
 

 



 

2 

Daftar Isi 

Daftar Isi ................................................................................................. 2 

Bab 1 : Meneladani Rasulullah SAW ........................................................ 5 

A. Al-Quran .................................................................................................... 5 

B. Hadits ......................................................................................................... 7 

C. Perilaku Shahabat ...................................................................................... 8 

1. Semua Jejak Nabi SAW .............................................................................................. 9 

2. Tempat Kencing ...................................................................................................... 10 

Bab 2 : Istijmar ...................................................................................... 12 

A. Dalil .......................................................................................................... 12 

B. Apakah Harus 3 Batu? .............................................................................. 14 

1. Mustahab ................................................................................................................ 14 



 

3 

2. Wajib ....................................................................................................................... 14 

C. Istijmar Dengan Selain Batu ..................................................................... 15 

Bab 3 : Buang Hajat di Luar Rumah ........................................................ 17 

A. Al-Khala’ ................................................................................................... 17 

B. Tidak Kelihatan Orang .............................................................................. 22 

C. Tidak Menimbulkan Pencemaran ............................................................ 24 

1. Saluran Pembuangan .............................................................................................. 24 

2. Septic-Tank .............................................................................................................. 26 

3. Closet Leher Angsa .................................................................................................. 28 

4. Sprayer .................................................................................................................... 29 

Bab 4 : Kamar Mandi Basah vs Kamar Mandi Kering .............................. 30 

A. Kamar Mandi Basah ................................................................................. 30 

B. Kamar Mandi Kering ................................................................................ 32 



 

4 

1. Lebih Sehat .............................................................................................................. 33 

2. Perawatan Lebih Gampang ..................................................................................... 33 

3. Memberi Kemungkinan Desain Lebih Banyak ......................................................... 34 

4. Hemat Air ................................................................................................................ 35 

5. Cocok untuk Kamar Mandi Dalam Ruang ................................................................ 36 

6. Menambah Nilai Jual ............................................................................................... 36 

 

 

  



 

5 

Bab 1 : Meneladani Rasulullah SAW 

Umumnya dalam kajian keislaman, kita diminta bahkan diwajibkan untuk 
menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan dan teladan dalam 
kehidupan. Ada banyak ayat dan hadits yang memerintahkan kita untuk 
meneladani kehidupan Nabi SAW dalam segala sisinya.  

A. Al-Quran 
Misalnya ayat berikut : 

َوةْ ْْاّلَلَِْْْرُسولِِْْفْْلَُكْ ََْكنَْْلَقَدْ  نَةْ ُْأس  ُجوََْكنَِْْلَمنْ َْحس َ مَْْاّلَلَْْيَر  آِخرََْْوال َيو   َكثرًِيْاْاّلَلََْْوَذَكرَْْال 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab : 
21) 
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نْ ْقُلْ 
ِ
بُّونَُْْكن ُتْ ْا ُكُْْفَاتَِبُعوِنْْاّلَلَُُْْتِ ِبب  ِفرْ ْْاّلَلُُُْْي   يْ َرحِْْْغَُفورْ َْواّلَلُُْْْۗذنُوبَُكْ ْلَُكْ َْويَغ 

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imran : 31) 

نْ َْْْۖوالَرُسولَْْاّلَلََْْأِطيُعواْقُلْ 
ِ
اْفَا نَْْتََولَو 

ِ
بَُّْْلْْاّلَلَْْفَا  ال ََكِفرِينَُُْْيِ

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran : 
32) 

ََحُونَْْلََعلَُكْ َْوالَرُسولَْْاّلَلََْْوَأِطيُعوا  تُر 
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Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. Ali Imran : 
132) 

B. Hadits 
Selain Al-Quran, tentu saja ada banyak sekali hadit-hadits nabawi yang 

memerintahkan kita untuk meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan 
ada hadits yang sampai mengancam bahwa amalan kita tertolak kalau 
amalan kita tidak didasarkan pada amalan Beliau SAW. Seperti hadits berikut 
ini : 

  .َردْ ْفَهُوََْْأمُرنَْْعَلَيهِْْلَي َسََْْعَلًََْْعِلََْْمن

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah 
kami, maka amalan itu tertolak.”  

Maka mencintai sunnah Nabi SAW menjadi syarat apakah seseorang 
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masih diakui sebagai umatnya atau bukan. Nabi SAW bersabda : 

ْْفَلَي َسُْْسنَِتَْْعنْ َْرِغبََْْمن   .ِمِنّ

“Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukan termasuk 
golonganku.” 

