga serah
terima hasil program Pamsimas. KKM dan Satlak adalah orang-orang pilihan yang
diharapkan dapat mewakili suara masyarakat dan mempunyai kepedulian penuh untuk
mewujudkan akses air bersih dan sanitasi di desanya. Kepedulian ini juga termasuk untuk
penyandang disabilitas yang ada di desa. KKM dan Satlak harus memberikan informasi
kepada tim fasilitator masyarakat mengenai penyandang disabilitas yang ada di desa.
Melalui informasi tersebut tim fasilitator bersama KKM dan Satlak merencanakan dan
melakukan fasilitasi terhadap penyandang disabilitas agar dapat terlibat dalam semua
tahapan program Pamsimas.
KPSPAMS sebagai pengelola sarana yang terbangun harus memastikan penyandang
disabilitas dapat mengakses sarana air minum dan sanitasi dari program Pamsimas dan
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pengembangannya. KPSPAMS juga diharapkan dapat melibatkan penyandang disabilitas
dalam kepengurusan pengelolaan sehingga keterlibatan dalam Pamsimas dan
pengembangannya dapat memperhatikan penyandang disabilitas.

3.3. TIM FASILITATOR MASYARAKAT
Tim Fasilitator Masyarakat harus dapat memastikan penyandang disabilitas ikut
berpartisipasi dalam program Pamsimas mulai dari sosialisasi Pamsimas tingkat desa
sampai dengan tahap pemanfaatan sarana yang dibangun. Definisi penyandang
disabilitas harus jelas tersampaikan kepada pelaku Pamsimas di tingkat desa.
Identifikasi penyandang disabilitas perlu dilakukan oleh tim fasilitator masyarakat dengan
baik dan tidak menyinggung perasaan masyarakat atau individu penyandang disabilitas
itu sendiri. Telah dibuat pertanyaan yang dapat dipakai dalam mengindentifikasi
penyandang disabilitas baik pada waktu pertemuan bersama masyarakat banyak maupun
waktu bertemu langsung dengan penyandang disabilitas,
Data yang terkumpul dari hasil indetifikasi penyandang disabilitas ini didiskusikan dengan
pelaku Pamsimas di desa untuk mendapatkan cara agar penyandang disabilitas ini dapat
ikut berpartisipasi mulai sosialisasi Pamsimas di desa sampai menjamin akses sarana air
minum dan sanitasi yang sama.

3.4. FASILITATOR SENIOR
Fasilitator Senior memastikan Tim Fasilitator Masyarakat untuk:
-

Mengerti definisi penyandang disabilitas,

-

Mampu bersama masyarakat mengidentifikasi penyandang disabilitas

-

Merencanakan dan melakukan program pamsimas bersama penyandang disabilitas

-

Memuat perencanaan teknis yang mendukung akses air minum dan sanitasi bagi
penyandang disabilitas

-

Kerjasama implementasi di desa dengan dukungan atau konsultasi dari organisasi
penyandang disabilitas

-

Turut serta memastikan dan menjamin konstruksi SPAMS inklusif

3.5. DISTRICT COORDINATOR DAN ROMS PROVINSI
District Coordinator mempunyai tanggung jawab di tingkat kabupaten untuk,
-

Mendapatkan informasi data penyandang disabilitas yang ada di pemerintah
kabupaten

-

Konsultasi dan memfasilitasi organisasi penyandang disabilitas tingkat kabupaten
untuk terlibat dalam program pamsimas

-

Mengevaluasi hasil fasilitasi
penyandang disabilitas

dan

pembangunan

yang

diperuntukan

bagi
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-

Mendorong pendanaan untuk pengembangan program Pamsimas di desa dengan
memperhatikan kebutuhan akses air minum dan sanitasi bagi penyandang
disabilitas

ROMS Provinsi mempunyai tanggung jawab di tingkat provinsi untuk,
-

Berkoordinasi dengan dinas terkait yang menangani masalah penyandang
disabilitas

-

Berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas tingkat
propinsi

-

Memberikan arahan kepada tim kabupaten dalam memfasilitasi penyandang
disabilias agar dapat terlibat aktif dalam program Pamsimas

