


KATA PENGANTAR 
 
 
 Buku ini dibuat sebagai acuan materi Lingkungan Hidup bagi guru & murid, versi 
Western Java Environmental  Management  Project (IBRD Loan 4612-IND/IDA Credit 
3519-IND, kontrak no. 159/PKLH/P/Cont/2004, tgl 12 Juli 2004).  
Para penulis berharap guru, ataupun siswa, atau siapa saja yang membutuhkan 
pengetahuan tentang  prinsip dasar ilmu lingkungan hidup dapat menemukannya dalam 
tulisan ini. 
 Buku ini merupakan perbaikan dari draft konsep yang telah diuji keterbacaannya 
oleh guru dan murid yang mewakili  provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 
Sekalipun demikian, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan 
untuk itu kami sangat berterima kasih anadaikata ada yang mau memberi masukan 
ataupun kritik. 
 Sekian harapan kami, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. 
 
Jakarta  Maret 2004 
 
Tim Konsultan 
    



DDAAFFTTAARR  IISSII  
  
  
  
  

1. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN & PEMBANGUNAN  
 1.1 Apa itu lingkungan hidup ? 1 
 1.2 Apa itu Ekosistem ? 1 
 1.3 Apakah Ciri-ciri Ekosistem ? 2 
  1.3.1 Apakah Saling Ketergantungan Itu ? 2 
  1.3.2  Apa yang dimaksud dengan LH yang tidak mengenal batas ? 4 
  1.3.3  Apakah itu  suksesi alam ? 5 
  1.3.4  Apa yang diartikan dengan daya dukung lingkungan ? 6 
  1.3.5  Apakah  ke-aneka-ragaman/diversitas itu ? 6 
 1.4  Apakah Daur Materi dan Energi Itu ? 7 
  1.4.1 Apakah aliran energi dan daur materi itu ? 7 
 1.5 Apakah Sumber Daya Alam itu ? 9 
 1.6 Apakah Pengelolaan Sumber Daya Alam itu ? 10 
 1.7 Apakah masalah lingkungan hidup ? 10 
 1.8 Apakah Yang Dimaksud Dengan Pembangunan Berkelanjutan ? 11 

  
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & LIMBAH CAIR  

 2.1 Hal Apakah Yang Di Harapkan Dari Manusia Terhadap Pengelolaan 
 Lingkungan Air ? 

12 

 2.2 Apakah Lingkungan Air itu ? 12 
  2.1.1  Bagaimanakah wujud dan sifat air ? 12 
  2.2.2  Berapakah jumlah air yang tersedia di muka bumi ini ? 13 
  2.2.3  Bagaimanakah daur air di muka bumi ini ? 13 
 2.3 Bagaimana Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia ?  16 
 2.4 Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Air ?  18 
  2.4.1  Mengapa air disebut sebagai sumber daya ? 18 
  2.4.2  Apa yang diatur dalam mengelola sumberdaya air ? 19 
  2.4.3  Upaya apa saja yang diperlukan dalam melakukan konservasi air ? 19 
  2.4.4  Bagaimanakah prinsip pengelolaan sumberdaya air ? 19 
  2.4.5  Apakah yang menghambat pengaturan dalam pemanfaatan air? 20 
  2.4.6  Siapa yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya air ? 20 
 2.5 Apakah Pencemaran Air Itu ? 20 
  2.5.1  Bagaimanakah gambaran tentang proses pembersihan diri dalam  

    air sungai ? 
22 

  2.5.2  Dari manakah sumber asal limbah cair dan bagaimanakah   
    karakteristiknya ? 

24 

  2.5.3  Bagaimanakah kita menghitung jumlah aliran limbah yang   
    dihasilkan  di suatu kawasan permukiman ? 

26 

  2.5.4  Bagaimanakah dampak pencemaran air terhadap lingkungan ?  
 2.6 Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Untuk Pengendalian Pencemaran 

 Air ? 
28 

  2.6.1  Apa yang diatur dalam peraturan tentang pengelolaan limbah cair  
    dan pencemaran air?    

28 



  2.6.2  Bagaimanakah pengelolaan limbah cair di suatu perkotaan ? 29 
 2.7 Apakah Produksi Bersih dan Pencegahan Pencemaran Itu 31 
  2.7.1  Bagaimanakah hirarkhi dalam pencegahan pencemaran ?  32 
  2.7.2  Apakah manfaat produksi bersih ? 34 
 2.8 Bagaimanakah Teknologi Dalam Pengelolaan Limbah Cair ? 34 
 2.9 Bagaimanakah Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengendalian 

 Pencenmaran Air ? 
44 

  46 
3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA PADAT 46 

 3.1 Apa Yang Dimaksud Dengan Sumberdaya Padat ? 46 
 3.2 Bagaimana Karakteristik Sumberdaya Padat ? 46 
 3.3 Bagaimana Pemanfaatan Sumberdaya Padat ? 46 
 3.4 Apa Yang Dimaksud Dengan Pengelolaan Sumberdaya Padat ? 46 
 3.5 Apa Yang Dimaksud Dengan Limbah Padat ? 47 
 3.6 Bagaimana Kualifikasi/Penggolongan Limbah Padat? 47 
  3.6.1  Sebutkan dan Uraikan tentang Kualifikasi Limbah Padat   

    Berdasarkan Sumbernya ? 
47 

  3.6.2  Sebutkan dan Uraikan tentang Kualifikasi Limbah Padat   
    Berdasarkan Sifat Terurainya 

49 

  3.6.3  Sebutkan dan Uraikan tentang Kualifikasi Limbah Padat   
    Berdasarkan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun 

49 

 3.7 Apa Yang Dimaksud Dengan Kuantitas dan Karakteristik Limbah Padat ? 52 
  3.7.1  Kuantitas Limbah Padat 52 
  3.7.2  Karakteristik Limbah Padat 53 
 3.8 Bagaimana Dampak Pencemaran Limbah Padat Terhadap Lingkungan ? 54 
 3.9 Bagaimana Pengendalian Limbah Padat ? 56 
  3.9.1 Uraikan Tentang Minimisasi Limbah Padat ? 56 
  3.9.2  Bagaimana Sistem Penanganan Limbah Padat ? 59 
 3.10  Bagaimana Pemanfaatan Limbah Padat ? 65 
 33..1111    BBaaggaaiimmaannaa  PPeerraannaann  PPeellaakkuu  ((SSttaakkee  HHoollddeerr))  PPeennggeelloollaaaann  LLiimmbbaahh  PPaaddaatt  ?? 68 
   

4. HEMAT ENERGI 70 
 4.1 Apa itu Energi? 70 
 4.2 Dari Mana Asalnya Energi? 72 
 4.3 Pemanfaatan Energi 75 
  4.3.1  Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan energi 75 
  4.3.2  Mengapa Energi harus diubah? 76 
 4.4 Bagaimana Dapat Menghemat Energi ? 77 
  4.4.1  Adakah kerugian dalam pengunan energi? 77 
  4.4.2  Bagaimana menghemat energi? 78 
      4.4.2.1 Konservasi energi 79 
      4.4.2.2 Penghematan energi sehari-hari 79 
   

  



DDAAFFTTAARR  GGAAMMBBAARR  
  
  
  
      
1. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN & PEMBANGUNAN  11  
  Gambar 1-1:   Skema Lingkungan Hidup, Hubungan Timbal Balik Antara  

  Lingkungan dan Manusia  
11  

  Gambar 1-2:  Ekosistem dan Ekosfer  11  
  Gambar 1-3: Fotosintesis, Konsep Produsen dan Konsumen  44  
  Gambar 1-4:  Diagram Ketergantungan Antar Subsistem Lingkungan  55  
  Gambar 1-5:  Tanah Beserta Berbagai 17 Unsur di Dalamnya  55  
  Gambar 1-6:   Contoh Suksesi Alami  66  
  Gambar 1-7:  Rantai Makanan  88  
  Gambar 1-8:  Piramida Rantai Makanan  99  
      
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & LIMBAH CAIR  1122  
  Gambar 2-1:  Daur Hidrologi (103 Km3/Th)  1133  
  Gambar 2-2:  Proses, Tingkat dan Bentuk Penguapan  1144  
  Gambar 2-3:  Proses Terjadinya Hujan  1144  
  Gambar 2-4:  Peresapan Air  1144  
  Gambar 2-5:  Perkiraan Pemanfaatan Air  1177  
  Gambar 2-6:  Pencemaran Air  1122  
  Gambar 2-7:  Kurva Oksigen Terlarut Dalam Proses Pemulihan Diri Air  

  Sungai  
2233  

  Gambar 2-8:  Pencemaran Air dan Kehidupan Air  2233  
  Gambar 2-9:  Sumber Limbah Cair dari Kegiatan Domestik  2255  
  Gambar 2-10:  Penanganan Limbah Cair Dengan Sistem Setempat  2299  
  Gambar 2-11:  Penanganan Limbah Cair Dengan Sistem Terpusat  3300  
  Gambar 2-12: Sistem Penanganan Limbah di Kawasan Industri                  

  Sistem Terpusat   
3311  

  Gambar 2-13:  Hirarkhi Pencegahan Pencemaran  3322  
  Gambar 2.14: Sejarah Perkembangan Dalam Penanganan Limbah Industri  3333  
  Gambar 2-15:  Perkembangan Teknologi Cubluk  3366  
  Gambar 2-16: Perkembangan Teknologi Tangki Septik  3377  
  Gambar 2-17: Tangki Septik dengan Dua Ruang  3388  
  Gambar 2-18:  Bidang Resapan  3388  
  Gambar 2-19: Tangki Septik dengan Filter “ Up Flow”  3399  
  Gambar 2-20: Seri Biotek BT  4400  
  Gambar 2-21:  Diagram Alir Pengolahan Limbah Cair Domestik  4422  
  Gambar 2-22: Sistem Pengelolaan Air Limbah (Sistem Perpipaan) PD PAL  

 Jaya  
  

  Gambar 2-23: Pemanfaatan Limbah Cair Hasil Olahan 
  

4444  

3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA PADAT  4466  
  Gambar 3-1: Sumber Limbah Padat  4499  
  Gambar 3-2: Dampak Pencemaran Limbah Padat  5566  
  Gambar 3-3: Aliran Proses Minimisasi Limbah Padat  5588  



  Gambar 3-4: Proses Penanganan Limbah   6600  
  Gambar 3-5:   Pembuangan Limbah Padat Secara Sehat (Sanitary Landfill)  6633  
  Gambar 3-6:   Insinerator  6655  
  Gambar 3-7: Proses Daur Ulang Limbah Padat  6666  
  Gambar 3-8:   Pemanfaatan Hasil Olahan Limbah  6677  
  Gambar 3-9:   Pembuatan Kompos Rumah Tangga  6677  
  Gambar 3-10: Proses pembuatan kompos  6688  
      
4. HEMAT ENERGI    
  Gambar 4-1:  Aliran Energi Dalam Rantai Makanan  7711  
  Gambar 4-2:  Semakin Panjang Rantai Makanan, Semakin Sedikit Kalori Yang 

  Diperoleh  
7711  

  Gambar 4-2:  Berbagai Cara Transportasi. Yang Manakah Yang Ramah  
  Lingkungan?  

7744  

  Gambar 4-3:  Pemanfaatan Energi Secara Umum  7755  
  Gambar 4-4:  Konsumsi Energi Per Orang Per Hari; Kesenjangan Antara  

  Negara Maju dan Berkembang  
7766  

  Gambar 4-5:  Energi Diubah Untuk Memudahkan Hidup  7777  
  Gambar 4-6:  Kehidupan Kota dan Energi  7788  
  Gambar 4-7:  Lampu Tabung Gas  dan  Lampu Pijar  8800  
  Gambar 4-8:  Sel Surya /fotovoltaik  8822  
  Gambar 4-9:  Kincir Angin Apakah Ramah Lingkungan?  8822  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  



C:\All Works\WJEMP 3-4\Buku Acuan (revisi).doc 9

 
 
 
 
 
 
 
1.1 Apa itu Lingkungan Hidup? 
 
Lingkungan hidup (LH) merupakan sistem kehidupan (lihat Gambar 1.1), terdiri atas 
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan  peri kehidupan dan 
kesejahteraan  manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No.23 tahun 1997).   Jadi, 
lingkungan bagi manusia adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan 
menunjang kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Di 
lingkungan manusia  terdapat sumberdaya yang dibutuhkannya, seperti udara, air, 
pangan, sandang, dan papan.  Artinya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup maka 
diperlukan lingkungan. Selain itu manusia juga membuang segala yang tidak 
dibutuhkannya lagi kembali ke lingkungan. Jadi  lingkungan juga dimanfaatkan manusia 
sebagai tempat buangannya; baik itu buangan gas sisa pernapasannya, buangan cair, 
dan buangan padat.  
 

 
 
 
Gambar 1-1:  Skema Lingkungan Hidup, Hubungan Timbal Balik Antara Lingkungan dan 

Manusia 
 
 
Antara manusia dengan mahluk hidup lainnya (komponen biotik), serta komponen tidak 
hidup atau abiotik, terjadi hubungan timbal-balik.  Dengan adanya lingkungan maka 
kebutuhan manusia dapat terpenuhi.  
 
 

PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN & 
PEMBANGUNAN 

BAB 

1
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1.2 Apa itu Ekosistem? 
 
Di dalam LH terdapat banyak unsur, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Satu 
jenis unsur hidup di dalam LH disebut satu individu, bila terdiri atas banyak anggota, 
maka dikatakan ada satu populasi. Berbagai populasi akan membentuk komunitas. 
Komunitas dan komunitas membentuk ekosistem. Ekosistem sangat beraneka ragam, 
tergantung dari keadaan, lokasi, anggota unsurnya. Gabungan dari  banyak ekosistem 
disebut ekosfir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekosistem 
 
 
 
 
 
 
Ekosfir 
 
  

 
Gambar 1-2: Ekosistem dan Ekosfer 
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KOMUNITAS 

  

   
 

 

 

 
Ekosfir adalah: 
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...............................................................
...............................................................

 
 

EKOSISTEM 
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Berbeda dari lingkungan, ekosistem adalah sistem di mana terjadi proses 
ketergantungan antar makhluk hidup, dan antara yang hidup dengan yang tidak hidup. 
Hubungan antar unsur di lingkungan ini sangat terorganisir, dan rapih, setiap unsur 
mempunyai makna atau arti yang sangat khusus, maka setiap makhluk hidup di dunia 
ini disebut mempunyai relung (niche). 
 
 
1.3 Apakah Ciri-ciri Ekosistem ? 
 
Lingkungan mempunyai ciri-ciri yang sangat khas. Hal ini perlu diketahui agar dapat 
melakukan pemanfaatan lingkungan dengan sumber daya alamnya dengan bijaksana. 
Ciri-ciri penting tersebut adalah sebagai berikut: 

• Saling ketergantungan 
• Tidak berbatas nyata 
• Adanya suksesi lingkungan 
• Adanya kapasitas/daya dukung lingkungan, dan 
• Mempunyai diversitas 

 
1.3.1  Apakah Saling Ketergantungan Itu?  
 
Semua unsur yang ada di dalam sistem LH disebut juga sumber daya alam (SDA), 
merupakan subsistem yang saling bergantung/membutuhkan satu dengan yang lain. 
Misalnya; 
• Tumbuhan/flora yang merupakan benda hidup, yang untuk kelangsungan hidupnya 

tergantung pada benda mati seperti air, karbondioksida, energi matahari, 
• Manusia/hewan yang tergantung dan makan tumbuhan, dikenal sebagai herbivora, 

mereka yang memakan hewan lain, disebut karnivora, atau pemakan baik tumbuhan 
maupun hewan disebut omnivora. 

• Semua manusia, tumbuhan, dan hewan tergantung pada udara untuk bernapas, air 
untuk minum, dan makanan untuk kelangsungan hidupnya. 

• Tumbuhan tertentu tergantung pada kumbang, kupu-kupu, burung, angin, dll. untuk 
penyerbukan dan mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. 

• Tumbuhan hijau daun memerlukan sinar matahari, gas karbondioksida dan air untuk 
proses fotosintesis dalam membentuk gula sebgai cadangan energi 

• Hasil fotosintesis selanjutnya dimanfaatkan oleh konsumen sebagai makanan, 
sehingga tampak adanya hubungan antara produsen dan konsumen (lihat Gambar 
1-3). 
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Gambar 1-3:  Fotosintesis, Konsep Produsen dan Konsumen 
 
1.3.2   Apa yang dimaksud dengan LH yang tidak mengenal batas? 
 
Ekosistem terdiri atas banyak populasi dan subsistem. Suatu subsistem dengan 
subsistem yang lain tidak jelas batasnya seperti tampak pada Gambar 1.4.  Misalnya:  
• Air ada di dalam udara, berbentuk uap 
• Benda padat ada di dalam udara dalam bentuk debu. Makin halus debu makin besar 

kemungkinan berada jauh dari daratan dan sumbernya 
• Mahluk hidup juga terdapat di udara, seperti bakteri, virus, spora, dll. 
• Juga dalam air terdapat udara terlarut, benda padat tersuspensi, dan makluk hidup 

(ikan dan ganggang) 
• Begitu juga dalam tanah terdapat udara, air, dan fauna maupun flora, lihat Gambar 

1-5. 
• Dalam tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia juga terdapat berbagai unsur 

lingkungan tersebut, seperti gas, bakteri, dan debu. 
• Lingkungan inipun melampaui batas-batas negara, sehingga air, udara, yang ada di 

Indonesia juga suatu saat ada di negara lain, karena terus bergerak.  
 
 
 

Matahari 
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Air 

Karbon Dioksida 

Air 
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Pernafasan

Oksigen

Oksigen 

PRODUSEN
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KONSUMEN

Fotosintesis
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Gambar 1-4: Diagram Ketergantungan Antar Subsistem Lingkungan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar1-5:  Tanah Beserta Berbagai 17 Unsur di Dalamnya 
 
1.3.3  Apakah itu  suksesi alam? 
 
Apabila terjadi perubahan kualitas lingkungan, baik perubahan populasi maupun 
komunitas yang ada di lingkungan, maka proses di dalam ekosistem menjadi tidak 
stabil, tetapi setelah beberapa lama, akan terbentuk kestabilan baru dalam 
keseimbangan yang berbeda. Misalnya, pohon yang telah cukup tua ditebang habis, 
maka akan tumbuh pula pohon yang berbeda mulai dari rumput ke belukar, dan 
kemudian akan tumbuh pohon lagi, tetapi dalam waktu yang cukup lama, sering kali 
sampai ratusan tahun.  Adanya pergantian jenis pohon yang menuju keasal tersebut 
tadi, disebut adanya suksesi alami. Suksesi ini akan lebih cepat bila dibantu oleh 
manusia, sehingga tidak terjadi kerusakan ekosistem atau lingkungan, lihat Gambar 1-6. 
 
 
 
 

 

AIR UDARA

TANAH FLORA &
FAUNA 
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Gambar1-6:  Contoh Suksesi Alami 
 
 
1.3.4    Apa yang diartikan dengan daya dukung lingkungan? 
 
Dari semua yang diuraikan terdahulu dapat difahami bahwa manusia dapat mengambil 
unsur apapun yang diperlukan dari alam untuk kehidupannya. Apabila pengambilan 
sumber daya alam ini “tidak cukup banyak”, maka tidak akan terjadi kerusakan 
lingkungan. Bagi yang telah mampu, maka dapat dilakukan perhitungan tentang berapa 
banyak suatu organisme dapat dipanen (pohon, ikan, hewan ternak, dll) agar tidak akan 
terjadi kepunahan. Kepunahan ini penting mengingat kemungkinan ada gangguan pada 
rantai makanan. Bila salah satu organisme punah, maka akan berakibat kepunahan bagi 
konsumen organisme tersebut, terutama bagi konsumen yang hanya tergantung dari 
satu jenis produsen makanan. Sebagai contoh, panda sekarang hanya memakan daun 
bambu, sehingga bila bambu musnah, ia ikut musnah. 
 
Kemampuan alam mendukung organisme hidup di dalamnya, tanpa menjadi punah 
disebut daya dukung lingkungan. Kepunahan dapat juga terjadi akibat dari  
pembuangan limbah kembali ke lingkungan dan merusak berbagai unsur yang ada, 
sehingga punah, maka keadaan tersebut dinyatakan sebagai keadaan tercemar atau 
keadaan  di mana daya dukung lingkungan setempat telah terlampaui.   
 
 
1.3.5   Apakah  ke-aneka-ragaman/diversitas itu? 
 
Keaneka-ragaman hayati diartikan sebagai banyaknya ragam fauna dan flora yang ada 
di suatu daerah. Makin banyak keragamannya, semakin baik. Hal ini menandai bahwa 
ekosistem tersebut sudah cukup lama terbentuk, sehingga terdapat makin banyak 
populasi/komunitas di dalam ekosistem tersebut. Makin tinggi keragaman suatu daerah, 
makin baik ekosistem, atau dikatakan bahwa ekosistem tadi berada pada keadaan stabil. 
Jadi dapat dimengerti, bahwa ekosistem yang stabil adalah yang sudah cukup lama 

BATUAN LUMUT 

RUMPUT  
BELUKAR 

Waktu: Ratusan Tahun

POHON
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keberadaannya. Suatu ekosistem disebut stabil, apabila tidak cepat terpengaruh oleh 
perubahan kaulitas lingkungan. Berbeda dengan lingkungan yang sudah banyak sekali 
perubahannya, misalnya yang tadinya hutan, dengan keaneka-ragaman yang tinggi 
berubah menjadi ladang/sawah dengan keneka-ragaman yang sangat rendah. Maka 
ekosistemnya menjadi belum cukup lama dan tidak stabil.      
 