C. Perilaku Shahabat 
Dalam kenyataanya para shahabat nabi yang mulia diriwayatkan banyak 

yang meneladani Nabi SAW dalam segala sisinya. Yang paling terkenal 
dengan hal itu adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu.  

Beliau termasuk shahabat yang masih muda belia di masa awal kenabian. 
Di masa Perang Badar tahun kedua hijriyah, usianya belum genap 13 tahun, 
sehingga dilarang untuk ikut serta.  
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Namun di masa tuanya, Abdulllah bin Umar akan menjadi ulama besar di 
Madinah, rujukan dari banyak shahabat dan tabi’in. 

Salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar pun sampai 
mendapat julukan penjiplak sejati Rasulullah SAW. Karena Abdullah bin 
Umar selalu menirukan semua yang dikerjakan Rasulullah SAW.  

1. Semua Jejak Nabi SAW 

Aisyah radhiyallahuanha menceritakan bagaimana kesungguhan 
Abdullah bin Umar dalam mengikuti semua gerak-gerik Nabi SAW.  

"Tidak seorang pun yang mengikuti jejak-jejak Nabi di tempat-tempat 
persinggahan beliau sebagaimana Ibnu Umar. 

Dari kebiasaan memperhatikan dan mengikuti Nabi Muhammad inilah, 
tercipta banyak hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. 
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2. Tempat Kencing 

Bahkan sekedar urusan tempat kencingnya Nabi SAW diingat oleh 
Abdullah bin Umar. Sepeninggal Nabi SAW, Abdullah bin Umar pernah 
memimpin kafilah haji. Ada 200 lebih ekor unta dan dikendarai untuk 70 
orang. Singkat cerita, saat di jalan sebelum sampai di Makkah, Abdullah bin 
Umar menghentikan unta-unta dan rombongan.  

Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Perhatikan apa yang saya 
lakukan,". Dia jalan di tengah padang pasir dan sampai tinggal bayangan. 
Diujung terdapat sebuah pohon dan Abdullah bin Umar buang air kecil di 
sana. Usai buang air kecil, Abdullah bin Umar pun kembali ke kafilah.  

Salah seorang sahabat lain yang berada di dalam rombongan yaitu Ubay 
bin Kaab pun berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, 
semoga Allah merahmati Anda. Apakah Anda menghentikan kami, 70 kafilah 
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ini semuanya ini hanya untuk menyaksikan Anda kecing di situ?,".  

Lalu Abdullah bin Umar menjawab, "Iya. Karena saya ingin 
menyampaikan kepada kalian bahwasannya saat saya haji bersama 
Rasulullah SAW beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di 
situ,". 

Yang jadi pertanyaan adalah : Apakah perilaku Abdullah bin Umar ini 
sifatnya menjadi keharusan dalam beragama? Apakah dalam menjalankan 
kehidupan, kita semua umat Islam harus berperilaku sebagaimana Abdullah 
bin Umar, yaitu meniru semua gerak-gerik Rasulullah SAW, sampai urusan 
tempat kecingnya juga? 

Kita akan bahas masalah ini di bab berikutnya.



 

12 

Bab 2 : Istijmar  

Istijmar sebagaimana disebutkan di muka, artinya adalah beristinja’ 
bukan dengan air tapi dengan menggunakan batu atau benda lain selain air 
sering disebut dengan istijmar.  

A. Dalil 
 Dalil yang mendasari disyariatkannya beritinja’ dengan memakai batu 

adalah hadits-hadits berikut ini :  

ْفَلُيوِتْرْاس تَجَمرََْْوَمنْفَليَس تَنِثْْتََوَضأََْْمن

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahw  Rasulullah SAW bersabda, 
Siapa yang berwudhu' hendaklah dia beristintsar. Dan siapa yang 
beristijmar (bersuci dengan batu) maka hendaklah berwitir 
(menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil). (HR. Bukhari Muslim) 
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 َحَرجَْْفَلَْْلََْْوَمنَْْأحَسنَْْفَقَدْفََعلَْْمنْْفَلُيوِترْاس تَجَمرََْْمنِْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahw  Rasulullah SAW bersabda 
‘Siapa yang beristijmar (bersuci dengan batu) maka hendaklah berwitir 
(menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil). Siapa yang 
melaksanakannya maka dia telah berbuat ihsan dan siapa yang tidak 
melakukannya tidak ada masalah’. (HR. Abu Daud Ibju Majah Ahmad 
Baihaqi dan Ibnu Hibban).  