-

Memberikan arahan teknis dalam menfasilitasi desain bangunan yang dapat
diakses penyandang disabilitas

-

Mengevaluasi hasil fasilitasi
penyandang disabilitas

dan

pembangunan

yang

diperuntukan

bagi

3.6. PEMERINTAH KABUPATEN
Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait mempunyai data penyandang disabilitas.
Data yang disediakan oleh pemerintah kabupaten ini bersama District Coordinator dan
Organisasi Penyandang Disabilitas yang ada di kabupaten diharapkan menjadi
pendukung awal dalam identifikasi penyandang disabilitas yang dilakukan tim fasilitator
masyarakat dan senior fasilitator yang ada di desa.

3.7. ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS (OPD)
Organisasi Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten dibutuhkan kerjasamanya untuk
memberikan informasi atau data penyandang disabilitas yang ada di kabupaten.
Organisasi ini juga mendukung, memberi masukan bahkan terlibat aktif dalam
pelaksanaan program Pamsimas baik melalui pendampingan lapangan maupun
memberikan masukan kepada pelaku Pamsimas lainnya.
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IV. PERSYARATAN TEKNIS DAN AKSESIBILITAS SARANA
4.1. KETENTUAN UMUM PERSYARATAN TEKNIS
-

Dalam merencanakan, dan melaksanakan pengembangan
dilengkapi dengan penyediaan sarana yang aksesibel.

SPAMS,

-

Setiap pelaaku Pamsimas dalam penyelenggaraan pengembangan SPAMS wajib
memenuhi persyaratan teknis sarana yang aksesibel sesuai POB ini.

-

Persyaratan teknis sarana yang aksesibel pada sarana SPAMS di Pamsimas
meliputi:


Kran/hidran umum,



Jamban sekolah,



Tempat cuci tangan pakai sabun,



Kelengkapan penunjang lainnya: ukuran dasar ruang, ramp, dan pintu

harus

-

Rincian persyaratan teknis SPAMS tercantum pada POB ini merupakan satu
kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan. Untuk terwujudnya tertib penyediaan
sarana SPAMS yang inklusif (aksesibel), Pamsimas melakukan peningkatan
kemampuan teknis kepada Fasilitator dan dan masyarakat dalam memenuhi
ketentuan teknis tersebut.

-

POB ini menetapkan acuan teknis SPAMS yang diperlukan oleh setiap sarana
umum yang dibangun Pamsimas yang digunakan oleh semua orang termasuk
penyandang disabilitas dan warga yang terbatas geraknya

Asas ketentuan teknis dan aksesbilitas:
1) Keselamatan, yaitu setiap sarana SPAMS yang bersifat umum (digunakan untuk
public) dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi
semua orang.
2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau sarana umum
yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua sarana yang
bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan
semua sarana SPAMS yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa
membutuhkan bantuan orang lain.
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4.2. JENIS BANGUNAN SPAMS
4.2.1. Kran Umum/Hidran Umum
Persyaratan Teknis
1) Kran tugu yang terdiri dari 2-4 kran harus dapat diakses oleh semua orang
penyandang disabilitas dan warga yang terbatas geraknya (lansia dan wanita
hamil), termasuk pengguna kursi roda.
2) Ketinggian kran 70-90 cm dan harus disesuaikan dapat diakses oleh semua orang,
termasuk oleh pengguna kursi roda
3) Terdapat ruang gerak bebas dan manuver (lihat gambar Analisa Ruang Gerak)
untuk pengguna kursi roda di area bebas kran tugu atau hidran umum
4) Jalan menuju KU/HU harus bebas rintangan, dan jika memungkinan membangun
jalan panduan menggunakan tactile paving dan ramp dengan kemiringan tertentu
(lihat panduan membuat ramp).
5) Kran umum/hidran umum terbuka dan melewati saluran, maka diperkenankan untuk
membuat jembatan tambahan diatas saluran untuk memudahkan penyandang
disabilitas mengakses.
6) Terdapat saluran pembuangan di area kran umum/hidran umum yang tidak
membahayakan pengguna kursi roda terperosok. Jika diperlukan pada saluran
pembuangan air dipasang iron-bar atau besi penutup saluran yang dapat dilewati
atau menahan roda pada kursi roda.
7) Menggunakan kran dengan sistem pengungkit (ball-valve) yang membutuhkan ¼ ½ sudah dapat membuka dan menutup aliran air.
8) Jika diperlukan memasang guiding block atau tactile paving (tegel penuntun bagi
tuna netra) menuju kran umum