  
1.4  Apakah Daur Materi dan Energi Itu? 
 
Energi dan materi merupakan bagian dari makluk hidup dan alam semesta. Energi 
berasalkan kata Yunani  “Ergenia” yang berarti daya. Energi tidak dapat dikreasi 
maupun dihilangkan melainkan dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain.  
 
Energi tidak tampak, tetapi jumlahnya dapat dihitung, dan hanya dapat dilihat dari 
kinerjanya. Energi tampak apabila sesuatu bergerak, dipercepat, ditinggikan, disinari 
terutama bila dipanaskan. Dilihat dari hal tersebut, secara fisika gejala terpenting dari 
pengertian energi adalah terjadinya gerak, perpindahan, transformasi, dan penyimpanan 
energi. Penggunaan energi diartikan sebagai ‘pengurangan’ jumlah energi, dalam arti 
energi tersebut ditransformasi/diubah  ke bentuk lain.  
 
 Materi merupakan bahan baku semua benda, sedangkan energi adalah kemampuan 
untuk kerja, seperti gerakan benda sejauh tertentu. Kerja dapat merupakan gerak 
ringan, bernapas, sampai kerja yang keras. Sumber energi pada makhluk hidup 
berbentuk gula atau tepung, yang berupa materi. Energi juga dibutuhkan untuk 
bergeraknya kendaraan bermotor, mesin jahit, perahu motor, dll. Semua energi ini 
berasal dari sumber energi yang dapat sangat beragam. Contoh energi adalah listrik, 
bahan bakar minyak, panas, dll. Benda ada yang mempunyai energi yang tersimpan, 
atau energi potensial seperti batu yang ada di tebing sebuah puncak bukit. Energi 
potensial dapat berubah menjadi energi gerak/kinetik bila batu itu mulai mengelinding 
dari atas ke bawah bukit.  Contoh lain adalah air di dalam bendungan mempunyai energi 
potensial, yang dapat berubah menjadi energi kinetik bila dialirkan. Begitu pula BBM 
yang dimasukkan ke dalam mobil, dapat berubah menjadi energi kinetik, untuk 
menggerakkan mesin, bila dibakar.  Demikian pula halnya dengan angin, kayu, batu 
bara, arang, dll.    
 
 
 1.4.1  Apakah aliran energi dan daur materi itu? 
 
Materi itu terdaur ulang sepanjang jaman melalui benda hidup. Daur ulang itu 
dimungkinkan oleh sesuatu yang justru tidak dapat di-daur ulang, yakni, energi. Hampir 
seluruh energi yang memasuki ekosistem berasal dari sinar matahari. Sinar matahari 
ditangkap oleh khlorofil atau hijau daun dan sebagian dari energi ini diperlukan dalam 
proses fotosintesis yang menghasilkan gula (energi kimia). Gula ini kemudian dapat 
disimpan sebagai tepung.  Tanaman berhijau daun ini membuat dan mengumpulkan 
banyak energi potensial sebagai gula atau tepung, karenanya disebut produsen tingkat 
satu.  Tanaman dimakan oleh hewan pemakan tanaman (herbivora), yang disebut 
konsumen tingkat satu. Saat konsumen memakan produsen, energi potensial diubah, 
yakni energi kimia ini menjadi energi kinetik dan panas. Panas ini akan terbuang/tidak 
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Karnivora Sekunder 
(harimau/manusia) 
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Omnivora (manusia) 
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Produsen-3 
Karnivora (ayam) 

Konsumen-1 
Produsen-2 
Herbivora (belalang) 

Tanaman (rumput) 
Produsen-1 Bakteri  

Pembusuk 

Zat Hara 

terpakai. Konsumen tingkat satu kemudian dimakan oleh konsumen tingkat dua, yakni, 
karnivora, dan terulang kembali energi kimia dibuat menjadi energi kinetik dan panas. 
Panas ini juga tidak dapat digunakan, sehingga terbuang/tidak terpakai. Dapat 
dimengerti bahwa selama terjadi rantai saling memakan ini energi digunakan kembali 
oleh konsumen tetapi jumlahnya menjadi semakin sedikit, karena ada yang terbuang 
sebagai panas. Demikianlah energi mengalir dalam sistem organisme dalam rantai 
makanan. Pada saat yang sama terjadi juga perpindahan materi. Sebagian energi selalu 
diubah menjadi materi yang berfungsi sebagai energi kimia atau makanan makhluk yang 
menjadi konsumen yang lebih tinggi. Daur ini selanjutnya terjadi di dalam rantai 
makanan seperti digambarkan pada Gambar1-7 dengan beberapa contoh. Akhirnya 
semua mahluk hidup atau organisme ini akan mati, dimakan oleh bakteri dan jamur 
pemakan sisa (organik) atau saprovora, sehingga kembali menjadi zat hara yang 
kemudian digunakan kembali oleh tanaman hijau daun dalam pembentukan gula saat 
terjadi proses fotosintesa. Dengan demikian daur materi itu menjadi lengkap.  Semua ini 
terlaksana karena adanya aliran energi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1-7: Rantai Makanan 
 
Makin tinggi tingkat dalam rantai makanan, makin sedikit jumlah organisme, karena 
setiap kali terjadi konversi energi, ada energi yang terbuang sebagai panas, sehingga  
energi yang dapat dibuat menjadi materi juga berkurang, dan terbentuklah rantai 
makanan yang berbentuk piramida, lihat Gambar 1-8. 
 

Pemakan 
sisa 
(organik) 

Kimia
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Gambar 1-8: Piramida Rantai Makanan 

 
Adanya rantai maknan ini mengakibatkan konsumen tergantung pada produsen. Apabila 
suatu konsumen hanya tergantung pada satu produsen saja, maka kepunahan produsen 
akan mengakibatkan kepunahan konsumen.  
 
Materi merupakan benda pembentuk alam semesta. Materi terdiri dari berbagi unsur 
(kimia): makluk hidup terutama terdiri atas unsur karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), 
dan nitrogen (N), yang disebut zat organik. Benda yang tidak hidup disebut zat 
anorganik, terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam susunannya. Materi ini tidak 
berkurang atau bertambah jumlahnya, tetapi berubah bentuknya.   Materi dan energi 
seperti diuraikan di atas, berpindah atau mengalir dalam satu kesatuan ekosistem. 
Benda apapun dalam ekosistem ini akan berdaur ulang atau bersiklus. Hanya siklusnya 
berbeda satu dengan  yang lain. Kita mengenal siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, 
dstnya.  Perubahan pada ekosistem akan mengubah aliran energi dan daur materi, dan 
bila siklus tidak dapat pulih, maka akan terjadi kerusakan ekosistem.  
 
 
1.5 Apakah Sumber Daya Alam itu? 
 
Tanah, air, udara merupakan sebagian dari sumber daya alam berupa materi fisika-kimia 
atau tidak hidup, sedangkan tumbuh-tumbuhan, hewan adalah materi biologis, atau 
materi hidup. Sumber daya alam lainnya berupa aliran berbentuk energi seperti 
matahari, angin, pasang surut, aliran sungai. Sumberdaya alam bersifat terbarukan 
apabila dapat dilakukan regenerasi atau pembentukan kembali melalui proses alamiah 
yang dikenal sebagai kemampuan memulihkan diri dan membersihkan diri. Namun 
demikian, kemampuan ini sangat terbatas. Minyak dan gas bumi, metal, dan mineral 
yang terdapat di dalam tanah tergolong dalam sumber daya tak terbarukan, karena 
tidak dapat tergantikan melalui proses alami atau tingkat pergantiannya sangat lama, 
sehingga sering dikatakan sebagai tidak dapat pulih, dan suplainya terbatas. Sumber 
daya alam ini merupakan bahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia, kebutuhan akan sumber 
daya alam ini makin meningkat, oleh karenanya perlu ada pengelolaan sumber daya 
alam yang terencana dan hati-hati.  
 

   Produser 20 810

Panas

Panas

Panas

Panas 
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1.6 Apakah Pengelolaan Sumber Daya Alam itu? 
 
Pengelolaan sumber daya alam diartikan sebagai proses pengambilan keputusan tentang 
bagaimana sumberdaya alam dialokasikan pemanfaatan dan pemeliharaannya dalam 
dimensi ruang dan waktu berdasarkan kebutuhan yang dikaitkan dengan faktor-faktor 
teknologi, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Nilai dari sumberdaya alam 
biasanya mengikuti hukum supply dan demand. Apabila ketersediaan sumberdaya alam 
sangat berlimpah dan jauh melebihi kebutuhan, maka seringkali dianggap bahwa nilai 
atau harga dari sumberdaya alam tersebut ‘rendah’ atau bahkan tidak ada, misalnya 
udara segar yang sehari-hari dihirup oleh manusia. Bahkan sinar matahari, lautan dan 
pemandangan alam seringkali dianggap bukan sebagai sumberdaya alam karena 
kelimpahannya yang sangat besar. Dalam ilmu ekonomi, sumberdaya alam merupakan 
bagian dari faktor produksi sehingga setiap jenis sumberdaya alam yang digunakan 
mempunyai nilai atau harga.  
 
 
1.7 Apakah Masalah Lingkungan Hidup? 
 
Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah terjadinya kemerosotan kualitas 
lingkungan hidup. Faktor penyebabnya adalah adanya praktek-praktek yang mencemari 
dan mengeksploitasi sumber daya alam secara kurang bertanggung jawab,  pola 
konsumsi yang berlebihan dalam memanfaatkan sumberdaya alam tanpa 
memperhatikan daya dukung lingkungan (mengabaikan fungsi ekologi), serta 
kemiskinan, dan kerawanan keamanan.     
 
Pencemaran yang disebabkan oleh limbah sebagai hasil dari kegiatan manusia  akan 
berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga perlu ditangani dengan baik. 
Pencemaran lingkungan menggambarkan adanya gangguan dalam ekosistem dan 
memerlukan upaya manusia untuk membantu mengembalikannya  ke dalam keadaan 
ekosistem yang seimbang dan stabil.  Teknologi dapat membantu mengembalikan 
kondisi semula, namun dalam menerapkannya perlu didukung oleh beberapa hal penting 
sebagai berikut: 

•    peraturan yang ditegakkan dengan baik,  
•    biaya untuk membangun, mengoperasikan, serta memelihara teknologi,  
•    partisipasi masyarakat dalam melindungi dan mencegah terjadinya pencemaran, 

dan  
•    membayar tarif retribusi.  

 
Semuanya memerlukan pengelolaan yang baik agar lingkungan terhindar dari bahaya 
pencemaran, dan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta ekosistem tetap 
terjaga kelestariannya. Adapun landasan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup 
yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang nomor 23, tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang –undang ini perlu dipatuhi oleh semua pihak 
yang memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan yang ada di dalamnya.  
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1.8 Apakah Yang Di Maksud Dengan Pembangunan Yang Berkelanjutan ? 
 
Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup. Melestarikan fungsi lingkungan hidup yang dimaksud adalah 
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung 
kehidupan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Indikator yang 
menggambarkan apakah daya dukung belum atau telah dilampaui dinyatakan dalam 
istilah baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas 
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, yang diperbolehkan  
ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Kegiatan dalam melakukan pengelolaan 
lingkungan hidup ini meliputi  kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun 
maksud utama pelestarian lingkungan ini adalah agar sumber daya alam tetap ada 
sepanjang hayat, sehingga dapat mendukung kehidupan dan pembangunan generasi-
generasi mendatang atau dikenal sebagai pembangunan yang berkelanjutan.  
 
Dalam pelaksanaannya strategi yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian 
pencemaran sebagai salah satu kegiatan dalam pengelolaan lingkungan adalah melalui 
beberapa kegiatan sebagai berikut: 

• pembinaan dan penyuluhan,  
• pendidikan lingkungan hidup melalui jalur formal dan non formal,  
• pemberian ijin dalam membangun fasilitas fisik untuk usaha melalui proses 

AMDAL,  
• pembangunan sarana dan prasarana umum pengendali pencemaran,  
• pengawasan terhadap pembuangan limbah dan badan penerima (air, udara), 
•  pemberian sangsi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi, dan 
•  pelaksanaan audit lingkungan.  

 
Selain kegiatan pengendalian pencemaran, hal lain yang penting dalam menjaga 
kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah melakukan penghematan energi. Energi atau 
daya ini sangat diperlukan melakukan kerja. Manusia, binatang dapat melakukan 
sesuatu kerja, karena di dalam tubuhnya terdapat energi. Di alam terdapat berbagai 
bentuk energi, yang dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain  membentuk suatu 
aliran energi. Cahaya matahari adalah sumber utama energi bagi kehidupan, dan 
selanjutnya terbentuklah daur materi dari masyarakat organisme hidup yang 
digambarkan sebagai rantai makanan dan daur materi masyarakat organisme tidak 
hidup (contoh : daur N, daur C). Sumber energi  merupakan salah satu sumber daya 
alam. Energi tidak dapat didaur ulang, dan selalu ’habis’ terpakai, sehingga perlu terus 
menerus disediakan untuk keperluan hidup manusia sehari-hari. Oleh karena itu penting 
kiranya bagi kita untuk menghemat energi, mencari alternatif energi yang ramah 
lingkungan dan/atau dapat diperbarui. 
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2.1 Hal Apakah Yang Di Harapkan Dari Manusia Terhadap Pengelolaan 
 Lingkungan Air ? 
 
Air merupakan sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomis. Ketersediaan air di dunia 
ini terbatas. Jumlah yang membutuhkan semakin meningkat, sehingga perlu berhati-hati 
dalam memanfaatkannya.  Hal yang diharapkan dari kita semua adalah : 
• Hematlah dalam pemakaian air .  
• Gunakan sumberdaya air ini untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang 

unggul dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. 
  
Menghemat air dapat dilakukan antara lain melalui : 
• air bekas pakai dimanfaatkan kembali untuk keperluan lain 
• memilih peralatan yang tidak boros air 
• memperbaiki peralatan yang bocor  
• mendaur ulang limbah cair yang dihasilkan 
 
2.2 Apakah Lingkungan Air itu ? 
 
Lingkungan air adalah lingkungan hidup yang terdiri atas air. Luas permukaan air di 
permukaan bumi ini sebesar 71%, sedangkan daratan luasnya 29 %. Keseluruhan 
lingkungan air ini karena merupakan satu kesatuan lingkungan dan sangat dibutuhkan 
untuk menunjang kehidupan. Keberadaan air di alam ini tetap jumlahnya, dalam 
berbagai wujud.   
 
2.1.1 Bagaimanakah wujud dan sifat air ? 
 
Keberadaan air di muka bumi dapat berwujud sebagai uap air, awan, air hujan, air laut, 
salju, air permukaan (mata air, air sungai, air danau, air rawa), dan air tanah.  
 
Air mempunyai rumus kimia H2O. Satu molekul air terbentuk dari dua atom hydrogen 
dan satu atom oksigen. Air adalah pelarut universal, artinya hampir semua zat dapat 
larut dalam air, sehingga air mengandung berbagai jenis unsur / senyawa kimia dalam 
jumlah yang bervariasi. Unsur / senyawa kimia tersebut antara lain natrium, kalsium, 
ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, dan lainnya. Kadar unsur kimia dalam air bervariasi, 
tergantung dari kondisi kualitas udara, tanah yang dilalui oleh air tersebut sebelum 
masuk ke badan air dan kualitas limbah yang dibuang ke dalamnya. Selain itu oksigen 
dari udara dapat juga larut dalam air sebagai oksigen terlarut. Kadar oksigen dalam air 
mempunyai batas maksimum tergantung dari kondisi kualitas air dan temperatur air.  
 
Air akan berubah wujud menjadi uap air, atau menjadi wujud air kembali tergantung 
dari kondisi temperatur air. Pada temperatur di atas 1000C air berubah menjadi uap air, 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & LIMBAH 
CAIR 

BAB 

2 
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sedangkan pada temperatur 00C berubah menjadi es.  Untuk merubah air dari wujud 
padat ke cair atau wujud cair ke gas diperlukan energi.  
 
2.2.2 Berapakah jumlah air yang tersedia di muka bumi ini ? 
 
Kandungan air di bumi pada dasarnya berlimpah, volume seluruhnya mencapai 
1.400.000.000 km3, lebih kurang 97% merupakan air laut (air asin) yang tidak dapat 
dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan manusia. Dari 3% sisanya, 2% berupa 
gunung-gunung es di kedua kutub bumi, 0,75% merupakan air tawar yang mendukung 
kehidupan makhluk hidup di darat, baik berupa mata air, air sungai, danau,  maupun air 
tanah, dan selebihnya berupa uap air.  
 
Makin bertambah jumlah penduduk di muka bumi ini, makin banyak air yang 
dibutuhkan, sedangkan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan di alam ini jumlahnya 
terbatas. Air tawar tersebut berasal dari siklus air (daur hidrologi) secara alami. Oleh 
karena itu, hemat dalam pemakaian air, dan memanfaatkan air ‘bekas pakai’ dengan 
sebaik-baiknya, serta mencegah terjadinya pencemaran air menjadi hal yang penting 
untuk diperhatikan dan dipatuhi.    
 
2.2.3 Bagaimanakah daur air di muka bumi ini ? 
 
Keberadaan air di alam mengalami suatu perputaran/sirkulasi dan disebut dengan siklus 
air/daur hidrologi (Gambar 2-1) 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2-1: Daur Hidrologi (103 Km3/Th) 
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Secara singkat daur hidrologi dapat dijelaskan seperti berikut ini. Pancaran sinar dan 
panas matahari membantu terjadinya penguapan air di permukaan laut, sungai, danau, 
dan tubuh makhluk hidup. Uap air akan naik ke lapisan atmosfer.  
 
Uap air di udara dapat berpindah karena perbedaan suhu udara atau karena terbawa 
angin. Proses terbawanya tetes-tetes air oleh angin disebut dengan transportasi. Di 
udara, uap air yang terkena udara dingin akan berubah menjadi tetes air atau disebut 
kondensasi. (Gambar 2-2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-2: Proses, Tingkat dan Bentuk Penguapan 
 
Tetes-tetes air akan jatuh pada suatu daerah menjadi hujan. Hujan yang jatuh ke 
permukaan bumi akan mengalir dan membentuk danau, sungai dan airnya terus 
mengalir hingga berakhir di laut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-3: Proses Terjadinya Hujan 
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Selain menjadi danau dan sungai, sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah 
(perkolasi) dan masuk ke dalam akar tumbuhan (infiltrasi) terkumpul menjadi air tanah 
yang akan muncul di daerah yang lebih rendah menjadi mata air. Air tanah, Air danau, 
air sungai ini juga digunakan untuk kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga, 
industri, pertanian dan sebagainya. (Gambar 2-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-4: Peresapan Air 
 

 
Dalam perjalanan air yang digambarkan dalam daur hidrologi tersebut, secara alamiah 
terjadi proses pembersihan diri yang dijelaskan sebagai berikut:   
 
• panas sinar matahari menguapkan air 
• uap air terdiri atas air murni, tanpa zat pencemar, sekalipun air tersebut berasal dari 

air yang tercemar atau berasal dari laut yang asin (air murni) 
• uap air akan menjadi awan, dan setelah naik ke posisi yang lebih tinggi, suhu akan 

mendingin, maka terjadi tetes air yang akan turun sebagai hujan (air bersih) 
• air hujan akan membawa serta pengotoran udara yang ada dan membawa turun ke 

bumi, oleh karena itu, bila banyak oksida sulfur di udara, maka akan terjadi hujan 
asam (asam sulfat), berarti air akan terkotori kembali akibat pencemaran udara 

• air hujan akan mengalir langsung (air larian) di permukaan bumi, kembali ke sungai 
dan akhirnya ke laut; atau 

• masuk kedalam tanah (perkolasi) dan mengalir ke sela-sela akar tumbuhan 
(infiltrasi) atau lebih dalam lagi menjadi air tanah dangkal dan dalam.  Selama 
mengalir menembus tanah, air seolah-olah disaring oleh lapisan tanah setempat, 
sehingga menjadi bersih kembali; 

• air dari tanah dangkal dan aliran air tanah dalam akan keluar kembali ke permukaan 
sebagai mata air, menguap kembali, dstnya.  Dengan demikian, daur hidrologi 
menjadi lengkap.  
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2.3 Bagaimana Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia ?  

 
Orang memanfaatkan air untuk berbagai keperluan, seperti untuk kebutuhan rumah 
tangga (minum, masak, mandi, cuci), pengairan atau irigasi sawah, peternakan, sarana 
transportasi, pembangkit tenaga listrik, industri, peternakan, rekreasi, dll. Sebagian 
besar air dikembalikan ke lingkungan perairan sebagai air buangan/air limbah, dan 
sedikit saja yang betul-betul dikonsumsi.   
 
Air yang dimanfaatkan tersebut, sebagian dikonsumsi dan selebihnya dikembalikan ke 
lingkungan yang dapat dituliskan dalam persamaan berikut: 

 
Jumlah yang dimanfaatkan = jumlah yang dikonsumsi + yang dikembalikan ke lingkungan  

 
Air yang dikembalikan ke lingkungan biasanya disebut ‘limbah’. Kualitas air limbah 
tersebut lebih buruk (rendah) dibandingkan dengan kualitas air yang dikonsumsi. Yang 
dimaksud dengan kualitas air lebih buruk adalah bahwa kadar  (jumlah kandungan 
unsur kimia per satuan volume, mg/l) unsur kimia yang terdapat dalam ‘limbah’ tersebut 
lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dipakai, karena selama proses pemakaiannya, 
air tsb akan melarutkan berbagai bahan kimia yang dipakai untuk proses produksi. 
Beberapa contoh dampak perubahan kualitas air dapat dilihat dalam Tabel 2-1 berikut 
ini. 
 