َذا
ِ
َلَْْْأَحُدكَُْْذَهبَْْا

ِ
نَْْيَس تَِطيُبَْْأجَحارْ ِْبثََلثَةَِْْمَعهُْْفَلَيذَهْبْالغَائِطِْا ََّنَاِِْبِ

ِ
 َعنهُُُْْتزِئُْْفَا

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahw  Rasulullah SAW bersabda ‘Bila 
seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga buah batu karena itu 
sudah cukup untuk menggantikannya’. (HR. Abu Daud Baihaqi dan Syafi’i)  
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B. Apakah Harus 3 Batu? 
Dari hadits di atas, rata-rata disebutkan bahwa batu yang digunakan 

selalu tiga buah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah  memang mutlak 
harus tiga batu atau tidak?  

Ternyata dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat, ada 
sebagian yang bilang mustahab dan sebagian bilang wajib. 

1. Mustahab 

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa jumlah tiga 
batu itu bukan kewajiban tetapi hanya mustahab (sunnah). Dan bila tidak 
sampai tiga kali, asalkan sudah bersih tidak ada lagi najisnya, maka sudah 
dianggap cukup.  

2. Wajib 
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Sedangkan mazhab Asy-Syafi’iyyah dan Al-Hanabilah cenderung 
berpendapat bahwa tetap diwajibkan untuk menggunakan batu tiga kali 
minimal, dan bila dengan tiga batu itu masih belum bersih, maka harus 
diteruskan menjadi empat lima dan seterusnya.  

C. Istijmar Dengan Selain Batu 
Sedangkan selain batu yang bisa digunakan adalah semua benda yang 

memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan 
:  

▪ Benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis.  
▪ Benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik, 

karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis.  
▪ Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas perak atau 

permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutera atau bahan pakaian 
tertentu karena tindakan itu merupakan pemborosan.  

▪ Benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu atau pasir.  
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▪ Benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca, beling, kawat, logam yang 
tajam  atau paku.  

▪ Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat bukan benda cair. Namun 
ulama Al-Hanafiyah membolehkan dengan benda cair lainnya selain air seperti air 
mawar atau cuka.  

▪ Benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi atau  kotoran 
binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan, 
atau roti, karena merupakan penghinaan.  

Bila mengacu kepada ketentuan para ulama maka kertas tissue termasuk 
yang bisa digunakan untuk istijmar. Namun para ulama mengatakan bahwa 
sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria gunakan juga air. 
Agar istinja’ itu menjadi sempurna dan bersih. 
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Bab 3 : Buang Hajat di Luar Rumah 

A. Al-Khala’ 
Kalau kita baca hadits tentang lokasi dimana Nabi SAW buang hajat, 

selalu menggunakan istilah al-khala’, bukan hammam (حمام) atau pun dauratu 
miyah (دورة مياه).  

َنءِِْْفْْيَتَنَفَسَْولِْبَيِمينِهَِْْاخلََلءِِْْمنْيَتََمَسحَْْولْيَُبولَُْْوُهوَِْْبَيِمينِهَِْْذَكَرهَُْْأَحُدكُْْيُمِسَكنَْْل
ِ
    َال

Jangan sentuh kemaluanmu dengan tangan kanan ketika kencing. Jangan 
cebok dari buang air besar dengan tangan kanan. Dan jangan bernafas di 
dalam gelas".(HR. Muttafaq 'alaihi). 

َذا
ِ
  َخاتََمهَُْْوَضعَْْاخلَلءََْْدَخلَْْا
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Bila Rasulullah SAW masuk ke WC, beliau melepaskan cincinnya. (HR. 
Arba'ah) 

َذا
ِ
َْْاللَهُمَْ:ْقَالَْْاخلََلءََْْدَخلَْْا ّنِ

ِ
 َواخلََبائِِثَْْْاخلُُبِثِْْمنِْبكََْْأُعوذُْْا

Bila Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat beliau 
mengucap”Dengan nama Allah aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki 
dan syetan perempuan. (HR. Sab’ah) 

Hammam itu tempat untuk mandi dan biasanya di masa itu mengacu ke 
kolam-kolam besar untuk mandi bersama. Sedangkan istilah dauratu miyah 
adalah istilah bahasa Arab modern untuk kamar mandi atau toilet  baru 
dikenal di masa sekarang. Barangkali mengacu kepada adanya air yang 
mengalir. 