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.1. Contoh Gambar Kran Umum Model Dinding
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.2. Contoh Gambar Kran Umum Model Dinding Dilengkapi Handrail
4.2.2. Jamban Sekolah
Persyaratan Teknis
1) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi
roda sekitar 45-50 cm.
2) Jamban sekolah harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar
pengguna kursi roda.
3) Jamban sekolah harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki
posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang
disabilitas yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke
atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
4) Letak kran air atau pancuran/shower dan perlengkapan-perlengkapan seperti
tempat sabun harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang
yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi
roda.
5) Menggunakan kran dengan sistem pengungkit (ball-valve) yang membutuhkan ¼ ½ sudah dapat membuka dan menutup aliran air. Tinggi kran antara 70-90 cm.
6) Bahan material dan finishing lantai harus tidak licin.
7) Jamban sekolah yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/simbol
dengan sistem cetak timbul "Penyandang Disabilitas" pada bagian luarnya.
8) Jika diperlukan memasang guiding block atau tactile paving (tegel penuntun bagi
tuna netra) menuju jamban sekolah.
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.3. Contoh Jamban Sekolah Tipe Ganda Dengan Pendekatan
Diagonal (A) dan Samping (B)
Penjelasan dari Gambar 3 sebagai berikut:
1) Pada gambar (a) Pendekatan diagonal, jika sekolah mempunyai lahan terbatas atau
sudah mempunyai jamban dengan 2 pintu, maka perlu melakukan modifikasi
dengan pendekatan diagonal. Pendekatan diagonal ini memungkinkan penyandang
disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat masuk dalam kamar jamban dan
meletakkan kursi roda secara diagonal.
2) Pada gambar (b) Pendekatan samping, jika sekolah mempunyai kelebihan lahan
dimungkinkan untuk membangun jamban inklusif lebih luas sehingga pengguna
kursi roda dapat meletakan kursinya disamping kloset
3) Jika pada gambar (a) dan (b) merupakan jamban ganda, maka pada pendekatan
samping, dimungkinkan hanya membuat jamban sekolah tunggal (satu pintu) jika
lahan di sekolah benar-benar terbatas dengan memilih pendekatan samping.
Analisa Ruang Gerak Di Jamban Sekolah
Berikut ini analisa ruang gerak di jamban yang dapat menjadi pertimbangan teknis untuk
desain jamban sekolah:
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.4. Analisa Ruang Gerak Pendekatan Diagonal

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.5. Analisa Ruang Gerak Pendekatan Samping
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.6. Tinggi Peletakan Kloset (kiri) dan Ukuran Sirkulasi Udara (kanan)

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.7. Isometri Desain Jamban Inklusif
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4.2.3. Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
Persyaratan Teknis
1) CTPS kran tugu dan kran dinding harus dapat diakses oleh pengguna kursi roda.
2) Ketinggian kran di sekolah antara 65 – 85 cm dan dapat dijangkau pengguna kursi
roda.
3) Terdapat ruang gerak bebas dan maneuver di area kran tugu/kran dinding bagi
pengguna kursi roda.
4) Terdapat saluran pembungan di area kran tugu dan kran dinding yang tidak boleh
membahayakan pengguna kursi roda.
5) Pada tempat CPTS berbentuk wastafel harus dipasang dengan tinggi permukaan
dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
6) Ruang gerak /area bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.
7) Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut
dan kaki pengguna kursi roda.
8) Menggunakan kran dengan sistem pengungkit (ball-valve) yang membutuhkan ¼ ½ sudah dapat membuka dan menutup aliran air.
9) Jika diperlukan memasang guiding block atau tactile paving (tegel penuntun bagi
tuna netra) menuju sarana CTPS
Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun tipe Wastafel

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.8. Tipikal Pemasangan Wastafel
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.9. Tipikal Ketinggian Wastafel Pemasangan Wastafel
Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun tipe Tugu Kran
Tipe tugu kran untuk sarana cuci tangan pakai sabun relative sama dengan kran umum
pada umumnya, hanya luasan jatuhan air relatif lebih kecil.