Tabel 2-1: Perubahan Kualitas Air Akibat Pemanfaatan 
 

Pemanfaatan  Air Perubahan Kualitas Air Badan Penerima 
Pendingin, pembangkit tenaga 
listrik 

Peningkatan panas (pencemaran suhu) 

Pertanian, peternakan Terdapat insektisida, unsur hara (N,P,K) yang 
ada dalam pupuk, garam 

Domestik/permukiman Penambahan bahan organik dalam badan air 
penerima, kuman penyakit, (deterjen), 
peningkatan kekeruhan 

Industri Penambahan berbagai zat kimia, zat organik 
 
Masuknya limbah ke dalam badan air hingga menimbulkan gangguan terhadap 
lingkungan, disebut telah terjadi pencemaran air. Apabila air sungai, danau tidak dapat 
lagi dimanfaatkan untuk keperluan lain, akibat adanya limbah yang masuk ke dalamnya, 
maka air tersebut disebut telah tercemar.  

 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, air sungai digunakan untuk berbagai 
keperluan. Sebagai ilustrasi, disajikan contoh pemanfaatan air permukaan dan air tanah 
di Amerika Serikat pada tahun 1990 yang tertera dalam gambar 2-5 di bawah ini.  
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Gambar 2-5: Perkiraan Pemanfaatan Air 
 
Gambar di atas  menunjukkan bahwa dari sejumlah air yang dapat dimanfaatkan, 76% 
berasal dari air sungai dan 24% adalah air tanah.  
 
Pemanfaatan air terbesar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian yaitu 
sebesar 41%, dan diikuti oleh pemenuhan kebutuhan air untuk pembangkit tenaga 
listrik 39%, pemenuhan kebutuhan air perkotaan (13%), dan industri (7%). Air yang 
dipakai tersebut kenyataannya sebagian besar dikembalikan lagi dalam bentuk limbah 
(72%) dengan kualitas airnya lebih rendah dibandingkan dengan semula.  
 
Agar air tersebut tetap dapat dimanfaatkan lagi, maka perlu ada perbaikan terhadap 
kualitas limbah tersebut. Perbaikan terhadap kualitas limbah tersebut butuh biaya. 
Pengelolaan sumberdaya air ini dimaksudkan untuk  memaksimumkan keuntungan yang 
diperoleh dari pemanfaatan dan kontrol terhadap sumberdaya air. 
 
Apakah semua air tawar yang tersedia dapat langsung di manfaatkan ? 
 
Persyaratan air untuk kebutuhan pertanian berbeda dengan air untuk kebutuhan 
pembangkit tenaga listrik, demikian pula untuk keperluan penduduk di perkotaan, 
maupun kebutuhan industri. Penduduk perkotaan memerlukan air untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga (makan, minum, mandi, mencuci piring, membersihkan 
rumah, toilet, dll), kebutuhan kantor (minum, membersihkan ruangan, toilet,dll), 
pertokoan (toilet, membersihkan ruangan,dll), restoran, rumah sakit, dll.  
 
Persyaratan tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan tentang baku mutu air limbah domestik 
maupun limbah cair bagi kegiatan industri, kawasan industri, kegiatan hotel, kegiatan 
rumah sakit, kegiatan minyak dan gas serta panas bumi diatur dalam Keputusan Menteri 
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Lingkungan Hidup.  Baku mutu limbah cair yang dimaksud adalah persyaratan batas 
minimal kualitas efluen limbah cair sebelum di kembalikan/dibuang ke badan air 
penerima. 
 
Dengan demikian air tawar yang tersedia tersebut perlu dijaga kualitasnya, sehingga 
dapat dimanfaatkan langsung sesuai peruntukannya. Pengelolaan terhadap air dan 
pengendalian pencemaran airnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 
2001 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang penggolongan badan air sesuai 
peruntukannya dan persyaratan kualitasnya.  
 
Badan air  (tidak termasuk air laut) dibagi atas 4 golongan, yaitu: 
1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung 

tanpa pengolahan lebih dahulu. 
2. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum. 
3. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan 

peternakan. 
4. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat 

dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air. 
 

Kenyataannya badan air (sungai, danau) yang ada disekitar kita terlihat kotor, bahkan 
kadang-kadang berwarna kehitaman, bau, yang menunjukkan bahwa badan air ini telah 
tercemar. Apabila kondisi air telah tercemar, maka air tersebut tidak dapat langsung 
digunakan sesuai peruntukannya. Dan apabila tidak ada pilihan lain, maka air tersebut 
dapat digunakan, namun perlu dilakukan pengolahan air terlebih dahulu sebelum 
dikonsumsi. Dengan demikian, air tawar dapat langsung dimanfaatkan sesuai 
peruntukannya, apabila kualitas airnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
pemerintah, atau dengan kata lain air tersebut belum tercemar.  

 
2.4 Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Air ?  
 
2.4.1 Mengapa air disebut sebagai sumber daya ? 
 
Air disebut sebagai sumber daya karena mempunyai nilai manfaat bagi lingkungan dan 
merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada Pemerintah. Sebagai 
sumberdaya maka air perlu diatur pemanfaatannya dan dipelihara kualitas dan jumlah 
airnya agar tetap dapat dimanfaatkan sampai jangka waktu lama. 
 
Sebagai contoh, kira-kira tahun 1950 para petani tidak merasakan sulitnya mendapatkan 
air untuk keperluan irigasi, sehingga pada saat itu tidak ada ketentuan harus membayar 
air, dan yang ada adalah bagaimana bersama-sama mengatur pembagian air. Demikian 
pula dengan pengambilan air sungai/danau yang digunakan sebagai air baku air minum, 
yang pada saat awal tidak perlu membayar. Kemudian diatur bahwa yang mengambil air 
baku harus membayar namun dengan harga murah sekali. Sekarang harga air baku air 
minum meningkat, karena mulai disadari bahwa perlu upaya memelihara dan 
meningkatkan kualitas air sungai/danau sehingga perlu biaya untuk melindungi badan 
air tersebut. Air yang semula belum mempunyai nilai ekonomis, setelah penduduk makin 
bertambah dan kenyataan tanpa air orang tidak bisa bertahan hidup, maka kebutuhan 
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air bertambah, sedangkan jumlah air di alam ini tetap, oleh karenanya air sekarang 
telah mempunyai nilai ekonomis.   
 
2.4.2 Apa yang diatur dalam mengelola sumberdaya air ? 
 
Hal yang diatur dalam mengelola sumberdaya air adalah merencanakan  pemanfaatan 
air dalam satu daerah wilayah aliran sungai secara terpadu serta memelihara kualitas air 
agar tidak tercemar. Sungai tersebut tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan 
senantiasa airnya tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan mahkluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 
Pengaturan pemanfaatan sumberdaya air ini disebut juga sebagai konservasi air.   
 
2.4.3  Upaya apa saja yang diperlukan dalam melakukan konservasi air ? 
 
Upaya melakukan konservasi air ini dimulai dengan : 
• merencanakan penyelenggaraan konservasi, pendaya gunaan sumber daya air, dan 

pengendalian daya rusak air, kemudian  
• melaksanakan rencana, yang diikuti dengan  
• pemantauan dan evaluasi.    
 
Kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan sumber daya air adalah melakukan 
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber 
daya air secara optimal agar berhasil dan berdaya guna. Selain melakukan kegiatan 
pendayagunaan sumberdaya air juga dilakukan upaya pengendalian daya rusak air 
untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang 
disebabkan oleh daya rusak air.  
 
Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Penatagunaan adalah 
melakukan inventarisasi siapa saja yang membutuhkan air, berapa jumlahnya, dan 
bagaimana persyaratan kualitas airnya terhadap sungai yang berada dalam satu wilayah 
daerah aliran sungai dan kemudian menetapkan pembagian air sesuai dengan kondisi 
sungai tersebut.  
 
2.4.4  Bagaimanakah prinsip pengelolaan sumberdaya air ? 
 
Prinsip dalam pengelolaan sumberdaya air ini adalah bahwa setiap rencana pengambilan 
sejumlah air dalam suatu aliran daerah wilayah sungai, perlu diperhitungkan biaya untuk 
pemulihan kualitas airnya dan pengaturan dalam pembagian air secara proporsional dan 
menguntungkan.  
 
Sumberdaya air merupakan sumberdaya yang terbarukan di mana penggunaan dan 
pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak. Adanya perubahan fungsi lahan 
(misalnya dari daerah pertanian menjadi daerah pemukiman) menyebabkan pola aliran 
sungai menjadi tidak terkendali, sehingga pada musim penghujan terjadi banjir dan 
pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kekurangan air. Masyarakat kesulitan 
mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari di berbagai wilayah akibat 
kurangnya daerah resapan air. Aktivitas yang terjadi pada daerah aliran sungai dapat 
menyebabkan bertambahnya beban pencemaran yang masuk pada badan air tersebut, 
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dan apabila telah melampaui daya dukung sungai, kemampuan sungai untuk 
memurnikan secara alami tidak tercapai. Oleh karenanya diperlukan adanya pengelolaan 
sumber daya air.  
 
Di Indonesia propinsi yang mempunyai curah hujan per satuan luas tertinggi adalah 
Irian Jaya dan terendah Nusa Tenggara. Tempat dengan curah hujan terendah adalah 
Kota Palu di Sulawesi Tengah. Curah hujan pada umumnya tidak terbagi rata sepanjang 
tahun, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Karena itu pasokan air juga tidak 
merata, yaitu banyak pada musim hujan dan sedikit pada musim kemarau.  
 
2.4.5 Apakah yang menghambat pengaturan dalam pemanfaatan air? 
 
Hal yang menghambat pengaturan dalam pemanfaatan air adalah masalah teknis dan 
non teknis. Masalah teknis adalah infrastruktur yang mengatur pembagian air tidak 
memadai, misalnya lokasi pintu air pembagi yang tidak sesuai, sistem pengaturan 
pembagian/pemanfaatan air yang belum jelas, unit/badan yang mengelola air belum 
berfungsi optimal, peraturan yang belum mapan, kualitas air tidak memenuhi syarat 
(terjadi pencemaran air) dan jumlah air yang tersedia berkurang atau musim kemarau 
yang panjang, atau  makin meningkatnya jumlah permintaan.  Masalah non teknis 
adalah adanya konflik di antara para pengguna air, dan kurang tertibnya para 
pengguna, kurang tegas serta disiplinnya petugas dalam memecahkan masalah di 
lapangan, dan dana yang terbatas.  Salah satu contoh pemeliharan terhadap kualitas air 
sungai adalah masih banyak penduduk yang membuat jamban/kakus diatas sungai atau 
membuang langsung ke sungai. 

 
2.4.6  Siapa yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya air ? 
 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengelolaan sumber daya air melibatkan masyarakat, 
pelaku industri serta kegiatan yang bersentuhan dengan air dan juga pemerintah. 
Pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air ini berkewajiban  mengembangkan 
dan menerapkan kebijaksanaan nasional untuk menjamin terpeliharanya daya dukung 
dan daya tampung lingkungan. 
 
2.5 Apakah Pencemaran Air Itu ? 
 
Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi dan 
atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun 
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan 
peruntukkannya.  
 
Pencemaran air disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum sumber-sumber 
pencemaran air dapat dikelompokan ke dalam dua kategori yaitu sumber langsung dan 
sumber tidak langsung. 
 
Sumber-sumber langsung adalah buangan (effluent) yang berasal dari sumber 
pencemarnya yaitu limbah hasil pabrik atau suatu kegiatan dan limbah domestik berupa 
buangan tinja dan buangan air bekas cucian, serta sampah. Pencemaran terjadi karena 
buangan ini langsung di buang ke dalam badan air,  
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seperti sungai, kanal, parit/selokan (Gambar 2-6). Sedangkan sumber-sumber tak 
langsung adalah kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat adanya pencemaran 
pada air permukaan baik dari limbah industri maupun dari limbah domestik. 
 
Mengingat bahwa air adalah komponen dari lingkungan hidup, maka pencemaran air 
merupakan bagian dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran air diatur secara 
hukum karena air merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada 
Pemerintah. Pencemaran air perlu dikendalikan karena akibat pencemaran air dapat 
mengurangi pemanfaatan air sebagai modal dasar dan faktor utama pembangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-6: Pencemaran Air 
 
Selama pengotoran air belum melampaui kemampuan pembersihan kembali lingkungan 
air, maka air tidak akan tercemar.  Hal ini terbukti pada saat suatu daerah masih belum 
banyak penduduknya ataupun belum banyak kegiatannya, seperti keadaan di pulau 
terpencil, maka air permukaan seperti air sungai itu sangat jernih. Sebaliknya di 
perkotaan yang besar, hampir semua air sungai sudah keruh ataupun menghitam, 
sudah tidak ditemukan kehidupan air, dll.  Istilah pencemaran air itu terbentuk akibat 
adanya cairan bekas pakai yang dialirkan kembali begitu saja ke perairan terbuka, dan 
menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat ataupun lingkungan.  
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2.5.1 Bagaimanakah gambaran tentang proses pembersihan diri dalam air sungai ? 
 
Apabila kualitas air sungai telah kembali ke kondisi semula yaitu sebelum terjadinya 
pencemaran air, maka dikatakan bahwa sungai telah melakukan proses pembersihan 
diri. Proses pembersihan /pemulihan diri air sungai adalah proses penguraian bahan 
organik, maupun kontaminan lainnya yang ada di dalamnya secara alamiah melalui 
proses fisik, kimia dan biologis. Di dalam pemulihan diri ada beberapa proses yang 
terjadi, yaitu proses pengenceran, proses pengendapan, proses penyaringan, proses 
kimiawi dan proses biokimia.  

 
Proses pengenceran adalah proses terjadinya pengurangan kadar kontaminan dalam air 
karena adanya penambahan jumlah air di dalamnya.  
 
Proses pengendapan adalah mengendapnya partikel padatan yang ada dalam air sungai  
karena gaya gravitasi bumi. Mengendapnya partikel padatan ini akan mengurangi 
jumlah kadar kontaminan dalam air.  
 
Air yang meresap ke dalam tanah, akan berkurang kadar kontaminannya karena terjadi 
proses penyaringan oleh media tanah.  
 
Proses kimia yang terjadi biasanya disebabkan karena adanya reaksi oksidasi reduksi 
dari senyawa kimia yang ada dalam sungai. Reaksi ini meghasilkan senyawa kimia yang 
stabil dan tidak membahayakan lingkungan. Sebagai contoh amonia yang ada dalam air 
sungai akan bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa nitrit dan nitrat yang lebih 
stabil. Amonia berasal dari urin manusia. Akibat pemanfaatan oksigen terlarut dalam air, 
maka terjadi penurunan kadar oksigen terlarut tsb.  
 
Pada proses penguraian bahan organik ini memerlukan oksigen terlarut dan 
mikroorganisme. Oksigen terlarut tsb karena dimanfaatkan untuk menguraikan bahan 
organik, maka kadar oksigen terlarut akan berkurang.  Apabila aliran air sungai deras, 
maka proses penguraian bahan organik yang terjadi semakin cepat, karena makin deras 
aliran air sungai, makin tinggi kadar oksigen terlarut dalam air. Kurva Oksigen terlarut 
selama proses pemulihan diri dapat dilihat dalam gambar 2-7. Proses yang terjadi 
adalah proses biokimia, yang mampu mengurangi kadar bahan organik dalam air.  
 
Dengan demikian melalui proses pengenceran, proses pengendapan, proses oksidasi 
reduksi, proses biokimia dan proses penyaringan, kadar kontaminan dalam air sungai 
dapat menurun. Kondisi inilah yang disebut daya pembersihan diri sungai.   
 
Berikut ini digambarkan kondisi proses pemulihan diri air sungai yang diukur terhadap 
kandungan Oksigen Terlarut (OT) selama perjalanan air.  Air sungai tersebut menerima 
limbah cair yang mengandung bahan organik yang diukur sebagai BOD5 (biochemical 
oxygen demand ). 
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Gambar 2-7: Kurva Oksigen Terlarut Dalam Proses Pemulihan Diri Air Sungai 
  
Selain itu dalam badan air penerima terdapat organisme hidup lain dalam air (misalkan, 
tanaman air, ikan) yang dapat berfungsi sebagai ’pembersih’ limbah. Fungsi organisme 
tersebut adalah : 
a. menyaring bahan pencemar 
b. mengkonsumsi bahan pencemar 
c. memangsa organisme pencemar dengan menyebarkan ikan sapu-sapu 
d. mengurangi bahan pencemar logam berat dengan menanam eceng gondok yang 

dapat mengikat logam berat 
e. menghilangkan gulma dengan menebar ikan grass carp. 
 
Gambar di bawah ini memperlihatkan limbah yang dialirkan ke dalam sungai dan 
dampaknya terhadap kehidupan air. Bila suatu saat aliran limbah berhenti, maka air 
sungai dapat pulih kualitasnya, dan tampak kehidupan air menjadi pulih juga. Perairan 
akan berubah kualitasnya.  
 

 
   

Gambar 2-8: Pencemaran Air dan Kehidupan Air 
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2.5.2 Dari manakah sumber asal limbah cair dan bagaimanakah karakteristiknya ?  
 
Limbah cair adalah cairan yang dianggap tidak lagi bermanfaat bagi pengguna dan 
dibuang kembali ke lingkungan air.  
 
Secara umum ada beberapa kegiatan yang menjadi sumber limbah cair yaitu antara lain 
kegiatan penduduk di perkotaan/pedesaan (domestik), industri, pertanian, dan 
pertambangan. 
 
• Limbah cair domestik terdiri dari air limbah yang berasal dari perumahan dan pusat 

perdagangan maupun perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat-tempat umum, 
lalulintas, dll (Gambar 2-9). Limbah jenis ini sangat mempengaruhi tingkat 
kekeruhan, kadar bahan organik yang diukur terhadap BOD5 (biological oxygen 
demand), COD (chemical oxygen demand) dan kadar unsur N, P dalam system 
pasokan air.  

• Limbah cair industri adalah limbah yang berasal dari industri. Sifat-sifat air limbah 
industri relatif bervariasi tergantung dari bahan baku yang digunakan, pemakaian air 
dalam proses, dan bahan aditif yang digunakan selama proses produksi. Limbah 
jenis ini bukan saja mempengaruhi tingkat kekeruhan, BOD5, COD, pH, tetapi juga 
senyawa kimia baik yang organik maupun anorganik. Senyawa anorganik antara lain 
logam berat yang beracun dan berbahaya bagi manusia. 

• Limbah cair pertanian berasal dari buangan /sisa air irigasi yang disalurkan kembali 
ke saluran drainase atau meresap ke dalam tanah. Sifat-sifat air limbah pertanian ini 
bervariasi tergantung dari bahan pupuk, insektisida yang digunakan. Limbah ini akan 
mempengaruhi tingkat kekeruhan, BOD5, COD, pH, tetapi juga kadar unsur N, P, dan 
pestisida, insektisida.  

• Limbah pertambangan berasal dari buangan pemrosesan yang terjadi di area 
pertambangan, misalnya tambang emas. Sifat-sifat air limbah pertambangan ini 
bervariasi, tergantung dari jenis pertambangan, proses yang digunakan di dalamnya, 
serta jumlah pemakaian air. Limbah ini akan mempengaruhi tingkat kekeruhan, 
BOD5, COD, pH, tetapi juga kadar kimia yang digunakan dalam proses 
penambangan.   

 
Karakteristik limbah cair dinyatakan dalam bentuk kualitas limbah cair dan jumlah aliran 
limbah cair yang dihasilkan.  

 
Kualitas limbah cair diukur terhadap kadar  fisik, kimiawi dan biologis. Parameter yang 
diukur antara lain sebagai berikut: 

 
a. Parameter fisik berupa padatan (partikel padat) yang ada dalam air ( padatan 

total, padatan tersuspensi dan padatan terlarut) ; warna ; bau dan temperatur. 
 
b. Parameter kimia selain berupa kadar BOD5, COD dan TOC yang menggambarkan 

kadar bahan organik dalam limbah, juga senyawa yang terkait dengan amonia 
bebas, nitrogen organik, nitrit, nitrat, fosfor organik dan fosfor anorganik, sulfat, 
klorida, belerang, logam berat (Fe, Al, Mn, Mg dan Pb), dan gas (H2S, CO2, O2 
dan CH4). 
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c. Parameter biologis juga merupakan hal penting, karena ada beribu-ribu bakteri 
per milimeter dalam air limbah yang belum diolah. Jenis bakteri yang diukur 
adalah bakteri golongan Coli.  

 
Jumlah limbah cair yang dihasilkan diukur dalam satuan liter per detik atau m3 per hari. 
• Limbah domestik yang berasal dari permukiman diukur berdasarkan pemakaian 

airnya. Misalkan pemakaian air di rumah tangga 120 l/orang/ hari, maka limbah 
yang dihasilkan adalah sebesar 60 – 80% dari pemakaiannya yaitu 80 – 95 
liter/orang/hari. Limbah dari permukiman ini berasal dari sisa pemakaian air yang 
digunakan untuk keperluan mandi, cuci, membersihkan rumah, toilet, mencuci 
mobil, dll, tergantung luas dan fasilitas yang dimiliki. Limbah dari perkantoran 
diperkirakan sekitar 40 liter/orang/hari, karena pemakaian air hanya digunakan 
untuk keperluan membersihkan ruangan kantor dan toilet.  