Istilah yang digunakan dalam hadits-hadits nabawi adalah al-khala’ (الخالء). 
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Namun sesungguhnya makna al-khala’ sendiri bukan WC, kamar mandi atau 
toilet. Secara  bahasa al-khala’ adalah tempat yang tidak ada manusia, alias 
tempat yang sepi. Wujud fisiknya adalah gurun pasir yang lokasinya jauh di 
luar pemukiman penduduk.  

Di abad ketujuh masehi di gurun jazirah Arabia, masyarakat di masa itu 
belum dikenal konsep tempat buang hajat di dalam rumah.  

Hal itu karena di masa itu manusia belum mengenal konsep tempat 
pembuangan air limbah atau septic-tank. Begitu juga mereka belum 
mengenal siste saluran pembuangan air kotor dari dalam rumah. Dan yang 
paling penting, di masa itu juga belum ada closet atau jamban tempat buang 
air, baik model jongkok atau pun model duduk. 

Mari kita bayangkan bahwa semua orang di masa itu, Nabi SAW, para istri 
beliau, para shahabat, termasuk juga orang-orang kafir di Madinah, pada 
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buang air besar di luar rumah, di alam terbuka, yaitu di gurun pasir. Dan 
biasanya dilakukan di malam hari di tengah kegelapan malam. Dan untuk itu 
ada beberapa pelajaran yang bisa tarik. 

Dengan buang hajat di dalam kamar mandi modern, maka semua hal 
yang harus dihindari itu bisa tetap dilakukan. Salah satunya larangan untuk 
tidak menghadap kiblat atau membelanginya menjadi tidak berlaku. 

َذا
ِ
  َهايَس تَدِبرَُْْولَْْالِقبَلَْْيَس تَقِبلُْْفَلَِْْلَحاَجِتهَِْْأَحُدكَُْْجلََسْْا

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahw  Rasulullah SAW bersabda"Bila 
kamu mendatangi tempat buang air janganlah menghadap kiblat atau 
membelakanginya. "(HR. Bukhari dan Muslim) 

ِقُواَْْولَِكنْبَولْ َْولِْبغَائِط َْالِقبَلَْْتَس تَقِبلُواْل   ّرِبُواغََْْأوَْشّ
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Dari  Abu Ayyub radhiyallahu ‘anhu"Janganlah menghadap kiblat saat 
kencing atau buang hajat tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat" 
(HR. Sab’ah) 

Posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke Selatan sedangkan 
membelakangi kiblat berarti menghadap ke Utara. Sedangkan menghadap 
ke Barat dan Timur artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak 
membelakanginya.  

Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang 
tertutup melainkan tempat terbuka yang sepi tidak dilalui orang-orang. 
Sedangkan bila tempatnya tertutup seperti kamar mandi di zaman kita 
sekarang ini tidak dilarang bila sampai menghadap kiblat atau 
membelakanginya. Dasarnya adalah hadits berikut ini. 

Dari Jabir radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi SAW melarang kita 
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menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum 
kematiannya menghadap kiblat. (HR.Tirmizy).  

Kemungkinan saat itu beliau SAW buang air di ruang yang tertutup yang 
khusus dibuat untuk buang air 

B. Tidak Kelihatan Orang 
Di masa lalu caranya dengan mencari tempat yang jauh di luar 

pemukiman. Lalu aktifitas buang air itu hanya bisa dilakukan di malam hari, 
agar tersamarkan kalau-kalau ketemu orang.  

Coba perhatikan kisah sedih haditsul-ifki yang menimpa ibunda 
mukminin Aisyah radhiyallahuanha. Semua bermula dari ketika beliau 
kehilangan perhiasan setelah buang air di malam hari di padang pasir.  

Beliau kembali lagi untuk mencarinya di tengah kegelapan. Dan tidak 
mudah didapat karena suasanya begitu gelap. Seandainya saat itu siang hari, 
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mudah sekali mencari perhiasan yang tertinggal.  

Kita tidak bicarakan kisah haditsul-ifki, namun kita fokuskan pada 
pencarian perhiasan di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Karena 
memang begitu tata cara mereka di masa itu, malam hari akan membantu 
mereka dalam ‘bersembunyi’ dari orang-orang di tengah kegelapan. 

Namun di masa sekarang, aktifitas buang hajat sudah bisa dilakukan di 
dalam rumah, yaitu dengan membangun wc dalam rumah yang tertutup 
rapat dilengkapi dengan pintu dan kunci. Dengan demikian, buang hajat  bisa 
kita lakukan kapan saja, siang atau pun malam tidak jadi soal. Tinggal masuk 
wc saja.  

Memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain merupakan 
bagian dari adab dalam buang air sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 
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"Bila kamu buang air hendaklah beristitar (menutup tabir). Bila tidak ada 
tabir maka menghadaplah ke belakang.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

C. Tidak Menimbulkan Pencemaran  
Dengan lokasi buang air yang jauh dari pemukiman, hikmahnya aman 

dari pencemaran yang membahayakan dari segi kesehatan serta terjaganya 
lingkungan dari aroma busuk yang tidak disukai.  

Di masa sekarang kita tidak perlu jauh-jauh buang air, cukup kita 
membangun WC modern di dalam rumah kita sendiri, namun dengan tetap 
memenuhi semua kebutuhan di atas. 

1. Saluran Pembuangan 
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Kamar mandi modern dibangun dengan fasilitas utama yaitu saluran 
pembuangan air kotor dan limbah. Tanpa ada saluran pembuangan, maka 
najis dan kotoran akan tertumpuk disitu.  

Saluran pembuangan ini bisa saja diteruskan ke saluran pembuangan 



 

26 

kota yang akan berujung ke saluran pembuangan akhir, seperti di beberapa 
kota modern. Namun intinya air kotor itu dibuang dan disalurkan jauh dari 
lingkungan pemukiman. 

2. Septic-Tank 

Selain lewat saluran air limbah kota, bisa juga sebuah kamar mandi 
modern menggunakan septic-tank, yaitu penampungan sementara air kotor 
dan limbah yang ditanam di dalam dan tertutup, agar tidak mencemari 
lingkungan.  
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3. Closet Leher Angsa 

Di dalam WC modern ini kita menggunakan closet ‘leher angsa’.  

Fungsinya untuk menahan aliran 
udara dari septik-tank tidak masuk ke 
dalam kamar mandi, karena ditutup 
menggunakan genangan air.  

Sedangkan di masa lalu orang 
membuat lubang yang langsung 
berhubungan dengan jamban.  

Dan ini tidak sehat serta 
menimbulkan pencemaran aroma busuk 
dan penyakit. 
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4. Sprayer  

Untuk istinja disediakan sprayer yang bisa digunakan untuk 
mengilangkan najis, bukan lagi harus pakai batu.  
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Bab 4 : Kamar Mandi Basah vs Kamar Mandi Kering 

Konsep yang lebih modern dan lebih islami sebenarnya adalah konsep 
kamar mandi kering. Sayangnya konsep kamar mandi kering ini belum terlalu 
populer di negeri kita. Kebanyakan kita di Indonesia masih menggunakan 
sistem kamar mandi basah.  

Lalu apa perbedaan konsep kamar mandi kering dan kamar mandi basah 
dan apa pengaruhnya dalam pandangan syariah Islam? 

A. Kamar Mandi Basah 
Di beberapa negara Asia, seperti halnya di Indonesia, kamar mandi basah 

masih menjadi jenis kamar mandi yang paling umum ditemui.  

Seperti namanya, kamar mandi basah umumnya selalu dalam kondisi 
basah atau setidaknya lembab oleh cipratan air dari bak mandi atau WC 
jongkok yang ada.  
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Kamar mandi dengan shower dan toilet duduk juga dianggap sebagai 
kamar mandi basah jika antara shower dan toilet tidak ada pembatas untuk 
memisahkan yang basah dan kering. Sehingga setiap mandi, seluruh ruangan 
akan ikut basah. 

Selain itu, ukuran kamar mandi akan mempengaruhi fungsinya. Apabila 
sebuah kamar mandi yang kita miliki mempunyai ukuran yang terbilang kecil, 
model kamar mandi basahlah yang biasanya dibuat. Karena dengan ukuran 
yang terbatas, akan susah untuk  memberikan partisi. Oleh sebab itu, setiap 
kegiatan dilakukan semudah mungkin pada area yang berdekatan. 

Biasanya keramik lantai yang digunakan memiliki tekstur yang lebih 
kasar, agar tidak licin pada saat basah oleh air. 
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B. Kamar Mandi Kering 
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Sesuai istilahnya, kamar mandi ini selalu dalam keadaan kering saat tidak 
digunakan. Ada beberapa keunggulan kamar mandi kering ini dibandingkan 
dengan kamar mandi basah, antara lain : 

1. Lebih Sehat 

Secara umum, kondisi kamar mandi basah yang sangat lembap dapat 
menjadi lahan subur tumbuhnya bakteri dan jamur.  