Sumber: Dokumentasi PAMSIMAS

Gambar 4.10. Contoh Jenis Kran Pengungkit
4.2.4. Kelengkapan Lainnya
A. Ukuran Dasar Ruang
Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran
tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk
mewadahi pergerakan penggunanya. Ukuran dasar ruang ini disesuaikan dengan
sarana SPAMS yang dibangun di Pamsimas.
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Persyaratan Teknis
1) Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi sarana
SPAMS yang dibangun.
2) Untuk bangunan atau sarana SPAMS yang digunakan oleh masyarakat umum
secara sekaligus, seperti kran umum/hidran umum. Jamban sekolah, tempat
cuci tangan pakai sabun (CTPS) harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
3) Ukuran dasar minimum harus menjadi acuan minimal pada sarana SPAMS.
4) Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini
dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat
tercapai.

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.11. Ruang Gerak Pemakai “Kruk”

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.12. Ruang Gerak Bagi Penyandang Tuna Netra
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.13. Ruang Gerak dan Jangkauan Saat Duduk

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.14. Ukuran Kursi Roda
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.15. Ruang Manuver Kursi Roda Pada Pintu

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.16. Ruang Manuver Kursi Roda Pada Belokan dan Lurus
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.17. Ruang Manuver Kursi Roda Standar Pada Belokan

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.18. Batas Jangkauan Pengguna Kursi Roda

B. Pintu
Persyaratan Teknis
1) Pintu jamban sekolah harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat.
2) Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar manfaat bukaan minimal 90 cm.
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3) Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ram atau
perbedaan ketinggian lantai.
4) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
5) Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar
jika terjadi kondisi darurat.
6) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk,
dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button)
bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
7) Jika menggunakan pintu geser / pintu lipat yang dioperasikan secara manual,
maka penggunaan pintu harus dapat terbuka penuh dan memiliki permukaan
cengkeram yang cukup baik dari kedua sisi pintu geser, termasuk pada bagian
bawah mudah untuk digeser dan tidak terhalan oleh apapun
8) Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan:
i.

Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup;

ii.

Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil;

iii. Pintu yang terbuka ke dua arah ("dorong" dan "tarik");
iv. Pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi tuna
netra.
v. Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya
kebakaran.
vi. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam waktu lebih cepat
dari 5 (lima) detik dan mudah untuk menutup kembali.
vii. Hindari penggunan bahan lantai yang licin di sekitar pintu.
viii. Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup
dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat
membahayakan penyandang cacat.
ix. Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi
pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra.
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.19. Ruang Bebas Pintu 1 Daun

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.20. Ruang Bebas Pintu dan Jenis Bukaan Pintu
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.21. Jenis Handle Pintu yang Direkomendasikan

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.22. Ruang Bebas Pintu dan Ramp
C. Ramp
Persyaratan Teknis
1) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°, dengan
perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8. Perhitungan kemiringan
tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ram (curb rams/landing).
Sedangkan kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maksimum 6°,
dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10.
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2) Panjang mendatar dari satu ram dengan perbandingan antara tinggi dan
kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan
yang lebih rendah dapat lebih panjang.
3) Lebar minimum dari ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm
dengan tepi pengaman. Untuk ram yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan
kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama
lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau
dilakukan pemisahan ram dengan fungsi sendiri-sendiri.
4) Muka datar/bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan
datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda
dengan ukuran minimum 160 cm.
5) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur
sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
6) Lebar tepi pengaman ram/kanstin/low curb 10 cm, dirancang untuk menghalangi
roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram. Apabila
berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus
dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
7) Ram harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu
penggunaan ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagianbagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan
bagian-bagian yang membahayakan.
8) Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin
kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah
dipegang dengan ketinggian 65-80 cm.