• Limbah industri jumlah aliran limbahnya tergantung pemakaian air oleh industri 
tersebut dan diperkirakan sekitar 50 m3/ha/hari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-9: Sumber Limbah Cair dari Kegiatan Domestik 
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2.5.3 Bagaimanakah kita menghitung jumlah aliran limbah yang dihasilkan  
 di suatu kawasan permukiman ? 
 
Misalkan suatu kawasan permukiman terdiri dari  500 kepala keluarga, dan setiap kepala 
keluarga  rata-rata terdiri dari 5 orang. Kondisi perekonomian kelas menengah. Apabila 
kawasan ini memiliki jaringan limbah cair, maka jumlah limbah cair yang tertampung 
adalah 500 kk x 5 orang x 100 l/orang/hari = 250.000 l/hari atau 25 m3/hari.  

 
2.5.4 Bagaimanakah dampak pencemaran air terhadap lingkungan ? 
 
Dampak pencemaran air  berupa gangguan terhadap ekosistem perairan, fungsi badan 
air dan kesehatan manusia. 
 
• Dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia 

Limbah cair seperti halnya limbah padat dapat menimbulkan dampak terhadap 
kesehatan manusia. Pengaruh langsung terhadap kesehatan, umpamanya, 
tergantung sekali pada kualitas air mengingat air yang terkontaminasi dalam hal ini 
berfungsi sebagai media penyalur ataupun penyebar penyakit. 
Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain : 

o Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen; 
o Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit; 
o Jumlah air bersih yang tersedia tak cukup, sehingga manusia 

bersangkutan tak dapat membersihkan dirinya, atau; 
o Air sebagai media untuk hidup vector penyebar penyakit.  

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori 
water-borne diseases, penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak 
dijumpai di berbagai daerah seperti terlihat dalam Tabel 2.2. Penyakit-penyakit ini 
hanya dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam 
sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.  

 
Tabel 2-2:  Kuman Penyakit Berasal Tinja Beserta Penyebabnya 

Penyebab Penyakit 
Virus 
 Hepatitis A (penyakit kuning) 
 Polio (kelumpuhan pada anak) 
 Diare 
 Trachoma (mata) 
Bakteri 
 Tifes 
 Paratifes 
 Kholera 
 Disentri 
Protozoa 
 Disentri amuba 
  
Cacing 
 Ascariasis (cacing bulat) 
 Ankilostomiasis (cacing tambang) 
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Tabel 2-3: Penyakit Akibat Zat Kimia Dalam Limbah Cair 
 

Penyebab Penyakit 
Logam Berat 
Air Raksa Penyakit Minamata 
Cadmium Penyakit Itai-itai 
Arsenicum Kanker kulit 
Timah hitam Kecerdasan (IQ) berkurang  
Insektisida  
DDT Cangkang telur burung menipis kecil sebelum 

menetas 
Organofosfat Keracunan syaraf 
  
Pupuk 
Urea Penyuburan tanaman air permukaan air 

tertutup oksigen tidak dapat larut, ikan mati 
 
Dampak yang terjadi secara langsung adalah adanya apabila terdapat kandungan logam 
berat  pada air sungai tercemar yang digunakan manusia dalam kehidupannya. Sebagai 
contoh air raksa yang dibuang ke perairan yang dikonsumsi akan mengganggu 
kesehatan  manusia melalui makanan dan minuman karena menghambat kerja enzim 
dan menyebabkan kerusakan sel. Keracunan akibat air raksa dapat mengakibatkan cacat 
seumur hidup atau bahkan kematian. 
 
• Dampaknya terhadap Fungsi Sungai 

Adanya  air limbah yang masuk ke dalam saluran drainase atau sungai akan 
mencemari air sungai tersebut. Pencemaran air ini mengakibatkan air sungai tidak 
lagi berfungsi sesuai peruntukkannya. Akibat dari pencemaran air adalah : 
- air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan jika dimanfaatkan maka 

diperlukan lagi pengolahan  khusus yang menyebabkan peningkatan biaya 
pengoperasian dan pemeliharaan sungai.  

- air menjadi penyebab timbulnya penyakit. 
 

• Dampak Pencemaran Air Terhadap Air Tanah 

• Dampak Pencemaran Air Terhadap Rantai Makanan 

Rantai makanan dalam air akan terganggu akibat adanya pencemaran air. Dengan 
banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air, menyebabkan menurunnya kadar 
oksigen di dalam air tersebut. Beberapa jenis ikan maupun tumbuh2an yang ada dalam 
air akan mati karena kekurangan oksigen. Demikian pula apabila zat pencemar tersebut 
beracun dan berbahaya, maupun terjadinya kenaikan suhu air, beberapa jenis biota 
akan mati, sehingga keseimbangan rantai makanan terganggu. Disisi lain akibat matinya 
bakteri-bakteri, maka proses pembersihan diri  secara alamiah yang seharusnya dapat 
terjadi menjadi terhambat, atau dengan kata lain daya pembersihan diri sungai sangat 
kecil.  
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2.6 Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Untuk Pengendalian Pencemaran 
 Air ? 
  
Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku 
mutu air.  
 
Tujuan pengelolaan limbah cair adalah untuk mengendalikan agar tidak terjadi 
pencemaran air atau menghasilkan zero pollution ( tidak ada polutan dalam air). Oleh 
karenanya maka sasaran yang ingin dicapai adalah agar mengusahakan agar jumlah  
limbah yang dihasilkan sekecil mungkin dengan kadar kontaminan sekecil mungkin.   
 
Pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan pencemaran air mencakup pendekatan 
non teknis dan pendekatan teknis.  
 
Pendekatan non teknis yang dimaksud adalah penerbitan peraturan sekaligus sosialiasi 
peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air maupun 
penghasil limbah dalam mengendalikan limbah maupun mengelola limbahnya. 
Melakukan penyuluhan pada masyarakat, menegakkan hukum merupakan kelengkapan 
dari penerbitan peraturan tersebut.  
 
2.6.1 Apa yang diatur dalam peraturan tentang pengelolaan limbah cair dan 
 pencemaran air?  
 
Hal yang diatur antara lain adalah mengenai sistem penanganan limbah, baku mutu 
efluen limbah, baku mutu badan air penerima,  monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan 
sangsi, serta organisasi pengelola 
 
Peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum bagi pengelola dalam 
mengendalikan pencemaran air, terutama yang menyangkut  baku mutu lingkungan.  
 
Baku mutu lingkungan adalah persyaratan batas minimal dari kualitas air sungai/badan 
air dan kualitas efluen limbah yang diijinkan sebelum dibuang ke badan air penerima. 
Fungsi baku mutu lingkungan ini adalah untuk berbagai keperluan yaitu : 
• Bagi pengelola untuk mengetahui apakah badan air yang ada telah tercemar 

ataukah belum. Apabila ternyata kualitas air badan air melebihi ambang batas baku 
mutunya, dikatakan bahwa telah tercemar. Apabila limbah efluen (hasil olahan 
limbah) yang di buang ke  badan air penerima melebihi ambang batas baku mutu 
efluen limbah maka industri atau Pemilik Instalasi Pengolahan Limbah Cair tersebut 
harus memperbaikinya. 

• Bagi perencana dan pengelola Instalasi Pengolahan Limbah Cair, baku mutu 
lingkungan digunakan sebagai data untuk merancang Instalasi Pengolahan Limbah 
Cair maupun untuk memonitor apakah Instalasinya telah berfungsi dengan baik. 

 
Ada dua jenis baku mutu lingkungan yaitu effluent standard dan stream standard. 
Effluent standard merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk 
dibuang ke lingkungan. Stream standard  merupakan batas kadar untuk sumberdaya 
tertentu, seperti sungai, waduk dan danau. Kadar yang diterapkan ini didasarkan pada 
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kemampuan sumberdaya beserta sifat peruntukannya. Misalnya batas kadar unsur kimia 
dalam badan air untuk air baku air minum, air irigasi, dll.  
 
Pendekatan teknis berupa penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana penanganan 
limbah, serta monitoring dan evaluasi. 
 
2.6.2 Bagaimanakah pengelolaan limbah cair di suatu perkotaan ?  
 
• Sistem penanganan limbah domestik 

Limbah yang berasal dari rumah tangga, bangunan kantor, bangunan sekolah, 
maupun bangunan lainnya pada prinsipnya di lokalisasi agar tidak menyebar 
kemana-mana. Limbah cair tersebut dimasukkan ke dalam suatu bak kedap air. Bak 
ini berfungsi juga sebagai bak pengolahan limbah cair.  

 
Kita mengenal dua cara penanganan limbah domestik di lingkungan perkotaan 
menurut lokasi penempatan bak pengolahan limbah cair.  

− Apabila lokasi pengolahan limbah cair berada di tempat (dekat dengan 
bangunan rumah/gedung), disebut sebagai penanganan sistem setempat (on 
site system).  Penanganan sistem ini disebut juga sebagai sistem individual.  

− Apabila lokasi bak pengolahan limbah cair berada jauh dari bangunan 
rumah/gedung dan limbah berasal dari banyak rumah/gedung, dikumpulkan 
dan disalurkan ke bak pengolahan limbah cair, disebut sebagai penanganan 
limbah sistem terpusat (off site system), dan disebut juga sebagai sistem 
komunal.  

 
Gambar 2-10 dan gambar 2-11 berikut ini adalah bagan tentang sistem penanganan 
limbah setempat dan terpusat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-10:  Penanganan Limbah Cair Dengan Sistem Setempat 
 

Limbah dari rumah/gedung dimasukkan ke tangki septik. Tangki septik adalah salah satu 
jenis bak pengolahan limbah cair. Limbah cair akan berada selama satu atau dua hari 
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dan kemudian mengalir ke bak resapan. Efluen limbah meresap ke dalam lapisan tanah 
melalui bak resapan dan akan bergabung dengan air tanah.  
 
Partikel padat yang ada di dalam tangki septik mengendap dan makin lama makin 
bertambah dan memenuhi tangki septik. Oleh karena itu setiap 2-3 tahun sekali tangki 
septik harus dikuras dan lumpur tinja kemudian diangkut dengan truk tinja menuju ke 
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).  
 
Selanjutnya hasil olahan IPLT berupa lumpur yang sudah stabil. Lumpur tersebut 
dikeringkan dan dapat digunakan sebagai kompos. Uraian rinci mengenai tangki septik 
disajikan dalam paragraf selanjutnya.   
 
Penanganan limbah dengan sistem terpusat selalu mempunyai jaringan air kotor yang 
sering disebut jaringan riool kota atau jaringan air kotor. Sistem penanganan limbah cair 
dengan sistem ini dapat dilihat dalam gambar 2-11. Kota yang mempunyai jaringan riool 
kota antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan. Jumlah rumah yang dilayani oleh 
sistem jaringan ini tidaklah sedikit. Dalam operasi dan pemeliharaannya, sistem 
penanganan limbah terpusat memerlukan unit atau badan pengelola agar jaringan riool 
ini tetap berfungsi, demikian pula Instalasi Pengolahan Limbah Cairnya.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2-11:  Penanganan Limbah Cair Dengan Sistem Terpusat 
 
 

• Sistem penanganan limbah industri 
 
Penanganan limbah industri sistem setempat 
 
Sekitar tahun 1970 limbah industri ditangani dengan membuat instalasi pengolahan 
limbah industri di tempat (end of pipe). Model ini disebut sebagai  penanganan limbah 
industri dengan sistem setempat. Pengolahan terhadap limbah industri ini memerlukan 
biaya yang tidak kecil, sehingga berpengaruh terhadap harga jual barang produksinya. 
Kemudian para industriawan melakukan berbagai upaya, agar limbah yang dihasilkan 
sesedikit mungkin dan dengan memanfaatkan kembali limbah yang ada. Cara ini disebut 
dengan istilah ‘produksi bersih’.  
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Penanganan limbah industri sistem terpusat 
 

Ada juga industri yang dibangun di suatu kawasan yang disebut kawasan industri. 
Sistem penanganan limbah yang dikembangkan adalah sistem penanganan limbah 
terpusat, dengan dibuatkan jaringan air kotor dan berakhir di instalasi pengolahan 
limbah industri. Jenis industri yang dibangun di kawasan industri ini bervariasi, sehingga 
kualitas limbah yang dihasilkan juga bervariasi. Apabila disatukan (dicampur) limbahnya, 
akan menyulitkan dalam proses pengolahan serta meningkatkan biaya investasi dan 
biaya operasionalnya, yang mempengaruhi tarif pengolahan limbah. Bagi industri yang 
limbahnya memang sulit diolah akan menguntungkan, sedangkan industri yang tidak 
sulit diolahnya akan dirugikan. Oleh karenanya masing-masing industri melakukan 
pengolahan pendahuluan, hingga efluen limbah sebelum masuk ke jaringan air kotor 
telah memenuhi syarat tertentu. Di bawah ini disajikan bagan sistem penanganan 
limbah di suatu kawasan industri.  

 

 
 

Gambar 2-12    Sistem Penanganan Limbah di Kawasan Industri 
                  Sistem Terpusat  

 
 

2.7 Apakah Produksi Bersih dan Pencegahan Pencemaran Itu 
 
Produksi bersih didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat 
preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai 
dari hulu sampai dengan ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu  
produk dan atau jasa.  Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 
sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi 
terbentuknya limbah mulai dari sumbernya sehingga dapat memperkecil resiko terhadap 
kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. 

  
Pencegahan pencemaran adalah upaya dalam mencapai produksi bersih. Dalam konsep 
ini limbah didefinisikan sebagai sumberdaya yang tidak pada tempatnya. Konsep 
pencegahan pencemaran terutama ditujukan pada limbah cair industri, sedangkan 
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dalam limbah cair domestik kegiatan minimisasi limbah terutama dalam hal hemat 
pemakaian air.  
 
Pencegahan pencemaran didefinisikan sebagai upaya agar dalam penggunaan material, 
proses atau praktek ditujukan untuk mengurangi atau mengeliminasi polutan dalam 
limbah sejak dari sumbernya. Hal ini mencakup pengurangan penggunaan bahan 
berbahaya, energi, air atau sumberdaya dan praktek yang melindungi sumberdaya 
melalui konservasi atau pemanfaatan yang lebih efisien. EPA (Environmental Protection 
Agencies yaitu institusi yang bertanggung jawab dalam perlindungan lingkungan) 
 
2.7.1  Bagaimanakah hirarkhi dalam pencegahan pencemaran ?  
 
Hirarkhi dalam pencegahan pencemaran digambarkan dalam piramida terbalik di bawah 
ini. Dalam gambar 2-13 tersebut menunjukkan bahwa:  
(1)   Langkah pertama dalam mencegah pencemaran adalah dengan mengurangi limbah 

sejak dari sumbernya, baik dengan cara mengganti bahan baku proses produksi 
dalam industri maupun bahan proses yang menggunakan air sesedikit mungkin. 

(2)  Jika ini telah diupayakan, berikutnya adalah  mempelajari karakteristik limbah untuk 
       di cari manfaat sehingga dapat difungsikan sebagai bahan baku yang perlu di daur 
       ulang dan hasilnya bisa dimanfaatkan lagi.  
(3)   Selanjutnya apabila upaya ini telah dilakukan, maka limbah yang dihasilkan ‘diolah’ 
       agar dapat dibuang dengan aman ke lingkungan.  
(4)   Terakhir adalah limbah dibuang langsung dengan menggunakan metoda secured  
      landfill  apabila limbah yang dibuang mengandung B3.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
   Gambar 2-13:  Hirarkhi Pencegahan Pencemaran  

 
 
Arti dari bentuk piramida terbalik di atas adalah bahwa volume kegiatan pengurangan 
limbah dari sumbernya diusahakan sebanyak mungkin, baru kemudian dilakukan usaha 
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mendaur ulang dan memanfaatkan kembali, sedangkan usaha mengolah limbah dan 
hasil olahannya kemudian di buang ke lingkungan adalah pilihan terakhir mengingat 
tingkat resiko terhadap masyarakat lebih besar dari usaha sebelumnya. Oleh karenanya 
volume hasil olahan limbah yang akan dibuang diusahakan  sekecil mungkin, karena 
selain resiko, juga biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini besar. Bentuk kegiatan 
menbuang olahan limbah tersebut antara lain dengan menguburkannya. Tempat 
‘mengubur’ limbah ini tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan kegiatan manusia lagi 
karena resikonya terhadap kesehatan manusia sangat besar. Limbah yang dikubur ini 
terutama adalah limbah yang tergolong dalam daftar B3 (Bahan Beracun dan 
Berbahaya).   
 

 
 
____  bahan baku 
____  energi 
____     produk 
____     bahan sisa 
____     limbah 
____     olahan limbah 

(1) Praktek industri masa lalu 
(2) Praktek industri yang ada 
(3) Praktek industri yang menerapkan prinsip pencegahan pencemaran saat ini 
(4) Praktek industri yang ideal 

 
Gambar 2.14: Sejarah Perkembangan Dalam Penanganan Limbah Industri 
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Praktek industri dalam mengatasi masalah limbahnya, di masa lalu adalah bahwa limbah 
industri langsung di buang ke dalam air, tanah maupun udara (1), Praktek cara ini 
kemudian diperbaiki karena setelah jumlah industri meningkat dampak pencemaran 
lingkungan akibat limbah industri terhadap kehidupan manusia mulai dirasakan dan 
dibuatlah bangunan pengolahan limbah dan olahan limbahlah yang di buang ke alam 
(2).  
 
Praktek cara (2) ini mulai dirasakan dampaknya pada industri dan konsumen karena 
konsekwensi biaya yang ditimbulkannya, menyebabkan harga jual barang produksi 
meningkat dan kemudian muncul model praktek (3). 
 
Praktek model (3) ini menggunakan prinsip pencegahan pencemaran, artinya langkah-
langkah yang digunakan menerapkan prinsip hirarkhi pencegahan pencemaran yang 
telah diuraikan sebelumnya.  
 
Parktek model (4) adakah bentuk ideal dari penanganan limbah industri, yaitu 
diusahakan tidak ada limbah lagi, dan yang ada adalah bahan baku yang perlu diolah 
menjadi barang jadi (produk).  
 
2.7.2 Apakah manfaat produksi bersih ? 
 
Beberapa keuntungan dalam penerapan/pelaksanaan Produksi Bersih antara lain adalah: 
• Penggunaan sumberdaya alam lebih efisien 
• Mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar 
• Mencegah berpindahnya pencemar dari satu media ke media lainnya 
• Terhindar dari biaya pemulihan lingkungan. 
• Produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional 
• Mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan 
• Mendorong dikembangkannya teknologi pengurangan limbah pada sumbernya dan 

produk akrab lingkungan. 
 
 
2.8 Bagaimanakah Teknologi Dalam Pengelolaan Limbah Cair ? 
  
Penanganan limbah cair domestik tergantung dari jenis limbah cairnya. Limbah cair ada 
yang berbahaya bagi lingkungan ( mengandung tinja manusia) dan ada yang tingkat 
bahayanya tidak tinggi.  
 
Limbah cair dari air bekas cucian, dll tidak berbahaya bagi manusia dan dapat digunakan 
sebagai bahan baku untuk menyiram tanaman. Limbah cair juga dapat dimanfaatkan 
untuk mengisi kolam yang ditanami eceng gondok atau tanaman air lainnya. Ada 
beberapa jenis tanaman air yang dapat menyerap logam berat, bahan organik, dll.  
 
Teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah cair (dari dari jamban)  
rumah/gedung dapat berupa cubluk atau tangki septik. Cubluk hanya digunakan di 
daerah pedesaan yang penduduknya masih jarang. Jarak antar rumah berjauhan. Di 
lingkungan perkotaan, digunakan tangki septik yang dilengkapi dengan pipa atau sumur 
resapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air tanah di sekitar tangki septik dan 
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sumur resapan ini mengandung bakteri Colie. Keberadaan bakteri Colie ini menunjukkan 
bahwa air tanah tersebut tercemar tinja manusia.  
 
Kemudian dilakukan modifikasi tanki septik, di mana ’sumur resapan’ diletakkan bukan 
di luar tangki septik melainkan di dalam tangki septik. Limbah cair yang masuk ke dalam 
tangki septik dibuat lebih lama waktu tinggalnya, agar terjadi proses pengolahan yang 
lebih baik sehingga kualitas efluen limbah dapat memenuhi syarat baku mutu efluen 
limbah domestik. Pengaturan untuk memperpanjang waktu tinggal dilakukan dengan 
cara mengatur aliran air di dalam tangki, dibuat ’berputar’ dahulu sebelum keluar tangki 
septik ini. Berbagai variasi modifikasi tangki septik telah dikembangkan dan diberi nama 
sesuai dengan proses dan teknologinya. Secara umum tangki septik ini adalah tangki 
septik biofilter yaitu tangki septik ditambah dengan filter (saringan bermedia).  
 
Bagan penanganan limbah cair domestik digambarkan berikut ini: 

 
Cubluk  
 
Cubluk berupa lubang yang diberi dinding tidak kedap air di bagian atas dan dilengkapi 
dengan tutupnya. Limbah dari jamban dialirkan langsung ke dalam cubluk ini. Apabila 
cubluk telah penuh, limbah di pindahkan alirannya ke cubluk yang lain yang telah 
disiapkan. Apabila cubluk ke 2 ini telah penuh, maka cubluk 1 dapat digali kembali, dan 
’lumpur tinja’ nya telah matang untuk digunakan sebagai pupuk.  
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Sumur 
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dan dapat dimanfaatkan 

kembali 
(air bekas cucian beras, 
air bekas wudhu, dll) 
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Cubluk adalah pilihan alternatif dalam melakukan lokalisasi limbah rumah tangga yang 
paling sederhana dan murah. Namun tingkat pengotoran terhadap air tanah tinggi, 
sehingga hanya baik digunakan di daerah yang kepadatan penduduknya rendah, dan 
jarak antara cubluk dan sumur gali lebih dari 15 meter.  
 