Ditambah masalah drainase air dan ventilasi udara yang buruk, tentu 
kamar mandi bisa menjadi semakin tidak sehat. Kondisi seperti ini jarang 
terjadi pada kamar mandi kering yang memisahkan area basah dengan area 
lainnya. 

2. Perawatan Lebih Gampang 
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Karena kamar mandi kering lebih sering berada dalam keadaan kering, 
tentu saja perawatannya lebih mudah. Menyapu, mengepel, dan mengelap 
kamar mandi kering akan menjadi lebih mudah dibanding harus 
mengeringkan seluruh kamar mandi basah setiap setelah ruangan tersebut 
dipakai.  

Kamar mandi kering juga pastinya lebih jarang terkena masalah bocor 
karena jarang ada genangan air yang bertahan lama di ruangan tersebut. 

3. Memberi Kemungkinan Desain Lebih Banyak 

Kamar mandi kering dianggap lebih fleksibel untuk didesain. Karena 
hanya ruang shower atau sekitar bathtub yang basah, sisi lain kamar mandi 
dapat diberi sentuhan desain yang tidak perlu takut terkena basah.  

Sebagai contoh, Anda bisa menambahkan karpet atau keset lebar yang 
empuk pada lantai kamar mandi. Anda juga bisa menambahkan cermin atau 
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bahkan meja rias di dalam kamar mandi kering. Tidak jarang, kamar mandi 
seperti ini disandingkan langsung dengan walk-in closet atau bahkan 
disematkan rak buku. 

4. Hemat Air 

Jika Anda memiliki kamar mandi kering dengan shower, maka konsumsi 
air saat mandi akan lebih hemat.  

Sebagai perbandingan, menggunakan gayung untuk mandi 
menghabiskan sekitar 18 liter per sekali mandi, namun penggunaan shower 
hanya memakan sekitar 12 liter air per sekali mandi.  

Berkat kemajuan teknologi perkakas sanitary, shower sekarang bahkan 
dilengkapi dengan fitur hemat air sehingga konsumsi air jauh lebih sedikit. 

Konsep hemat air ini sangat sejalan dengan semangat Islam yang 
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melarang kita boros dalam menggunakan air.  

5. Cocok untuk Kamar Mandi Dalam Ruang 

Satu tren hunian yang juga digemari adalah kamar mandi dalam ruang, 
terutama untuk master bedroom. Agar kondisi kamar tetap sehat dan tidak 
lembap, maka kamar mandi kering adalah pilihan yang paling cocok. Lebih 
dari itu, kamar mandi kering juga lebih mudah ditambahkan berbagai fitur 
yang bersebelahan atau bahkan satu ruang dengan kamar mandi. 

6. Menambah Nilai Jual 

Selain ruang makan, ruang tamu, dan kamar tidur utama, kamar mandi 
juga sering menjadi sorotan untuk sebuah properti yang dijual. Kamar mandi 
kering yang bersih dengan ventilasi bagus, bahkan bila memungkinkan 
adanya bukaan ke taman kering, adalah elemen penambah nilai jual sebuah 
properti. 
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Kamar mandi kering umumnya menggunakan toilet duduk dengan 
shower atau bathtub.  

Selain itu ada pemisah yang jelas antara toilet dan shower/bathtub 
sehingga saat mandi, cipratan air hanya membasahi area shower atau 
bathtub saja. Pembatas antara toilet dan shower biasanya bisa berupa tirai, 
tembok, ataupun panel kaca. 

Karena memiliki pemisah antara toilet dan shower/bathtub tadi, 
menyebabkan ukuran kamar mandi kering jauh lebih besar dibandingkan 
kamar mandi basah.  

Selain itu kamar mandi kering memiliki banyak kelebihan serta manfaat 
seperti lebih sehat karena tidak lembab. Perawatan yang lebih mudah serta 
memberikan kesempatan untuk mendesain kamar mandi lebih banyak yang 
sesuai keinginan kita. Dan yang lebih penting adalah hemat penggunaan air. 
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Dengan lebih bebas cipratan air pada lantai yang dapat menyebabkan 
lantai licin, selain juga kita tidak bisa membedakan apakah air itu termasuk 
air najis atau bukan.Dengan menggunakan konsep kamar mandi kering, 
selain lebih sehat dan pastinya lebih aman dan najis. 
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