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.23. Kemiringan Ramp Tampak Samping dan Atas
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.24. Kemiringan Ramp dan Handrail

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.25. Kemiringan Dari Sisi Lebar
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.26. Bentuk Ramp

D. Rambu dan Marka
Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah,
penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan
komunikasi bagi penyandang cacat.
Persyaratan teknis
1) Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:
-

Kran umum/hidran umum

-

Jamban sekolah

-

Tempat CTPS

2) Persyaratan Rambu yang digunakan:
-

Rambu huruf timbul yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang
cacat lain;

-

Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak
timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;

-

Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;

-

Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan
tanah, warna kontras, dan lain-lain);

-

Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak
silau. Karakter dan simbul harus kontras dengan latar belakangnya,
apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;

-

Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar
dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
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-

Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan
jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.

3) Lokasi penempatan rambu:
-

Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa
penghalang.

-

Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.

-

Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada
kondisigelap.

-

Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dan lain-lain) dan sirkulasi
(buka/tutup pintu, dan lain-lain).

Sumber: Singapore Public Works Department, 1995

Gambar 4.27. Rambu Penyandang Disabilitas Untuk Lelaki dan Perempuan

Sumber: Singapore Public Works Department, 1995

Gambar 4.28. Rambu Penunjuk Arah Sarana Aksesible (Kiri)
dan Contoh Pemasangan Rambu Di Toilet
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.29. Simbol Aksesbilitas

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.30. Simbol Tuna Rungu (A), Tuna Daksa (B), dan Ramp (C)

Dibawah ini gambar paving block (tactile paving / guiding block) yang biasanya dipasang di
jalan atai side walk untu penuntun jalan bagi tuna netra

Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.31. Tipe Tactile Block Untuk Jalan Lurus dan Berhenti
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Sumber: PERMENPU No. 30 Tahun 2016

Gambar 4.32. Tipe Tekstur Ubin Pemandu (Tactile Paving)
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LAMPIRAN

Contoh Foto-Foto Di Lokasi Pamsimas

Apakah tinggi kran
cukup ramah
digunakan oleh
siapapun?

Foto 1: Contoh kran umum tipe tugu tanpa ramp dan handrail

Apakah jalan menuju keran
bebas dari rintangan?
Apakah ada panduan taktil
(tactile paving) ke keran?

Apakah ada ruang cukup bebas
bagi warga melakukan aktifitas
disini, termasuk manuver kursi
roda?

Apakah dibutuhkan ramp atau
pijakan memudahkan semua
orang bisa mengakses,
termasuk pengguna kursi roda?
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Lebar RAMP harus cukup luas untuk pengguna
kursi roda. Lantai juga tidak boleh licin.

Foto 2: Contoh kran Umum tipe tugu dengan ramp dan handrail

Foto 3: Contoh kran umum tipe menempel di dinding di Desa Bokoharjo Kab Slemanmerupakan swadaya murni masyarakat
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Foto 4: Jamban sekolah di SLB Sekar Teratai, Desa Trimurti-Kabupaten Bantul

Foto 5: Bagian dalam jamban sekolah di SLB Sekar Teratai, Desa Trimurti-Kabupaten
Bantul
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Foto 6: Contoh lain bagian dalam jamban sekolah

Foto 7: Sarana CTPS di Sekolah Dasar Temuwuh, Kabupaten Bantul
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Silakan amati Foto 7, selanjutnya kritisi aspek teknis apa yang harus ditambahkan agar sarana
cuci tangan tersebut lebih inklusif.
1. Bagaimana siswa/wi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat
mengakses sarana tersebut?
2. Sebutkan kelengkapan yang dibutuhkan untuk menambah sarana CTPS lebih inklusif?

Foto 8 : Jamban sekolah di bangun oleh Pamsimas di SLB Bhakti Pertiwi, Kabupaten
Sleman

Foto 9 : Kran umum di Desa Bokoharjo, Kabupaten Sleman
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Contoh Foto-foto di Program Lain

Foto 10 : Pemasangan tactile paving untuk menuntuk tuna netra menuju sarana
publik

Foto 11 : Contoh wastafel dan jamban umum di tempat publik
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Foto 12: Bagian dalam umum di tempat public
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