Pengotoran terhadap tanah juga tinggi, sehingga penempatan cubluk di buat tidak 
terlalu dekat dengan rumah tinggal. Keuntungan dalam menggunakan cubluk sebagai 
tempat penampungan limbah manusia adalah bahwa akan diperoleh pupuk yang 
berkualitas secara periodik (satu tahun sekali).  Perkembangan teknologi cubluk dari 
sederhana hingga yang memenuhi syarat sanitasi dapat dilihat dalam Gambar 2-14 di 
halaman berikut ini. 

 
Tangki septik 
 
Tangki septik adalah teknologi pengolahan limbah sederhana berupa bak kedap air yang 
dilengkapi dengan pipa ventilasi dan lubang kontrol. Limbah cair disimpan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-15:  Perkembangan Teknologi Cubluk 
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selama minimal satu hari dalam tangki septik ini.  Efluen limbah dari tangki septik 
kemudian dialirkan ke bidang resapan berupa pipa resapan atau sumur resapan.  
 
Proses pengolahan limbah cair dalam tangki septik ini mengandalkan pada prinsip 
pengendapan dan sedikit proses biologis yang terjadi dalam bidang resapannya. 
Endapan lumpur tinja dalam tangki septik makin lama makin banyak dan perlu dikuras 
secara periodik.  Biasanya waktu penyedotan 2-3 tahun sekali.  
 
Bidang resapan berupa pipa yang dikelilingi dengan saringan kerikil, pasir dan ijuk yang 
berfungsi sebagai penyaring kotoran dan proses penguraian bahan organik secara 
biologis. Perkembangan teknologi tangki septik mulai dari tanpa resapan, hingga dengan 
resapan di luar dan di dalam tangki septik dapat dilihat dalam gambar 2-15, sedangkan 
gambar detail tangki septik dengan dua ruang disajikan dalam dalam gambar 2-16. 
Detail bidang resapan disajikan dalam gambar 2-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2-16. Perkembangan Teknologi Tangki Septik 
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Gambar 2-17  Tangki Septik dengan Dua Ruang 

 
Limbah dari jamban rumah dialirkan menuju ke tangki septik dan tinggal di dalamnya 
selama minimal satu hari dan kemudian keluar melalui pipa menuju ke bidang resapan. 
Partikel padatan dalam limbah akan mengendap dan membentuk lumpur tinja. Lubang 
pemeriksaan berfungsi sebagai lubang penyedot lumpur tinja dan lubang pemeriksaan 
apabila ada gangguan di dalamnya, sedangkan pipa ventilasi untuk mengeluarkan gas 
yang terbentuk.  

 

 
Gambar 2-18:  Bidang Resapan 
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Pipa resapan adalah pipa yang diberi lubang kecil-kecil pada satu sisinya. Pada  gambar 
2-17 efluen limbah cair yang masuk ke pipa resapan tersebut akan keluar dari lubang-
lubang pipa resapan dan mengalir ke bawah melalui media saringan berupa kerikil, pasir 
dan ijuk, dan akhirnya bergabung dengan air tanah. Cairan yang disalurkan ke daerah 
resapan masih mengandung banyak kuman, maka perlu diresapkan untuk jangka waktu 
cukup panjang sehingga kuman mati. 

 
Tangki Septik BioFilter 
 
Salah satu contoh tangki septik biofilter adalah ‘Tangki Septik Up-Flow Filter . Tangki 
septik ini terdiri dari bak pengendap, ditambah dengan suatu filter yang diisi batu pecah, 
batu apung, ijuk dan kerikil. Penguraian bahan organik yang ada dalam limbah cair atau 
tinja dilakukan oleh bakteri anaerob. Bak pengendap berfungsi mengendapkan partikel 
padatan dan penampung lumpur. Selanjutnya air luapan dari bak pengendap dialirkan 
ke ruang berikutnya yang berisi media filter dengan arah aliran dari bawah ke atas (up-
flow) (Gambar 2-18). 

Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan tipis 
mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan bahan organik yang ada 
dalam limbah cair. Selanjutnya air luapan dari filter ini di alirkan ke ruang berikutnya 
yang berisi media resapan (kerikil, pasir dan ijuk) , dan selanjutnya dapat dibuang ke 
badan air penerima ( saluran drainase, sungai) maun diresapkan kembali ke dalam 
tanah.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2-19: Tangki Septik dengan Filter “ Up Flow” 
 

Tangki Septik Up-Flow Filter  ini mempunyai dua fungsi yang menguntungkan dalam 
proses pengolahan air buangan domestik/rumah tangga yakni (BPPT, 1999) yaitu 
mampu (1) menurunkan kadar padatan tersuspensi (Total Padatan Tersuspensi – Total 
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Suspended Solids) juga menurunkan kadar organik (BOD5 dan COD) dan bakteri Coli, 
sebesar masing-masing 86,7%, 80,9%, 77,5%, dan 82% dan (2) menurunkan kadar  
Total Nitrogen dan Deterjen (MBAS) masing-masing 53% dan 54%. Secara umum 
semakin besar volume media filter, maka efisiensi pengolahan semakin besar. 

Seri Biotek BT (Biotech BT-Series) 
 
Tangki Septik Biofilter dimodifikasi untuk ditingkatkan kapasitasnya, sehingga dapat 
digunakan untuk mengolah limbah dengan sistem ‘komunal terbatas’. Salah satu 
contohnya adalah model Biotech BT-Series. 
 
Biotech BT-Series merupakan system pengolahan air limbah dalam kondisi anaerob 
(tanpa/sedikit oksigen) yang terdiri dari empat ruangan yaitu ruang pengendapan 
pertama (primary anaerobic chamber), ruang media berbutir pertama (primary 
anaerobic contactor bed), ruang pengendapan kedua (secondary anaerobic chamber) 
dan ruang media berbutir kedua (secondary anaerobic contactor bed). Di dalam ruangan 
primary anaerobic contactor bed dan secondary anaerobic contactor bed tersebut air 
limbah akan diuraikan secara anaerob dengan bantuan biocell media. Setelah beberapa 
hari operasi, pada permukaan biocell media akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. 
Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat-zat organik yang belum sempat 
terurai di primary anaerobic chamber dan secondary anaerobic chamber. Selanjutnya air 
luapan dari secondary anaerobic contactor bed mengalir melewati sebuah filter untuk 
selanjutnya dialirkan menuju saluran drainase kota (Gambar 2-19). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2-20: Seri Biotek BT 
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Teknologi Tangki Septik tanpa atau dengan modifikasi ini dapat digunakan untuk 
mengolah limbah dari rumah tangga, sekolah, katin, dll. 
 
Pengelolaan limbah dengan sistem terpusat 
 
Limbah dari rumah / gedung dialirkan ke jaringan air kotor yang biasanya berada di 
bawah tanah dan dipasang di tepi atau ditengah jalan. Jaringan air kotor ini mengalirkan 
limbah cair dari rumah / gedung menuju ke instalasi pengolahan limbah cair.  
 
Instalasi Pengolahan Limbah Cair  
 
Pengolahan limbah cair dimaksudkan untuk mengurangi kadar kontaminan yang ada 
dalam limbah tersebut hingga mencapai batas baku mutu efluen.  
 

Tabel 2-4   Kualitas Limbah dan Baku Mutu Efluen 
 
 Gambaran 

Kualitas limbah 
domestik  

SK. MenLH no 
112 tahun 2003 

Gambaran 
Kualitas limbah 
industri*  

SK. MenLH no. 
03/MENLH/1998 

BOD5  200 mg/l, 100 mg/l 1000 mg/l, 100 mg/l 
COD - - 3500 mg/l - 
Kadar Padatan 
Tersuspensi 
(SS) 

200 mg/l 100 mg/l 800 mg/l 100 mg/l 

pH 6-8. 6-9 3-10 6-9 
Minyak dan 
lemak 

15 mg/l 10 mg/l   

  
Dalam tabel 2-4 terlihat bahwa memang diperlukan adanya pengolahan terhadap limbah 
cair sebelum efluen (hasil olahan) limbah dapat dibuang ke badan air penerima, yang 
ditandai adanya perbedaan kadar kontaminan dalam limbah cair dan persyaratan baku 
mutu efluen sebagaimana dituangkan dalam SK. MenLH no 112 tahun 2003 untuk 
limbah domestik dan SK. MenLH no. 03/MENLH/1998 untuk efluen dari kawasan 
industri.  
 
Proses pengolahan limbah cair mencakup proses fisik, kimiawi dan biologis. Proses 
tersebut umumnya mengikuti urutan tahapan pengolahan sebagai berikut: 
• pengolahan pendahuluan ( penyaringan, pemerataan aliran) 
• pengolahan pertama (pengendapan) 
• pengolahan kedua ( proses biologis) 
• pengolahan lumpur  
 
Pengolahan pendahuluan 
• saringan kasar berfungsi untuk menyaring benda-benda kasar yang terbawa dalam 

limbah cair  
• bak ekualisasi berfungsi untuk mencampur limbah cair dan mengatur agar aliran 

limbah menuju ke bak aerasi tidak berfluktuasi / tetap.  
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Pengolahan pertama 
• bak pengendapan pasir berfungsi untuk mengendapkan pasir 
• bak pengendapan pertama berfungsi untuk mengendapkan partikel padatan 
 
Pengolahan kedua 
• bak aerasi atau bak media saringan berfungsi untuk mengurangi bahan organik 

secara biokimia  
• bak pengendapan kedua berfungsi untuk mengendapkan partikel padatan 
• Desinfeksi berfungsi untuk membunuh kuman penyakit 
 
Pengolahan lumpur 
• bak pemekatan lumpur berfungsi untuk mengumpulkan danmengurangi kadar air 

dalam lumpur  
• bak stabilisasi lumpur berfungsi untuk menstabilkan lumpur 
• bak pengering lumpur  berfungsi untuk mengeringkan lumpur 
 
Bagan alir pengolahan limbah cair dapat dilihat pada gambar 2-20 di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-21:  Diagram Alir Pengolahan Limbah Cair Domestik  
 
Teknologi pengolahan limbah cair model Inatalasi Pengolahan Limbah Cair Domestik 
(IPLC) ini dapat digunakan untuk mengolah limbah dari hotel, restoran, bangunan 
perkantoran, pertokoan yang limbahnya tergolong sebagai limbah domestik. Khusus 
untuk rumah sakit bangunan IPLC tersebut memerlukan perhatian khusus pada dosis 
desinfeksinya.  
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Instalasi Pengolahan Limbah Cair di DKI Jakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-22: Sistem Pengelolaan Air Limbah (Sistem Perpipaan) PD PAL Jaya 
 

Sejak dibangunnya sarana dan prasarana pembuangan air limbah sistem perpipaan 
tahun 1983 dan berdirinya Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Propinsi DKI 
Jakarta (PD PAL Jaya) sebagai institusi pengelola tahun 1991, serta ditetapkannya 
Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 45 tahun 1992 tentang Ketentuan 
Pengelolaan Air Limbah Sistem Perpipaan di Ibukota Jakarta, masyarakat yang berada di 
daerah yang sudah terpasang jaringan pipa pembuangan air limbah diwajibkan untuk 
membuang air limbahnya ke sistem perpipaan tersebut. Hal ini  merupakan suatu tekad 
Pemerintah Daerah untuk mengatasi pencemaran air dan pencemaran lingkungan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
Bagaimanakah masyarakat dapat memanfaatkan hasil olahan limbah cair ini? 
 
Limbah cair yang telah diolah baik dengan sistem penanganan secara individual maupun 
komunal, dapat dipergunakan kembali untuk keperluan berbagai kegiatan dalam 
kehidupan manusia, diantaranya adalah sebagai (Gambar 2-21) : 
1. Air pengglontor toilet/jamban 
2. Air penyiram taman 
3. Air penyiram kebun 
4. Air pencuci lantai 
5. Air pengisi kolam ikan 
6. Air pengisi kolam tanaman air yang berfungsi sebagai pengolah limbah cair 
7. Air pengisi danau buatan di taman-taman kota 
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8. Endapan lumpur dari Instalasi pengolahan lumpur tinja maupun Instalasi pengolahan 
limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk.  

9. Gas metan yang dihasilkan dari unit pengolahan lumpur dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar keperluan rumah tangga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-23: Pemanfaatan Limbah Cair Hasil Olahan 
 
Ada sejenis tanaman air yang dapat menguraikan bahan organik yang ada di dalam 
limbah cair. Dengan demikian limbah cair dapat digunakan sebagai media tanam 
tanamna tersebut, dan kadar organik dalam efluen yang keluar dari media tanam 
menurun. Contoh tanaman air : Eceng gondok ( mampu menyerap logam berat) .  
 
 
2.9 Bagaimanakah Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengendalian 
 Pencenmaran Air ? 
  
Dalam rangka penanggulangan pencemaran air, semua pihak yang berkaitan dengan 
penyebab terjadinya percemaran harus berperan serta dalam penanggulangan ini. 
 
Pemerintah  
 
Untuk penanggulangan masalah yang timbul akibat pencemaran limbah cair, pemerintah 
berkewajiban : 
1. membuat kebijakan untuk mengatur pembuangan limbah cair ke badan-badan air 

yang ada. 
2. bertindak tegas kepada masyarkat atau pemilik industri yang membuang limbah cair 

yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan ke badan air. Hal ini ditunjukkan 
dengan memberikan sanksi akibat pelanggaran yang tewlah dilakukannya. 

3. membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. 
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4. memberikan pembinaan mengenai perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup 
kepada anggota masyarakat.  

 
Lembaga 
 
Penanggulangan limbah yang dapat dilakukan oleh lembaga adalah  
1. sebagai kontrol sosial terhadap adanya pencemaran dan dampak yang mungkin 

terjadi pada masyarakat. 
2. membangun, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan 

dengan pengolahan limbah 
3. melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi untuk menangulangi 

pencemaran yang terjadi 
 
Masyarakat 
 
Perilaku masyarakat dalam penanggulangan  pencemaran air akibat limbah manusia 
merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan dengan serius mengingat 
bahwa penyebab pencemaran pada umumnya disebabkan akibat aktivitas masyarakat, 
baik melalui pembuangan limbah rumah tangga, industri maupun pertanian. Usaha yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan berpartisipasi aktif terhadap program-
program yang dicanangkan pemerintah seperti produksi bersih dan juga mematuhi 
kebijakan-kebiajakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan limbah, misalnya 
dengan membuat tangki septik dan instalasi pengolahan limbah cair (diutamakan secara 
kolektif) dan memanfaatkan limbah cair atau hemat dalam pemakaian air.  Selain itu 
masyarakat juga dapat berperan sebagai kontrol sosial atas pencemaran yang disebakan 
oleh mesyarakat lainnya atau pelaku kegiatan industri, pertanian, dll. Masyarakat juga 
harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibuat oleh lembaga sosial ataupun 
pemerintah semaksimal mungkin dan memeliharanya. 
  
 
Individu 
 
Penanggulangan pencemaran limbah cair hendaknya juga dilakukan oleh setiap individu. 
Hal ini dapat dilakukan dengan membuang limbah cair pada tempatnya, mengikuti 
ketentuan yang berlaku dalam penanganan limbah dan setiap individu (yang tinggal di 
dekat aliran sungai) juga perlu mengubah kebiasaannya dalam pemanfaatan sungai 
sebagai tempat pembuangan limbah dan tempat mandi-cuci-kakus (MCK). Setiap 
individu hendaknya juga berpartisipasi dalam rangka meminimasi jumlah limbah 
pencemar air.  
 
Kebiasaan bersih merupakan hal yang perlu ditanamkan sejak anak-anak mulai dari  
dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan.  
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3.1 Apa Yang Dimaksud Dengan Sumberdaya Padat ? 
 
Yang dimaksud dengan sumberdaya padat adalah benda padat, sumber benda padat 
dan daya benda padat yang terkandung di dalamnya.  Benda padat adalah benda yang 
wujudnya padat, bentuknya tetap (tidak berubah-ubah) dan tidak mengikuti wadahnya.  
Semua benda padat yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, 
termasuk dalam pengertian ini, antara lain misalnya tanah, batu, kayu, kaca, buku, 
meja, botol, es dan lain-lain.  Sumber benda padat merupakan tempat atau asal benda 
padat baik alami maupun buatan, baik benda hidup maupun benda tidak hidup (nir 
hidup) yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.  Daya benda 
padat merupakan potensi yang terkandung dalam benda padat dan atau pada sumber 
benda padat yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan 
penghidupan manusia  serta lingkungannya. 
 
3.2 Bagaimana Karakteristik Sumberdaya Padat ? 
 
Bentuk benda padat tidak berubah-ubah walaupun jika dipindahkan ke tempat lain. 
Bentuk benda padat hanya dapat berubah jika terhadapnya dilakukan sesuatu perlakuan 
tertentu, misalnya ditekan.  Benda padat ada juga yang lentur yang dapat dibentuk 
sesuai dengan yang diinginkan, misalnya lilin dan plastisin dapat dibentuk sesuai dengan 
keinginan atau selera pemiliknya.  Benda padat dapat berubah wujud menjadi benda 
cair, misalnya es berubah menjadi air.  
 
3.3 Bagaimana Pemanfaatan Sumberdaya Padat ? 
 
 
Berbagai macam sumberdaya padat sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia  dalam 
berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Antara lain untuk keperluan domestik 
rumah tangga, sebagai bahan baku proses produksi pada kegiatan industri, sebagai 
bahan material konstruksi bangunan, dan untuk keperluan kegiatan perkantoran dan 
pertokoan.  Namun tidak semua sumberdaya padat tersebut terpakai semua, sehingga 
menyisakan sebagian sumberdaya padat yang tidak digunakan lagi atau dibuang.  
Sumberdaya padat yang tidak digunakan/diperlukan lagi dan dibuang tersebut menjadi 
limbah padat. 
 
3.4 Apa Yang Dimaksud Dengan Pengelolaan Sumberdaya Padat ? 
 
Pengelolaan sumber daya padat adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya padat, 
dan pengendalian dampak yang ditimbulkannya.   
 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PADAT

BAB 

3
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3.5 Apa Yang Dimaksud Dengan Limbah Padat ? 
 
Limbah padat adalah benda padat yang tidak lagi ”diperlukan dan dibuang”. Limbah 
padat sering disebut juga sebagai sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang 
atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum 
memiliki nilai ekonomis (Ecolink, 1996).  Sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna 
lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula (Tandjung, 1982), dan sebagai 
sumber daya yang tidak siap pakai (Radyastuti, 1996).  

  

Limbah padat umumnya mengandung unsur bahan pencemar dengan konsentrasi yang 
bervariasi. Apabila limbah padat di ‘kembalikan’ ke alam dalam jumlah besar atau 
terakumulasi/menumpuk di alam, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem 
alam. Limbah berbentuk padat, apabila dikembalikan ke alam dalam jumlah besar akan 
mengganggu keseimbangan dalam lingkungan tanah, air tanah dan udara. 

 

 

3.6 Bagaimana Kualifikasi/Penggolongan Limbah Padat? 
 

Kualifikasi atau penggolongan limbah padat didasarkan atas sumber, sifat terurainya 
serta kandungan bahan berbahaya dan beracun. 

 

3.6.1 Sebutkan dan Uraikan tentang Kualifikasi Limbah Padat Berdasarkan Sumbernya 
? 

 
Berdasarkan sumbernya, limbah padat dapat dikelompokkan menjadi : 
 
a. Limbah Padat Domestik 

Limbah padat domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah 
tangga/permukiman, perkantoran, perdagangan dan rumah sakit yang dihasilkan 
langsung oleh manusia sebagai pelaku kegiatan tersebut. 
• Limbah Padat dari Permukiman 

Sumber sampah terbesar dari sampah domestik/rumah tangga. Volume tersebut 
sebesar 70% dari total sampah yang ada. Sampah pemukiman terdiri dari jenis 
organik dan anorganik. Pada umumnya sampah pemukiman berupa sisa 
pengolahan makanan, sisa makanan, kemasan produk, perlengkapan rumah 
tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 
Sebagian besar sampah pemukiman dapat dimanfaatkan secara langsung oleh 
pemilik sampah tersebut maupun oleh pihak lain seperti pemulung dan produsen 
daur ulang. 

 
• Limbah Padat dari Perdagangan dan Perkantoran 
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Limbah padat yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar 
tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, 
dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang 
berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri 
dari kertas, alat tulis menulis (ballpoint, pensil, spidol dll.), toner fotokopi, pita 
printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, 
film negatif, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia 
harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus 
karena berbahaya dan beracun. 

 
• Limbah Padat dari Rumah Sakit 

Limbah padat rumah sakit merupakan sampah biomedis, seperti sampah dari 
pembedahan, peralatan (misalnya jarum suntik, pisau bedah yang dibuang), 
botol infus dan sejenisnya, serta obat-obatan (pil, obat bius, vitamin). Semua 
limbah padat ini mungkin terkontaminasi oleh bakteri, virus dan sebagian 
beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan mahluk lainnya. 

 
b. Limbah Padat Non Domestik 

Limbah padat non domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan antara 
lain pertanian dan perkebunan, industri konstruksi dan industri umum. 
• Limbah Padat dari Pertanian dan Perkebunan 

Limbah padat dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami 
dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen 
dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti 
pestisida dan pupuk  buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari 
lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat 
tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan 
penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang. 

