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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di 

Indonesia yang memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, 

sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-

alam, maupun bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian 

harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai (Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Tentang 

Penanggulangan Bencana). 

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jawa Tengah pada tahun 2006 telah menciptakan kondisi kecacatan atau difabel 

(different ability) pada sebagian masyarakat yang menjadi korban bencana 

tersebut. Salah satu bentuk kecacatan yang muncul akibat bencana gempa bumi 

adalah kecacatan permanen yang disebut dengan paraplegi karena tertimpa 

bangunan rumah. Paraplegi adalah suatu paralysis komplit atau inkomplit pada 

kedua anggota gerak bawah karena kerusakan pada medula spinalis thorakal, 

lumbal atau serabut- serabut sakral (Sidharta,2003). Akibat dari kondisi difabel 

paraplegi tersebut telah memunculkan persoalan baru seperti penggangguran, 

kemiskinan, kawin cerai, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, serta 

keterbatasan para penderita difabel untuk dapat mengakses sarana dan prasarana 

yang menunjang keberlangsungan hidup mereka. 
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Salah satu akibat lanjut dari kecacatan paraplegi tersebut adalah adanya 

keterbatasan dalam melakukan aktifitas yang umumnya dapat dilakukan oleh 

orang lain yang normal karena impairement yang dideritanya, seperti : 

keterbatasan pada aktifitas perawatan diri (aktifitas toileting), keterbatasan 

ambulasi dan transfer serta keterbatasan yang lain akibat gangguan fungsi motoris 

maupun sensoris, yang selanjutnya dapat mengarah pada handicap atau kecacatan 

yang merupakan suatu konsekuensi sosial dari penyakit, yang didefinisikan 

sebagai terganggu atau terbatasnya kemampuan aktualitas diri dan berpartisipasi 

dalam peran secara sosial, budaya, ekonomi dalam keluarga dan lingkungan bagi 

individu tertentu akibat impairement dan disability. 

Bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 telah 

menginisiasi beberapa pihak swasta untuk membuat atau memperbaiki kembali  

kamar mandi atau toilet yang di desain khusus untuk para penyandang difabel 

paraplegi yang aksesibel kursi roda. Sehingga dengan dibuatnya kamar mandi 

atau toilet yang aksesibel ini diharapkan para penyandang difabel paraplegi dapat 

mengaksesnya secara mudah, aman serta mandiri. 

 Enam tahun pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta telah memberikan 

banyak pembelajaran bagi pihak- pihak swasta dalam keikutsertaan pemulihan 

pasca bencana,  salah satunya yaitu dalam hal pembuatan atau perbaikan kamar 

mandi bagi para penyandang difabel paraplegi. Dimana pada saat pembuatan atau 

perbaikan ruangan tersebut mereka menggunakan desain dan fasilitas yang 

berbeda sesuai dengan dana dari instansi yang dinaungi, sehingga temuan di 

lapangan bahwa bentuk kamar mandi atau toilet yang sudah dibangun dan 
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digunakan mempunyai desain dan fasilitas yang berbeda- beda. Dari desain 

tersebut, ada yang bisa digunakan secara mudah, aman dan mandiri, tetapi ada 

juga yang belum bisa digunakan secara maksimal. Dari hasil temuan tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah : Adakah pengaruh desain kamar 

mandi terhadap kemudahan aksesibilitas toileting paraplegi pasca bencana gempa 

bumi di Yogyakarta tahun 2006 ? 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desain kamar 

mandi terhadap kemudahan aksesesibilitas toileting paraplegi pasca bencana 

gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 yang menggunakan kursi roda dalam 

melakukan aktifitas toileting. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan  dalam bidang kesehatan, khususnya dalam hal 

tata ruang yang ergonomis dan bisa diakses oleh semua masyarakat termasuk 

penyandang difabel.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu bahan evaluasi dan masukan bagi desain yang sudah 

ada, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan sesuai dengan situasi 

dan kondisi terkini di masyarakat. 

b. Sebagai salah satu masukan bagi instansi terkait yang berwenang 

dalam pengambilan kebijakan dalam peraturan yang terkait dengan tata 

ruang yang aksesibel terhadap penyandang difabel. 

 

 