 
• Limbah Padat dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung 

Limbah padat yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung 
ini bisa berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Limbah padat organik, 
misalnya: potongan kayu, bambu, tripleks. Sampah anorganik, misalnya: sisa 
spesi, batubara, potongan keramik, potongan besi dan baja, kaca, dan kaleng, 
plastik, paku, benang, kertas. 

 
• Limbah Padat dari Industri 

Limbah padat ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan 
kimia, serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, 
kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Limbah 
padat  industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun dan memerlukan 
perlakuan khusus sebelum dibuang. Ada beberapa jenis limbah padat industri 
yang  mengandung logam berat seperti raksa dan kadmium. Logam berat sangat 
berbahaya bagi kesehatan.  
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Gambar 3-1: Sumber Limbah Padat 

 
 
 
3.6.2 Sebutkan dan Uraikan tentang Kualifikasi Limbah Padat Berdasarkan Sifat 

Terurainya 
 
Berdasarkan sifat terurainya, limbah padat dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan 
besar, yaitu : 
 
a.  Sampah Organik 

Sampah jenis ini terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang 
diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. 
Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga 
sebagian besar merupakan bahan organik.  

 
b.  Sampah Anorganik 

Sampah jenis ini berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral 
dan minyak bumi, atau dari proses industri. Zat anorganik secara keseluruhan tidak 
dapat diuraikan oleh alam, hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang 
sangat lama. Termasuk sampah anorganik antara lain plastik, kaleng, botol dan 
kaca. 

 
3.6.3 Sebutkan dan Uraikan tentang Kualifikasi Limbah Padat Berdasarkan Kandungan 

Bahan Berbahaya dan Beracun 
   

LIMBAH PADAT 

 
Penduduk

Pabrik

Sekolah 

Rumah/ 
perumahan 

Perkantoran 

Rumah sakit

  Hutan,kebun 
  Sawah 

Rumah 
makan 

Lapangan 
olah raga 

Pertokoan 

    Stasion KA, bis,dll

Pasar
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Berdasarkan kandungan bahan berbahaya dan beracun, limbah padat dikelompokkan 
menjadu dua yaitu : 
 
 
 
a.  Limbah Padat Non B3 

Limbah padat non B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak 
mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau 
konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung 
tidak membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia 
serta makhluk hidup lainnya 
 

b.  Limbah Padat B3 
Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha 
dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang 
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, 
dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lainnya (PP No. 18 Tahun 1999 Jo PP No. 85 Tahun 
1999). Sedangkan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan 
atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (PP No. 74 
Tahun 2001). 

 
Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau 
lebih karakteristik sebagai berikut : 

 Mudah meledak; 
 Mudah terbakar; 
 Bersifat reaktif; 
 Beracun; 
 Menyebabkan infeksi; 
 Bersifat korosif, dan 
 Limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui 

termasuk dalam jenis limbah B3. 
 

Limbah B3 maupun bahan berbahaya dan beracun tidak saja dihasilkan/digunakan 
oleh kegiatan industri tetapi juga dari berbagai aktifitas manusia lainnya misalnya 
dari kegiatan pertanian, rumah tangga dan rumah sakit. Untuk itulah perlu dikelola 
secara benar sehingga tidak mencemari dan mengganggu kesehatan manusia. 
Limbah berbahaya biasanya dikategorikan atas bahan-bahan radioaktif, bahan-
bahan kimia, limbah biologi yang berasal dari rumah sakit dan tempat-tempat 
penelitian, limbah yang mudah terbakar, serta bahan-bahan peledak. 
 
• Limbah B3 dari Industri 

 
Dalam proses produksi industri menggunakan berbagai macam senyawa kimia yang 
bersifat berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun ini dalam siklus 
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pengadaan sampai dengan penimbunannya yaitu dihasilkan, dikemas, digudang, 
diangkut, diproses dan diolah serta ditimbun membawa risiko terpapar ke 
lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran serta mengganggu kesehatan 
manusia. Peristiwa ini sudah sering kita dengar misalnya kasus lepasnya gas beracun 
di Bhopal dan di Indonesia yang sering terjadi adalah di industri pupuk yaitu 
lepasnya amonia ke lingkungan. 

 
 

• Limbah B3 dari Rumah Tangga 
Limbah B3 bukan cuma dari pabrik saja. Rumah kitapun sumber limbah B3 dan 
tidak luput dari kepungannya. Limbah B3 rumah tangga memang sedikit, tidak 
sampai 2% dari timbunan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Menurut 
US-AEP (United States Agency for Enviroment Protection) sebuah baterai 
bermerkuri di dalam enam ton sampah, sudah melebihi ambang batas merkuri 
yang diijinkan dalam limbah padat, dan satu galon oli bekas sudah cukup untuk 
mencemari sejuta galon air dan membentuk lapisan minyak seluas 3,7 hektar.  
Limbah B3 dari kegiaatan rumah tangga aantara lain berupa: 
 

 Dari Dapur: Pembersih Lantai, Kompos Gas, Pembersih Kaca, Plastik, Racun 
Tikus, Bubuk Pembersih, Pembuka Sumbat saluran Air Kotor.  

 Dari Tempat Cuci: Pemutih, Deterjen, Pembersih Lantai, Bahan Pencelup, 
Semir Sepatu, Pembersih Karpet, Pembuka Sumbat, Saluran Air Kotor.  

 Dari Kamar Mandi: Aerosol, Desinfektan, Pembuka Sumbat, Saluran Air 
Kotor, Pembersih Lantai dan Kaca, Hair Spray, Pewarna Rambut, Pembersih 
Toilet, Kamper, Medicated Shampoo.  

 Dari Kamar Tidur: Kamper, Pembersih Karpet, Pembersih Mebel, Pembersih 
Lantai, Pembersih Kaca, Semir Sepatu, Obat Anti Nyamuk, Batere, Pembersih 
Lantai, Aerosol, Cat Kuku dan Pembersih.  

 Dari Garasi dan Gudang: Oli, Aki Mobil, Minyak Rem, Car Wax, Pembersih 
Karburator, Cat dan Thinner, Lem, Pembunuh Tikus, Genteng Asbes.  

 Dari Ruang Tamu: Pengharum Ruangan, Pembersih Karpet, Pembersih 
Mebel, Pembersih Kaca.  

 Dari Taman: Pupuk, Insektisida.  
 Dari Ruang Makan: Obat Kadaluarsa. 

 
• Limbah B3 dari Rumah Sakit 

 
Limbah B3 rumah sakit merupakan limbah campuran yang heterogen, di mana 
limbah jenis ini berpotensi menimbulkan infeksi. Limbah B3 RS dapat 
dikategorikan sbb: 

 Limbah patologis 
terdiri dari jaringan-jaringan, organ, bagian tubuh, plasenta, bangkai 
binatang, darah dan cairan tubuh.  

 Limbah radioaktif 
yaitu bahan-bahan yang dapat berwujud padat, cair atau gas yang 
terkontaminasi dengan radionuklisida dan dihasilkan dari analisi in-vivo 
terhadap organ tubuh dalam pencarian lokasi tumor.  Sebenarnya perdefinisi, 
limbah radioaktif adalah bagian dari limbah bahan berbahaya dan beracun 
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(B3), namun ada kalanya sebagian masyarakat membedakan kedua jenis 
limbah tersebut. Menurut pandangan terakhir ini, terdapat istilah 'mixed 
waste' (limbah campuran), yaitu limbah yang mengandung campuran unsur 
radioaktif sekaligus B3.  

 Limbah kimiawi 
yaitu bahan-bahan yang dapat berupa padat, cair atau gas yang dihasilkan 
akibat kegiatan yang ada di RS tersebut, misalnya pekerjaan dianostik, 
pembersihan atau pemeliharaan atau prosedur desinfeksi. 

 Limbah yang berpotensi menularkan penyakit (infectious) 
yaitu limbah yang mengandung mikroorganisme patogen yang jika 
bersentuhan dengan manusia akan menimbulkan penyakit. Yang termasuk 
dalam kategori ini adalah  jaringan dan stok dari agen-agen infeksi dari 
kegiatan laboratorium, ruang bedah atau autopsi pasien yang mempunyai 
penyakit menular, atau pasien yang diisolasi, atau materi yang berkontak 
dengan pasien yang menjalani haemodialisis (tabung, serbet, gaun, sarung 
tangan, dsb) atau materi yang berkontak dengan binatang yang diinokulasi 
dengan penyakit menular atau sedang menderita penyakit menular. 

 Benda – benda tajam yang biasa digunakan dalam kegiatan RS 
yaitu benda-benda yang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, 
bahan mikrobiologi atau bahan citotoksik, seperti jarum suntik, gunting, 
pisau, dll. 

 Limbah farmasi 
yaitu produk-produk farmasi, obat-obatan dan bahan kimiawi yang 
dikembalikan dari ruangan pasien isolasi, atau telah tertumpah, kadaluwarsa, 
atau telah terkontaminasi. 

 Limbah citotoksik 
yaitu bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat 
citotoksik selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi citotoksik. 

 Kontainer di bawah tekanan 
yaitu tabung yang mengandung gas dan aerosol yang dapat meledak jika 
diinsinerasi atau bila mengalami kerusakan karena kecelakaan (tertusuk, dsb) 

 
3.7 Apa Yang Dimaksud Dengan Kuantitas & Karakteristik Limbah Padat ? 
 
3.7.1 Kuantitas Limbah Padat 
 
Meningkatnya pembangunan kota, pertambahan penduduk, tingkat aktivitas dan tingkat 
sosial ekonomi masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah limbah padat/sampah. 
Volume sampah yang dihasilkan sebanding dengan jumlah penduduk dan beraneka 
ragamnya kegiatan.  Perkiraan laju timbulan limbah padat rata-rata berkisar antara 2.00 
– 2,50 l/orang/hari, 0,2 – 0,6 kg/orang/hari. Dibeberapa kota laju timbulan limbah padat 
bervariasi , sebagai gambaran Jakarta 0,60 kg/orang/hari, Surabaya 0,52 kg/orang/hari, 
Manila 0,50 kg/orang/hari, Hongkong 0,85 kg/orang/hari, Singapura 0,87 kg/org/hari .  
 
Timbulan sampah adalah suatu istilah yang umum dipakai dalam menyatakan limbah 
padat/sampah yang diproduksi untuk setiap kegiatan manusia, satuan yang dipakai 
adalah liter perorang perhari.  Laju timbulan sampah sangat tergantung dari tingkat 
ekonomi masyarakat dan aktifitas masyarakat itu sendiri. Dalam Tabel 3.1. dan 3.2. 
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dapat dilihat laju timbulan sampah berdasarkan sumbernya dan komponen utama.  
Berdasarkan hasil penelitian laju timbulan limbah padat di kota-kota tersebut, umumnya 
60-80% merupakan limbah padat rumah tangga. 
 

Tabel 3.1.  Laju Timbulan Limbah Padat Menurut Sumbernya 
No Jenis Limbah Padat (kg/orang/hari) 
1 Limbah padat rumah tangga 0,3 - 0,6 
2 Limbah padat daerah komersial 0,1 - 0,2 
3 Limbah padat penyapuan jalan 0,05 – 0,2 
4 Limbah padat perkantoran 0,05 – 0,2 
5 Limbah padat industri 0,1 - 0,2 

     Sumber : Sandra J.  Cointreau, 1982 
 

Tabel 3.2.  Laju Timbulan Limbah Padat Berdasarkan Komponen Utama 

No Sumber Limbah Padat Volume (liter) Berat 
(kilogram) 

1 Rumah permanen (orang/hari) 2,25 – 2,50 0,35 – 0,40 
2 Rumah semi permanen (orang/hari) 2,00 – 2,25 0,30 – 0,35 
3 Rumah non permanen (orang/hari) 1,75 – 0,75 0,25 – 0,30 
4 Kantor (per pegawai/hari) 0,50 – 0,75 0,025 – 0,10 
5 Toko (per pegawai/hari) 2,50 – 3,0 0,15 – 0,35 
6 Sekolah (per murid/hari) 0,10 – 0,15 0,01 – 0,2 
7 Jalan protokol (per m/hari) 0,10 – 0,20 0,02 – 0,10 
8 Jalan kolektor (per m/hari) 0,10 – 0,15 0,01 – 0,05 
9 Jalan penghubung (per m/hari) 0,05 – 0,10 0,005 – 0,0025 
10 Pasar (per m2/hari) 0,20 – 0,60 0,10 – 0,30 

Sumber : Hasil Penelitian Puslitbangkim dan ITB, 1989 
 
3.7.2 Karakteristik Limbah Padat 
3.7.3  
Kualitas limbah padat perlu diketahui untuk keperluan pengelolaan limbah padat. 
Kualitas limbah padat dinyatakan dalam bentuk komposisi fisik dan kimianya. Dalam 
tabel 3.3 disajikan komposisi fisik limbah padat.  

 
Tabel 3.3.  Komposisi Limbah Padat Perkotaan  

Komponen Indonesia* 
(%) 

Rentang** 
(kg/m3) 

Tipikal** 
(kg/m3) 

Limbah makanan 
(organic) 

79,49 120 - 480 290 

Kertas 7,97 30 - 130 85 
Plastik 3,67 30 - 180 65 
Logam 1,37   
Kulit,karet 0,47 90 - 260 160 
Tekstil 2,4 30 - 100 65 
Kayu 3,65 120 - 320 240 
Gelas/kaca 0,5 160 - 480 195 
Lain-lain  0,48 90 - 360 140 
Jumlah 100   

               Sumber : *   Berbagai sumber 

       ** Environmental Engineering Handbook 
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Komposisi kimia limbah padat diperlukan untuk menentukan dan atau mengevaluasi 
proses-proses alternatif dan pemulihan energi. Unsur kimia dalam limbah padat 
perkotaan antara lain Carbon, Hydrogen, Oksigen, Nitrogen, Sulfur, Abu. Setiap jenis 
limbah padat (misalnya limbah makanan, kertas, plastik, dll) mempunyai komposisi 
unsur kimia di dalamnya. Sebagai contoh limbah makanan mengandung unsur karbon 
(48,0%), hydrogen (6,4 %), Oksigen (37,6 %), Nitrogen (2,6 %), Sulfur (0,4 %), Abu   
( 5%). 
 
 
3.8 Bagaimana Dampak Pencemaran Limbah Padat Terhadap Lingkungan ? 
 
• Dampak terhadap lingkungan tanah 

Apabila limbah padat di buang ke dalam lingkungan tanah dan memberikan dampak 
terhadap ekosistem tanah dan kesehatan pada mahluk hidup di dalamnya termasuk 
manusia, maka dikatakan bahwa limbah padat tersebut mencemari lingkungan 
tanah. 
 

• Dampak terhadap estetika lingkungan 
Limbah padat yang menumpuk dalam waktu lama dalam jumlah yang cukup besar 
pada suatu tempat misalnya di lokasi tempat penampungan sementara (TPS) atau 
limbah padat yang berceceran di sekitar halaman sekolah atau di lingkungan 
permukiman, akan menimbulkan gangguan terhadap estetika lingkungan. 

 
• Dampak terhadap air tanah dan air sungai 

Limbah padat yang menumpuk dalam waktu lama akan mengalami proses 
dekomposisi dan hasilnya berupa bau, lindi, gas dan bahan padatan yang stabil 
(kompos).  Lindi berupa cairan yang mengandung unsur pencemar tinggi merembes 
ke dalam tanah dan dapat mencemari air tanah, atau mengalir ke badan air 
penerima (apabila dialirkan ke sungai). Badan air penerima akan tercemar dan 
akibatnya ekosistem perairan terganggu (algae, ikan, tumbuh-tumbuhan air 
populasinya menjadi tidak seimbang lagi) dan menurunkan kualitas air sehingga 
tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. 
Lahan pertanian yang ditimbun dengan limbah organik, menyebabkan tumbuhan 
mati karena suhu panas yang ditimbulkan dalam proses penguraian/pembusukan. 
Disamping itu terjadi persaingan pemakaian oksigen antaaara mikroorganisme yang 
sedang menguraikan limbah dengan tumbuhan setempat.  
Masalah lain yang timbul terhadap tanah berasal dari limbah padat nuklir. Limbah ini  
merupakan semua sisa bahan (padat atau cair) yang dihasilkan dari proses 
pengolahan uranium, misalnya sisa bahan bakar nuklir yang tidak digunakan lagi, 
dan bersifat radioaktif, tidak bisa dibuang atau dihilangkan seperti jenis limbah padat  
domestik lainnya. Limbah padat nuklir ini harus ditimbun dengan cara yang paling 
aman, jika tidak memerlukan waktu ribuan tahun bagi limbah nuklir tersebut  
tersebut tidak lagi bersifat radioaktif agar tanah tempat pembuangan tersebut dapat 
dimanfaatkan kembali untuk pertanian atau hutan dan pemukiman.  
 

• Dampak pencemaran limbah padat terhadap kesehatan manusia 
Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh timbunan limbah 
padat/sampah adalah berkembangbiaknya berbagai vektor penyakit, karena 
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timbunan sampah merupakan media yang baik untuk berkembangnya vektor 
penyakit tersebut. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari timbunan limbah padat 
antara lain : 
- Penyakit cacing tambang, penyakit infeksi, keracunan logam berat, penyakit 

jamur kulit. 
- Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya 

adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini masuk ke 
dalam pencernaan binatang ternak melalui pakannya yang berupa sisa 
makanan/sampah. 

- Gangguan pernafasan sebagai akibat bau yang menyengat. 
-  

• Dampak Negatif dari Lokasi Penimbunan Limbah 
Umumnya orang tidak menghendaki lokasi penimbunan limbah dibuat dekat dengan 
tempat tinggal mereka karena hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup dan warga setempat. Dampak negatif demikian disebut "dampak 
pencemaran sekunder" mengingat tujuan utama lokasi penimbunan limbah ialah 
menghindari pencemaran lingkungan hidup di daerah kota dengan membawa limbah 
dari daerah kota, dan menampungnya di lokasi penimbunan limbah yang baik. 
Adapun dampak pencemaran sekunder yang ditimbulkan dari lokasi penimbunan 
limbah adalah : 
 

 Pencemaran air 
Lindi yang ditimbulkan dari lokasi penimbunan limbah, jika tidak diolah akan, 
mencemarkan sungai, laut dan air tanah. 
 

 Pembentukan gas 
Gas utama yang ditimbulkan dari lokasi penimbunan limbah adalah metan, 
amonium, hidrogen sulfida, dan karbon dioksida. 
 

 Bau tak sedap 
Ada dua jenis bau tak enak yang ditimbulkan dari lokasi penimbunan limbah. 
Pertama adalah bau yang ditimbulkan dari limbahnya sendiri, yang lainnya adalah 
gas yang ditimbulkan melalui dekomposisi limbah. 
 

 Hama dan vektor 
Limbah dapur cenderung menjadi sarang lalat, dan menarik tikus dan burung gagak. 
 

 Kebisingan dan getaran 
Kendaraan angkutan limbah yang masuk dan peralatan penimbunan limbah dapat 
menjadi sumber kebisingan dan getaran. 
 

 Kebakaran 
Kebakaran dapat terjadi secara spontan akibat pembentukan gas metan atau 
pemakaian bahan kimia. Kebakaran juga dapat disebabkan oleh para pemulung atau 
orang lain. 
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Gambar 3-2:  Dampak Pencemaran Limbah Padat 
 
3.9 Bagaimana Pengendalian Limbah Padat ? 
 
3.9.1 Uraikan Tentang Minimisasi Limbah Padat ? 
 
Prinsip pengelolaan limbah padat dimulai pada sumbernya. Bila sumber tidak ada, maka 
limbah padatpun tidak akan ada. Namun demikian, sepanjang ada kehidupan, selama 
itu pula ada limbah. Yang paling baik dilakukan adalah mengurangi jumlah limbah padat 
melalui pengelolaan sumbernya. Dengan demikian, limbah tidak cepat bertambah tetapi 
dapat dikurangi. 
 
Tujuan pengelolaan limbah padat adalah untuk meminimisasi dampak-dampak yang 
merugikan lingkungan yang disebabkan pembuangan limbah yang sembarang, 
khususnya limbah berbahaya. Minimisasi limbah padat ini bertujuan untuk 
memperpanjang nilai kemanfaatan sumberdaya dari bahan yang dipergunakan. Ada 
beberapa cara untuk meminimisasi dampak yang merugikan lingkungan akibat 
pembuangan limbah padat yaitu: (1) mengurangi penggunaan bahan baku dalam proses 
pengolahan industri, (2) mengurangi jumlah limbah padat yang dihasilkan dengan cara 
antara lain tidak mudah mengganti-ganti perabotan rumahtangga, (3) penggunaan 
kembali material limbah padat, (4) pemulihan material limbah padat, (5) pemulihan 
energi limbah padat dan (6) pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan.  Aliran 
proses minimisasi limbah padat dapat dilihat dalam gambar 3.3. 
 
Limbah padat dalam konsep minimisasi ini difungsikan sebagai bahan baku untuk 
diproses lanjut. Urutan pemrosesan limbah padat dapat di lihat pada gambar 3-3 di 
bawah ini. Dalam gambar limbah padat sebagai bahan baku dipilah-pilah menjadi 
beberapa kelompok menurut jenis pemrosesan lanjutannya dan selanjutnya masuk ke 
kotak ‘manufacturing’ , sedangkan bahan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi 
dikelompokkan sebagai ’sisa limbah’. Dalam kotak ‘manufacturing’ ini kelompok bahan 
baku diproses dan hasilnya berupa beberapa jenis produk limbah. Selanjutnya produk 
hasil olahan limbah ini dipasarkan (masuk ke kotak ‘konsumen’). Tergantung jenis hasil 
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olahan limbah, oleh konsumen kemudian langsung dapat digunakan dan setelah itu 
dibuang berupa limbah padat yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan dibuang ke 
penataan/pembuangan akhir dan ada yang masih dapat diproses lanjut dan masuk ke 
kotak ’pemrosesan dan daur ulang’.  Namun ada juga hasil olahan bahan baku dalam 
proses manufaktur dibeli dengan tujuan untuk diproses lanjut hingga menjadi bentuk 
produksi baru yang dijual ke pasar dan dimanfaatkan oleh konsumen dan terakhir 
dibuang sebagai limbah padat yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan dibuang ke 
pembuangan akhir. Dengan demikian maka jumlah limbah padat yang dibuang ke 
tempat penataan /pembuangan akhir (TPA) jumlahnya berkurang banyak, dapat 
mencapai 10 – 20% dari jumlah limbah padat awal. 
  
Kegiatan minimisasi limbah padat berpedoman pada konsep pelaksanaan pembangunan 
yang sustainabel. Pembangunan yang sustainabel adalah  pembangunan yang 
menghemat sumberdaya alam dan pembangunan yang memberi nilai tambah 
sumberdaya alam. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dua upaya secara simultan, 
yaitu : 
 
• Melakukan penghematan pemanfaatan sumberdaya alam melalui berbagai upaya 

antara lain pemanfaatan kembali (reuseability), mengganti sesuatu yang lebih 
hemat dan lebih aman (replacement), menolak sesuatu yang membahayakan 
keselamatan hidup (refusal), memperbaiki yang kurang sesuai (repair), menyusun 
struktur yang tidak sesuai (reconstruct), memperpanjang umur sesuatu 
(redurability), mengurangi limbah (reduce), memanfaatkan kembali limbah yang 
masih dapat dimanfaatkan (recycle), mentransformasi limbah (recovery) dan 
sebagainya. 

 
• Memberi nilai tambah sumberdaya alam yang kita manfaatkan. Misalnya dengan 

menghasilkan produk yang lebih unggul, memproduksi barang atau jasa yang lebih 
tinggi nilainya, dan sebagainya. 

 
Minimilisasi limbah antara lain dapat dilakukan melalui konsep yang sedang 
dikembangkan yaitu konsep 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery). 
 
• Reduce (Pengurangan) 

Mengurangi produksi sampah melalui : 
 Menggunakan bahan/barang yang awet 
 Mengurangi pemakaian bahan baku 
 Melakukan proses habis pakai. 

 
• Reuse (Gunakan Kembali) 

Menggunakan kembali barang bekas tanpa harus memprosesnya dulu : 
 Menggunakan kembali kemasan 
 Memanfaatkan barang kemasan menjadi tempat penyimpanan sesuatu. 

 
• Recycle (Daur Ulang) 

Diolah menjadi bahan lain yang bermanfaat, misalnya : 
 Kertas daur ulang 
 Kompos  
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 Batako  
 Pakan ternak. 

 
• Recovery (Transformasi) 

Dijadikan sumber energi (bahan bakar). 
 

 
_____   bahan baku, produk hasil, hasil daur ulang 
…………..    bahan limbah 

 
Gambar 3-3: Aliran Proses Minimisasi Limbah Padat 

 
Cara terbaik untuk mengurangi jumlah limbah padat adalah dengan mengurangi 
penggunaan bahan mentah dan menaikkan pemulihan dan penggunaan kembali 
material sisa. Walau konsep ini sederhana tetapi masih sulit untuk diterapkan. 

 
Pengurangan Penggunaan Bahan Mentah. 
 
Jika pengurangan pada penggunaan bahan mentah terjadi, maka pemasukan ataupun 
pengeluaran bahan dalam proses produksipun juga berkurang. Sebagai contoh adalah 
adanya kebijakan untuk membatasi jumlah kendaraan di Amerika 20 % lebih kecil di 
akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Hal ini mempengaruhi pengurangan kebutuhan 
akan baja dan pada gilirannya menyebabkan berkurangnya penambangan  bijih besi 
untuk pembuatan baja. Dengan demikian sumber daya alam dapat dibatasi 
penggunaannya dan ekosistem tetap terjaga.  
 
Pengurangan Jumlah Limbah Padat. 
 
Pengurangan jumlah limbah padat merupakan alternatif minimisasi limbah padat. 
Pengurangan jumlah limbah padat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 
a. Penurunan jumlah bahan mentah yang digunakan di pabrik-pabrik produksi. 

Limbah Padat 
sebagai Bahan 

Baku

Konsumen

Pengolahan Bahan 
Baku 

(Proses Manufaktur)

Pemrosesan 
dan Daur Ulang 

Proses Manufaktur 
Lanjut 

Penataan Akhir

 
Sisa limbah  
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b. Produk yang dihasilkan dimanfaatkan secara optimal. 
c. Jumlah bahan untuk pengemasan dan pemasaran dikurangi. 
d. Pola hidup hemat dan tidak sering mengganti perabotan rumah tangga dan lain-lain.  
 
Penggunaan Kembali Material Limbah Padat. 
 
Material kertas bekas, botol plastik, botol kaca masih dapat dipergunakan kembali untuk 
keperluan lainnya. Contohnya kantong kertas, koran bekas dapat digunakan kembali 
sebagai pembungkus barang-barang tembikar, botol plastik digunakan sebagai tempat 
bibit tanaman. Botol kaca bekas sirop, dll dapat dikembalikan ke pabrik untuk 
dimanfaatkan kembali.  Hal-hal tersebut dapat membantu meminimisasi limbah yang 
dihasilkan.  
 
Pemulihan Material. 
 
Pemulihan dan penggunaan kembali material dilakukan pada bahan-bahan yang sukar 
terbakar dan berdekomposisi. Contohnya adalah kaca, plastik dan logam.  Kantong 
plastik dapat diproses menjadi pellet dan kemudian berubah fungsi sebagai bahan baku 
untuk membuat kantong plastic dengan kualitas rendah, namun dapat dimanfaatkan 
lagi. Demikian pula logam dan sebagainya, diproses lanjut untuk menjadi bahan baku 
untuk produk baru.  
 
Pemulihan Energi. 
 
Dikarenakan hampir 70% komponen limbah padat adalah bahan organik, potensi 
pemulihan energi menjadi tinggi. Hal yang paling sering dilakukan untuk menghasilkan 
energi adalah dengan melakukan perombakan/penguraian pada bahan-bahan organik. 
Contohnya adalah mengubah limbah padat organik yang masih jelas bentuk asalnya ke 
dalam bentuk kompos yang sudah tidak berbentuk seperti asalnya (bentuk tanah). 
 
 
3.9.2 Bagaimana Sistem Penanganan Limbah Padat ? 
 
Proses penanganan limbah padat digambarkan dalam gambar 3.4. Proses penanganan 
limbah berawal dari penghasil limbah (sumber limbah). Pada tahap ini diperlukan 
identifikasi limbah padat apakah masih memiliki nilai atau langsung dibuang ke TPA 
(tempat pembuangan / penataan akhir). Limbah padat yang masih memiliki nilai (mis, 
kertas, plastik, limbah organik) di proses lanjut ( daur ulang, pemanfaatan kembali, dll), 
sedangkan  limbah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dikumpulkan dalam  ‘bak 
sampah’ (penyimpanan ‘on site’) menunggu diambil oleh petugas pengumpul sampah. 
Petugas pengumpul sampah ini menggunakan gerobak sampah untuk memindahkan 
sampahnya ke tempat penampungan sementara (TPS) dan selanjutnya dengan ‘truk 
sampah’ diangkut ke TPA. Namun ada juga dari penyimpanan ‘on site’ ini langsung 
diangkut oleh truk sampah ke TPA.   
 
Kegiatan pemilahan limbah padat menurut tahapan proses penanganan limbah padat di 
atas, mensyaratkan adanya kegiatan pemilahan limbah padat sejak dari penghasil 
limbah. Sementara itu kenyataan di lapangan proses pemilahan dari sumber penghasil 
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limbah belum dilakukan, melainkan para pemulung  yang mengambil barang yang 
dibutuhkan dari tempat sampah untuk diproses lanjut.  

 
 

 
 

Gambar 3-4:  Proses Penanganan Limbah 
 

Gerobak sampah adalah alat pemindahan sampah dari penghasil sampah menuju ke 
TPS di lingkungan permukiman. Kapasitas gerobak 1 m3. Frekuensi pengangkutan 
sampah 1 – 3 hari sekali tergantung jumlah grobak yang tersedia dan luas daerah 
layanan. Gerobak sampah ditangani oleh 1-2 orang per gerobak.  
 
Tempat Penampungan Sementara disebut juga transfer dipo berfungsi menampung 
sampah dari beberapa sumber penghasil limbah dan menunggu diangkut ke TPA. 
Fasilitas yang ada dalam TPS bervariasi antara lain gerobak sampah, tempat 
penampungan sampah atau dipo (bak truk sampah). Pengangkutan oleh truk sampah ke 
TPA dilakukan 2-3 hari sekali. Kapasitas maupun jenis truk sampah bervariasi 
kapasitasnya mulai dari 6 m3, 8 m3.  
 
Terdapat enam komponen pengelolaan sampah yang harus dilakukan dalam 
kesehariannya yaitu : 
 
1. Pewadahan, yaitu tempat menyimpan sampah pada sumber sampah (rumah, 

kantor, restoran,rumah sakit industri dan lain lain); Wadah yang umum digunakan 
adalah bin, tong, bak tertutup; volume harus dapat menampung timbulan sampah 
selama dua hari; 
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2. Pengumpulan, adalah kegiatan pengumpulan sampah dari sumber sampah untuk 
dikumpulkan pada tempat penampungan sementara; Pengumpulan dapat dilakukan 
dengan menggunakan gerobak sampah atau dengan menggunakan kendaraan truk 
untuk jalan jalan protocol; 

3. Tempat penampungan sementara sampah (TPSS), sebelum dibuang ketempat 
pembuangan akhir, sampah yang dikumpulkan oleh gerobag disimpan pada suatu 
tempat penampungan sementara (TPSS), yang umumnya di tempatkan untuk 
melayani suatu kelompok /linghkungan terbatas misal satu RW.yang kemudian akan 
diangkut ketempat pembuangan akhir sampah (TPSA), yang berada pada jarak 
beberapa kilimeter dari kota; 

4. Pengangkutan, yaitu kegiatan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA, 
umumnya menggunakan kendaraan Truk; 

5. Tempat Pembuang Akhir Sampah, yaitu tempat mana sampah dibuang dan 
dimusnahkan secara aman dan menyehatkan. 

6. Pemilahan, adakalanya sampah dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang ketempat 
pembuangan akhir, agar dapat menyisihkan bahan bahan yang masih dapat 
dipergunakan kembali, baik secara langsung (reuse) maupun melalui suatu proses 
tertentu untuk menajdi suatu bahan yang dapat bermanfaat (daur ulang/Recycle). 
Pemilahan dapat dilakukan sejak dari sumber (rumah,perkantoran/toko), atau di 
TPSS, bahkan dapat dilakukan di tempat pembuangan akhir. 

  
Tujuan pembuangan akhir sampah adalah membuang sampah agar tidak mencemari 
lingkungan tempat tinggal manusia, dan juga tempat lingkungan dimana sampah 
tersebut dibuang. Ada bergai cara yang dapat dilakukan pada proses pembuangan akhir. 
Misalnya Penimbunan tanah (Land Fill), penimbunan limbah padat secara sehat, dan 
pembakaran.  

Lokasi penimbunan limbah digolongkan ke dalam 5 jenis menurut struktur sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel 3.4. Dari segi mutu lindi dan gas yang ditimbulkan dari lokasi 
penimbunan limbah, baik metode penimbunan limbah semi-aerobik maupun aerobik 
yang dikehendaki. 
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Tabel 3.4. Klasifikasi Struktur Penimbunan limbah 

Penimbunan limbah 
anaerobic 

Limbah padat harus ditimbun kedalam galian di area 
tanah datar atau lembah. Limbah berisi air dan 
dalam keadaan anaerobik. 

Penimbunan limbah saniter 
anaerobic 

Penimbunan limbah anaerobik dengan penutup 
berbentuk "sandwich". Kondisi limbah padat sama 
dengan penimbunan limbah anaerobik. 

Penimbunan limbah saniter 
anaerobik yang telah 

disempurnakan (penimbunan 
limbah saniter yang telah 

disempurnakan) 

Memiliki sistem penampungan lindi di dasar lokasi 
penimbunan limbah. Sedangkan yang lainnya sama 
seperti penimbunan limbah saniter anaerobik. 
Kondisinya tetap anaerobik dan kadar air jauh lebih 
sedikit dibandingkan dengan penimbunan limbah 
saniter anaerobik. 

Penimbunan limbah semi-
aerobik 

Saluran penampungan lindi lebih besar dari pada 
saluran penimbunan limbah saniter yang telah 
disempurnakan. Lubang saluran dikelilingi udara dan 
salurannya ditutupi batu yang telah dihancurkan 
kecil-kecil. Kadar air pada limbah padat kecil. 
Oksigen disediakan bagi limbah padat dari saluran 
penampungan lindi  

Penimbunan limbah aerobik 

Di samping saluran penampungan lindi, pipa 
persediaan udara dipasang dan udara didorong agar 
memasuki limbah padat sehingga kondisinya 
menjadi lebih aerobik dibandingkan dengan 
penimbunan limbah semi-aerobik. 

 
 
• Penimbunan tanah (Land Fill)  

Di daerah perkotaan usaha pemusnahan sampah dengan cara penimbunan sudah 
lama dilakukan. Sampah yang terkumpul dari rumah tangga dan pasar digunakan 
untuk menimbun tanah yang agak rendah. Sampah ditimbun hingga menggunung, 
lalu diratakan dan dipadatkan. Setelah ketinggian permukaannya mencapai tinggi 
yang diinginkan maka penimbunan sampah dihentikan. Namun, tidak semua sampah 
dapat dimanfaatkan untuk penimbunan seperti ini.  
 
Dengan cara ini sampah dibuang pada suatu tempat cekungan kemudian ditimbun 
dengan tanah, untuk mempercepat terjadinya penguraian dan untuk menjaga 
timbulnya bau disekitar timbunan sampah, tidak diganggu binatang pengerat, dan 
tidak kena air hujan. Cara penimbunan sampah model seperti ini tidak menjamin 
aman bagi lingkungan, karena sering terjadi pencemaran air tanah akibat cairan 
busuk (lindi) yang ditimbulkan akabitan pembusukan bahan organic didalam tanah. 
Kemungkinan akan terakumulasinya gas- gas racun yang dihasilkan pada proses 
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pengeruaian secara anaerobic; sehingga akan mematikan kehidupan 
mikroorganisma yang menguntungkan, yang hidup di dalam tanah. 

 
Dalam tipe ini semua jenis limbah padat dibuang ke dalamnya yaitu sampah yang 
tak mudah membusuk (seperti kertas-kertas, potongan-potongan kayu, potongan 
besi seng, kaleng bekas) dan sampah organik yang mudah membusuk. Campuran 
sampah ini akan membusuk dan menyebarkan bau tak sedap, lalat, kacoa, dan jenis 
binatang lain hidup di dalamya.  

 
• Penimbunan limbah padat secara sehat (Sanitary land fill) 

Cara ini merupakan perbaikan dari cara diatas, yang mana dalam penimbunan 
secara sehat ini, penimbunan limbah padat dilakukan secara terencana dengan 
difasilitasi peralatan pengaman agar tidak mencemari lingkungan tanah perairan dan 
lingkungan sekitarnya. Area cekungan yang dijadikan lokasi pembuangan akhir 
sampah dinding dan dasar cekungan dilapisi bahan yang relatif kedap air ( biasanya 
geotextile), dilengkapi dengan pipa penyalur gas metan, dan saluran drainase untuk 
menampung lindi yang dihasilkan. Sampah dibuang dan dibiarkan menggunung 
seperti cara penimbunan tanah. Tetapi, setelah sampah mencapai ketinggian 
tertentu, permukaan atasnya ditimbun dengan tanah. Lapisan tanah ini sedikitnya 
harus setebal 60 cm. Penimbunan limbah padat juga dilakukan bertahap, yaitu 
setiap hari setelah penimbunan dilakukan pemadatan dan penuntupan dengan tanah 
liat (bahan kedap air) untuk mencegah terjadinya pencampuran dengan air hujan, 
dan gangguan dari binatang. Pemusnahan sekaligus pemanfaatan sampah dengan 
cara ini memang membutuhkan dana lebih besar dan waktu serta tenaga lebih 
besar, tetapi lebih aman dan tidak merugikan kehidupan masyarakat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3-5:  Pembuangan Limbah Padat Secara Sehat (Sanitary Landfill) 
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Jika kita ingin mencegah polusi sekunder dengan sempurna dengan mendirikan 
fasilitas pengolahan air limbah, misalnya, sejumlah besar uang dan teknologi tinggi 
diperlukan.  Penggunaan tanah penutup, meskipun tidak sempurna dalam 
pencegahan polusi sekunder, dianjurkan karena cara ini ekonomis dan efektif.  
Bahan penutup seperti tanah harus digunakan untuk menutup limbah padat dengan 
cepat setelah diturunkan. Setelah penurunan limbah terakhir setiap hari, tanah 
penutup limbah harus dikumpulkan pada lerengan lapisan limbah yang harus diatur 
setiap hari. Aplikasi tanah penutup sebagaimana mestinya akan cukup banyak 
mengurangi polusi sekunder. 
 
Penggunaan tanah penutup, akan memberi manfaat dan pengaruh sebagai berikut: 
(a) Pencegahan terjadinya penyebaran sampah 
(b) Pencegahan terjadinya bau tak sedap 
(c) Menyingkirkan hama dan vektor 
(d) Pencegahan kebakaran serta penyebarannya 
(e) Penyempurnaan lansekap 
(f) Pengurangan pembentukan lindi 
 
Sebagaimana disebutkan di atas, aplikasi tanah penutup sangat efektif dalam 
pencegahan polusi lingkungan hidup. Bahan tanah penutup tidak perlu yang harus 
dibeli. Limbah tanah, limbah pembongkaran, atau limbah lama dapat digunakan 
sebagai tanah penutup. 
 

•  Pembakaran (Incineration) 
Pembakaran sampah sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, khususnya bagi 
masyarakat yang mempunyai halaman cukup luas. Dengan cara ini sampah akan 
musnah menjadi abu; Namun dengan semakin beraneka ragamnya jenis sampah, 
seperti banyaknya plastik, karet, dan logam, maka sampah semakin sulit untuk 
dimusnahkan, untuk melakukan pembakaran sampah demikian diperlukan 
temperatur yang sangat tinggi, sehingga diperlukan teknologi tinggi (incinerator), 
sehingga pembakaran sampah menjadi biaya mahal. Selain itu pembakaran sampah 
akan menimbulkan panas dan asap yang cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan 
pada tempat yang jauh dari pemukiman. 

 

Incinerator adalah suatu alat berupa tungku pembakaran yang dapat digunakan 
untuk pengolahan limbah padat. Teknologi pembuatannya merupakan teknologi 
yang banyak digunakan di berbagai negara maju untuk menaggulangi masalah 
limbah padat yang berasal dari industri maupun domestik. Seiring dengan kemajuan 
dan bertambahnya aktifitas manusia tanpa penanganan lebih lanjut dari limbah 
padat akan mengakibatkan terjadinya penumpukan / pencemaran limbah padat 
tersebut. 

 

Adapun tujuan utama pengolahan limbah padat dengan incinerator adalah 
mengurangi berat dan volume limbah padat. Setelah berat dan volume berkurang 
baru ditentukan apakah sisa pembakaran boleh dibuang di TPA atau di landfill. 
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Gambar 3-6:  Insinerator 
 
 
3.10 Bagaimana Pemanfaatan Limbah Padat ? 
 
Sampah dapat dikurangi dengan usaha yaitu menggunakan produk dan materi yang 
dapat digunakan kembali dalam pengolahan. Banyak cara lain mengganti alternative 
penimbunan di TPA. Usaha penggunaan kembali dapat difokuskan pada kemasan yang 
tahan lama atau barang dan bahan/materi yang dapat digunakan kembali. 
Daur ulang merupakan proses perubahan suatu produk kembali ke bahan dasar dan 
mengolahnya menjadi materi baru. Dalam beberapa kasus, daur ulang dapat 
mengurangi kualitas materi, jadi adalah tidak selalu bisa untuk memproduksi jenis 
barang yang sama berdasarkan sumber materi tersebut. Tetapi kunci utama untuk 
menetapkan program daur ulang  adalah ketersediaan “pasar” yang sesuai dan 
memadai. 
 
Masyarakat Indonesia secara tradisional mempunyai kebiasaan melakukan daur ulang, 
misalnya pemulungan  sampah, usaha daur ulang dimasing-masing rumah tangga, dan 
pengomposan. Daur ulang merupakan salah satu usaha untuk mengolah sampah 
organik maupun anorganik menjadi benda-beda bermanfaat. 
 
Penghancuran (pulverisation). 
Beberapa kota besar di Indonesia saat ini telah memiliki mobil pengumpul sampah, 
sekaligus juga dilengkapi alat pelumat sampah. Sampah yang berasal dari bak-bak 
sampah langsung dihancurkan menjadi potongan yang kecil-kecil. Sampah yang sudah 
dihancurkan dapat digunakan untuk menimbun tanah yang agak rendah. 
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Pengomposan (composting). 
Telah banyak lembaga swasta yang memanfaatkan buangan sampah untuk dibuat 
pupuk kompos dan kemudian pasarkan secara komersial. Pengomposan adalah salah 
satu cara pengolahan limbah bahan organik yang dapat diurai oleh mikroorganisme. 
Pengomposan dilakukan secara aerob. Sampah yang dapat dijadikan kompos adalah 
sampah dapur (kupasan sayur dan buah), potongan rumput dan daun-daunan, kertas 
sisa makanan dan kotoran hewan. Di dalam tumpukan sampah yang akan dijadikan 
kompos terdapat mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur dan hewan, seperti serangga dan 
cacing. Mikroorganisme dan hewan tersebut membantu proses pembusukan limbah 
padat organik dengan bantuan oksigen. 
 
Daur Ulang Kertas 
Salah satu limbah padat yang dapat didaur ulang adalah kertas. Sampah kertas dapat 
berasal dari rumah tangga maupun industri, misalnya dari kegiatan administrasi kantor, 
pembungkus dan media cetak. Limbah kertas dapat dimanfaatkan dengan cara di daur 
ulang. Kertas daur ulang memiliki nilai jual tinggi, bila mendapat sentuhan teknologi dan 
seni. 
 
Makanan ternak 
Sampah yang mudah rusak semisal sisa sayuran dan buahan, daun-daunan, ampas 
tapioka dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Sampah tersebut 
sangat baik dimanfaatkan sebagai makanan ternak dari pada dibuang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3-7:  Proses Daur Ulang Limbah Padat 
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Gambar 3-8:  Pemanfaatan Hasil Olahan Limbah 
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Gambar 3-9:  Pembuatan Kompos Rumah Tangga 
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Gambar 3-10:  Proses pembuatan kompos 
 
 
3.11 BBaaggaaiimmaannaa  PPeerraannaann  PPeellaakkuu  ((SSttaakkee  HHoollddeerr))  PPeennggeelloollaaaann  LLiimmbbaahh  PPaaddaatt  ?? 
 
Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab kita semua yang dapat dikatagorikan 
dalam tiga unsur yaitu masyarakat, Lembaga dan Pemerintah; yang mana masing 
masing unsure mempunyai tanggungjawab yang berbeda. 
 
a.  Masyarakat  
 
Setiap individu dalam masyarakat dapat menghasilkan sampah, oleh karena itu maka 
setiap anggota masyarakat  baik secara individu maupun kelompok mempunyai 
tanggung jawab terhadap penanganan sampah tersebut agar tidak mencemari 
lingkungan; tanggung jawab tersebut adalah : 
 
• Membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuangnya 

sembarangan; 
• Disiplin melakukan minimisasi sampah dengan cara menggunakan kembali bahan 

bahan yang masih dapat digunakan; 
• Melakukan upaya pemisahan limbah padat dengan memisahkan limbah padat 

kering dengan limbah padat basah, bahkan apabila ada barang barang yang masih 
dapat digunakan oleh orang lain, sebaiknya disimpan pada tempat terpisah agar 
mudah dimanfaatkan oleh orang lain misalnya botol,plastik,kertas dan karton kain 
perca dan lain lain. Kebiasaan buang limbah padat tercampur dalam satu wadah 
akan menyebabkan kesulitan penanganan limbah padat selanjutnya,misalnya 
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sampah plastik, kertas dan limbah padat dapur dijadi satu, mengakibatkan sampah 
plastik dan kertas kotor dan bau busuk,sehingga kertas dan plastik tidak dapat 
digunakan kembali; 

• Membantu mengawasi dan memelihara lingkungan sekitar (got, selokan) jangan 
sampai tercemari sampah; 

• Mempelopori upaya daur ulang sampah; 
• Mengikuti dan menjalankan  peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
  
b.  Pemerintah 

 
Tugas dan wewenang pemerintah didalam menjalankan pengelolaan sampah adalah: 

 
• Menyusun peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sampah; 
• Mendesiminasikan, menjalankan dan mengontrol agar peraturan tersebut dapat 

berjalan dengan baik; 
• Menyediakan fasilitas pengelolaan sampah termasuk SDM, kelembagaan dan 

peralatan dan teknologi agar pengelolaan dapat berjalan sebaik baiknya dan 
berkesinambungan; 

• Mendorong terciptanya suasana sadar diri bagi masyarakat akan pentingnya 
pengelolaan sampah; 

• Selalu berusaha meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah sebaik mungkin dan 
seefisien mungkin. 

 
c.  Lembaga 
 

Yang dimaksud dengan lembaga disini adalah suatu organisasi swasta maupun 
pemerintah, dalam fungsi apapun setiap lembagapun mempunyai kewajiban untuk 
mendorong tercapainya pengelolaan sampah yang baik dan benar serta 
berkesinambungan. 

 

• Lembaga dapat memelopori upaya daur ulang dan penggunaan kembali barang 
bekas, misal suatu perusahaan bersedia membeli kembali barang bekas 
kemasannya; 

• Membuat produk produk yang ramah lingkungan artinya bahan yang digunakan 
adalah bahan yang mudah diuraikan secara alami; 

• Melakukan penghematan penggunaan bahan baku agar tidak menghasilkan banyak 
sampah; 

• Peran aktif dalam penegakan aturan pemerintah; 
• Melakukan penelitian dalam mencari teknologi daur ulang dan pengelolaan sampah 

yang lebih effisien; 
• Menciptakan produk produk daur ulang yang bernilai ekonomi. 
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4.1  Apa itu Energi? 
 
Kata energi berasal dari kata Yunani “Ergenia” yang berarti daya. Energi tidak dapat 
dikreasi maupun dihilangkan, melainkan hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke 
bentuk lain.  
 
Energi tidak tampak, tetapi jumlahnya dapat dihitung, dan hanya dapat dilihat dari 
kinerjanya. Energi tampak apabila sesuatu bergerak, dipercepat, ditinggikan, disinari 
terutama bila dipanaskan. Dilihat dari hal tersebut, secara fisika gejala terpenting dari 
pengertian energi adalah terjadinya gerak, perpindahan, transformasi, dan penyimpanan 
energi. Penggunaan energi diartikan sebagai ‘pemusnahan’ energi, dalam arti energi 
tersebut ditransformasi/diubah  ke bentuk lain.  
 
Seperti telah diuraikan di dalam Bab 1, energi tidak dapat didaur ulang, dan selalu 
‘habis’ terpakai, sehingga perlu terus menerus disediakan untuk keperluan hidup 
masyarakat sehari-hari.  
 
Sumber energi untuk mendukung kehidupan harus terus menerus disuplai atau 
disediakan oleh matahari. Energi matahari yang digunakan untuk fotosintesis hanya 
sekitar 1% dari sinar yang sampai ke bumi. Sisanya akan sampai ke permukaan bumi, 
air, dan tanah, atau direfleksikan kembali ke atmosfir, dstnya, lihat Gambar 4-1. Gambar 
ini memperlihatkan bahwa energi ikut mengalir dengan siklus materi. Selama ini energi 
di ubah (ditransformasi) dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan dalam proses 
tersebut, selalu ada energi yang hilang sebagai panas.  Akibat dari itu, maka selesainya 
siklus materi, energi akan ‘habis’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4-1: Aliran Energi Dalam Rantai Makanan 
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Manusia mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Energi yang 
tersimpan dalam makanan berasal dari energi matahari, yang melalui proses 
perubahan/transformasi energi sinar matahari menjadi energi kimia, dikenal sebagai 
sebagai fotosisntesis oleh hijau daun. Hal ini merupakan langkah awal adanya energi 
dalam kehidupan di bumi.  Semakin panjang rantai makanan semakin sedikit kalori yang 
diperoleh, lihat Gambar 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4-2: Semakin Panjang Rantai Makanan, Semakin Sedikit Kalori Yang Diperoleh 

4.2  Dari Mana Asalnya Energi? 
 
Sumber utama dari segala bentuk energi yang tersedia bagi manusia di bumi adalah 
matahari, yakni benda angkasa yang merupakan termonuklir yang “memasok” bumi 
dengan cahayanya yang mengandung energi. Dalam proses fotosisntesis, khlorofil 
dalam tumbuhan hijau mengikat energi surya yang merupakan energi elektromagnetik 
yang terikat dalam karbohidrat yang terbentuk dari karbondioksida dan air. Karbohidrat 
ini menjadi dasar pembentukan bahan organik lainnya, seperti lemak, protein  dan 
sebagainya, yang  merupakan sumber energi untuk kegiatan kehidupan selanjutnya. 
 
Sumber energi lainnya adalah fosil yang tersimpan beribu-ribu tahun lamanya serta 
mengalami proses menjadi minyak bumi, gas alam, dan batubara. Ketiga bahan ini 
secara langsung atau tidak langsung menjadi sumber energi yang sangat diperlukan 
oleh manusia. 
 
Energi kimia yang tersimpan sebagai hasil fotosintesis dalam bentuk bahan bakar fosil 
saat ini menjadi sarana penggerak utama berbagai bentuk kerja yang terjadi di bumi ini. 
Minyak bumi diproses menjadi bensin, minyak tanah , minyak diesel dan sebagainya. 
Semuanya ini secara tidak langsung berasal dari energi surya. 

Energi 
Matahari 

Energi 
Matahari 

Energi 
Matahari 

Panas Panas

Panas Panas Panas

Panas Panas Panas Panas Panas 

Padi 
100 Kalori 

Manusia 
10 Kalori 

Tanaman 
100 Kalori 

Sapi 
10 Kalori 

Manusia 
1 Kalori 

Rumput 
100 Kalori 

Belalang 
10 Kalori 

Katak 
1 Kalori 

Ikan 
0.1 Kalori 

Manusia 
0.01 Kalori 



C:\All Works\WJEMP 3-4\Buku Acuan (revisi).doc 80

 
Matahari juga dapat menghasilkan energi untuk kepentingan manusia melalui 
perubahan bentuk energi elektromagnetik menjadi energi fisika yang bersifat mekanik. 
Hal tersebut terjadi karena panas matahari dapat menggerakkan massa udara dan air. 
Pengerakan massa udara timbul melalui terjadinya angin. Hal itu terjadi karena daratan 
pada siang hari menjadi lebih cepat panas dan pada malam hari menjadi lebih cepat 
dingin daripada perairan. Perbedaan suhu ini menyebabkan perbedaan tekanan udara 
yang menimbulkan angin karena adanya gerakan udara. Energi kinetik angin dapat 
ditampung melalui baling-baling yang dihubungkan ke suatu genarator untuk 
membangkitkan tenaga listrik, dapat pula digunakan untuk memompa air atau 
menumbuk padi. 
 
Manusia dengan tangannya yang mampu membentuk alat serta matanya yang dapat 
melihat tiga dimensi dimungkinkan memperbaiki hidupnya dengan menciptakan 
berbagai alat, agar hidup dengan berbagai kemudahan. Orang membuat alat untuk 
menggantikan kegiatan yang harus dikerjakan oleh tenaga hewan atau manusia. Alat 
sedemikian disebut mesin. Alat yang dibuat manusia termasuk alat untuk tinggal 
(permukiman), memasak, bepergian/alat transportasi, alat untuk mencuci, mesin untuk 
pabrik, dstnya. Alat-alat ini memerlukan energi untuk menggerakkan mesin atau dikenal 
sebagai bahan bakar.  Misalnya membakar minyak tanah untuk mendapatkan energi 
untuk penerangan/masak.  
 
Dilihat dari segi lingkungan, berbagai sumber energi dapat dikelompokkan ke dalam dua 
bagian yakni, Sumber Energi Terbarukan dan Sumber Energi Tak Terbarukan. Sumber 
Energi Terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan dapat 
digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan 
dalam waktu relatif singkat, misalnya tenaga air (karena terjadinya siklus air) atau panas 
bumi dan sinar matahari langsung. Sumber Energi Tak Terbarukan dibedakan menjadi 
dua kelompok, yaitu bahan bakar fosil dan bahan bakar nuklir. 

 
Tabel 4-1: Sumber Energi Dilihat dari Aspek Lingkungan 

 

Sumber Energi Tidak Terbarukan Sumber Energi Terbarukan 

Bahan Bakar Fosil: 
• batu bara 
• gas alam/bumi 

 
Bahan Bakar Nuklir 

• Uranium 
 
 

Sinar Matahari  
Tenaga Air 
Tenaga angin 
Panas Bumi 
Biomassa: kayu, sampah, dll 
Biogas, terdiri atas gas metan (CH4)  
Arang 
 

 
Uranium 
Uranium merupakan bahan bakar nuklir utama. Seperti batu bara, uranium juga 
terdapat di dalam tanah, dan untuk mengeksploitasinya harus dilakukan penambangan. 
Energi uranium tidak didapat melalui proses pembakaran seperti halnya dengan   batu 
bara dan minyak bumi, tetapi melalui proses fisika, di mana inti atom yang tidak stabil 



C:\All Works\WJEMP 3-4\Buku Acuan (revisi).doc 81

akan pecah secara spontan dengan melepas energi nuklir berbentuk sinar radioaktif. 
Energi yang ada pada sinar radioaktif sangat besar, tetapi sinar ini juga sangat 
berbahaya bagi kesehatan manusia, karena dapat menyebabkan kanker. Untuk 
melindungi lingkungan hidup dari sinar radio aktif, maka apabila ada instalasi 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), ia harus dibangun sesuai dengan persyaratan 
keamanan dan keselamatan. 
 
Dilihat dari segi lingkungan, sumber energi juga ada yang ramah lingkungan dan tidak 
ramah lingkungan. Sumber energi yang ramah lingkungan adalah sumber energi yang 
apabila dimanfaatkan, tidak mencemari lingkungan hidup. 
 

Tabel 4-2: Sumber Energi yang Ramah dan Tidak Ramah Lingkungan 
 

Sumber Energi Yang Ramah 
Lingkungan 

Sumber Energi Yang tidak Ramah 
Lingkungan 

• Angin 
• Matahari 
• Air 
• ”listrik” 

• bahan bakar minyak 
• gas alam 
• biogas 
• biomassa 
• uranium/zat radiaktif lainnya 
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Gambar 4-2: Berbagai Cara Transportasi. 
Yang Manakah Yang Ramah Lingkungan? 
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4.3 Pemanfaatan Energi 
 
Seperti diuraikan terdahulu, semua organisme hidup memerlukan energi selama 
hidupnya, baik untuk tumbuh maupun untuk berkembang biak.  Namun dengan 
berkembangnya budaya, manusia memerlukan lebih banyak energi untuk kegiatan lain, 
seperti industri, transportasi, dan semua kegiatan di permukiman, seperti tampak pada 
Gambar 4.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4-3: Pemanfaatan Energi Secara Umum 

 
4.3.1  Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan energi 
 

• budaya, semakin maju budaya, cenderung semakin banyak pakai energi, 
kecuali negara post-industrial yang sudah ramah lingkungan 

• ekonomi, semakin tinggi taraf ekonomi, cenderung semakin banyak pakai 
energi, lihat Gambar 4.4. 
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4.3.2 Mengapa Energi harus diubah? 
 
Untuk mendapatkan energi yang sesuai dengan kebutuhan, manusia harus mengubah 
satu bentuk energi ke bentuk lainnya. 
 
Menggunakan sumber-sumber energi, misalnya kayu bakar, batu bara yang terdapat di 
alam, merupakan contoh perubahan satu bentuk energi ke bentuk lain. Dengan kata 
lain, energi selalu mengalami perubahan bentuk saat dipergunakan. Misalnya, dalam 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk mendapatkan energi listrik harus dilakukan 
perubahan bentuk energi, yaitu energi gerak, dari tenaga air menjadi energi listrik.  
 
Contoh lain: untuk memasak makanan diperlukan panas. Untuk mendapatkan panas, 
juga harus dilakukan  perubahan bentuk energi, yaitu dari energi kimia (sumber energi 
gas bumi atau kayu bakar) menjadi energi panas. 
 
Sesuai dengan hukum alam, bahwa setiap perubahan energi selalu diikuti dengan 
kerugian energi. Kerugian energi dimaksudkan sebagai energi panas yang timbulnya 
tidak dikehendaki akibat perubahan energi. Misalnya, sebuah bola lampu tidak hanya 
menghasilkan cahaya, melainkan juga panas. Sebuah motor mesin selain menghasilkan 
kerja mekanik, juga menimbulkan kebisingan dan panas. 
 
Sama halnya dengan pemanfaatan tenaga matahari oleh organisme, energi yang 
terpakai akhirnya habis, sebagian berubah menjadi energi tak terpakai (panas). Seperti 
ditunjukkan pada Gambar 4-1 di bawah ini sumber energi yang berasal dari bahan bakar 
fosil tersedia 84%, bahan radioaktif 7%, sumberdaya air, geotermal (panas bumi), 
angin, dan sinar matahari tersedia 5%, sedangkan yang berasal dari biomassa 4%. 
Sumber energi ini dimanfaatkan oleh manusia dan hanya 16% yang dimanfaatkan 

   Industrial 
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dengan baik, sedangkan 41% berupa energi yang tidak bisa dihindari merupakan energi 
terbuang, 43% sebagai energi terbuang percuma. Sebagai contoh efisiensi penggunaan 
uap air untuk tenaga listrik, dengan  teknologi yang ada saat ini hanya rata-rata 33% 
yang dapat dikonversikan menjadi  listrik, sisanya akan terbuang kembali ke lingkungan. 
Listrik kemudian diubah voltasenya dan ditransmisikan/ disalurkan ke berbagai daerah, 
dengan konsekuensi ada pula energi listrik yang ‘hilang’ sebagai panas. Oleh karena itu 
penting kiranya bagi kita untuk (i) menghemat energi, (ii) mencari energi yang ramah 
lingkungan (iii) dan/atau mencari energi yang dapat diperbaharui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4-5: Energi Diubah Untuk Memudahkan Hidup 
 
4.4 Bagaimana Dapat Menghemat Energi ? 
 
4.4.1 Adakah kerugian dalam pengunan energi? 
 
Sama halnya dengan pemanfaatan tenaga matahari oleh mahluk hidup, energi yang 
terpakai akhirnya habis, berubah menjadi energi tidak terpakai (panas). Oleh karena itu 
suplai energi harus terus menerus diberikan.  Karena itu sangat perlu kiranya dilakukan 
pengelolaan penggunaan energi. Penggunaan energi yang boros akan menimbulkan 
kerugian antara lain : 
• Pemborosan biaya hidup,  
• Kerusakan/pencemaran lingkungan. Perlu diketahui bahwa setiap pemakaian listrik 

sebesar 1 kWh akan menghasilkan 0,82 kg CO2, berarti bila pemakaian listrik 
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sebesar 1 MWh akan menghasilkan 82 kg CO2. Seperti diketahui, gas CO2 
merupakan salah satu gas rumah kaca (GRK) yang penting, sehingga dapat 
membuat bumi semakin panas. Lihat Gambar 4.6. yang menggambarkan kehidupan 
kota dalam menggunakan energi dan lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4-6.: Kehidupan Kota dan Energi 
 
Penghematan dalam penggunaan energi secara umum belum begitu diperhatikan.  Ini 
disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah penggunaan energi dan 
efeknya, serta kurangnya informasi tentang pengelolaan energi serta efek 
penggunaannya terhadap lingkungan. Bila dilihat dari kerugian di atas, maka perlu 
dilakukan ‘gerakan hemat energi’.  
 
Upaya pengelolaan penggunaan energi dimulai dengan membuat kebijakan berupa 
undang-undang atau peraturan yang dapat melakukan penghematan atau konservasi 
energi. Konservasi energi adalah penggunaan energi disertai usaha-usaha mencari 
teknologi baru dengan memanfaatkan sumber energi terbarui (misalnya sinar matahari, 
tenaga air, panas bumi) dengan lebih efisien. Untuk jangka panjang hal itu dapat 
berarti, menggunakan energi sedemikian rupa sehingga dapat menekan kerugian energi 
seminimal mungkin. Sedangkan  untuk jangka pendek, konservasi energi dapat 
dilakukan melalui langkah-langkah penghematan energi. 

Udara Kotor

 Orang

Pekerjaan 
Manufaktur  
Permukiman 
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4.4.2 Bagaimana menghemat energi? 
 
Kegaitan penghematan energi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: 

• Melakukan konservasi energi 
• Penghematan energi sehari-hari 

 
4.4.2.1 Konservasi energi 
 
Terdapat empat cara untuk melaksanakan konservasi energi, yaitu melalui: 
 informasi, insentif, pengaturan dan harga energi sebagai berikut. 
• kampanye hemat energi, antara lain penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan  hemat 

energi,  
• pemberianinsentif bagi pelaksanaan program konservasi energi, antara lain 

keringanan pajak, keringanan bea masuk, pinjaman lunak. 
• pengaturan kerja-sama sektoral dengan tujuan agar program konservasi energi 

dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. 
• Penetapan harga energi untuk mendorong pemanfaatan energi secara efisien.  
 
 
4.4.2.2 Penghematan energi sehari-hari 
 
Meningkatnya kebutuhan energi di dalam negeri disebabkan oleh beberapa faktor, 
misalnya pertambahan penduduk, industrialisasi, peningkatan transportasi dan 
penggunaan listrik. Oleh karena itu, penghematan energi harus dilakukan di semua segi 
kegiatan tersebut.  
 
Umum  
• Mematikan aliran listrik apapun apabila sudah tidak digunakan, seperti lampu, TV, 

komputer, radio, dll; 
• Jangan melakukan pembakaran apabila tidak perlu, misalnya limbah padat tidak 

perlu dibakar; 
• Hidup sederhana, 
• Mempunyai dan menggunakan kendaraan secukupnya. Gunakan kendaraan umum. 
• Gunakan tangga biasa, dan bukan lift, atau eskalator bila hanya mau turun atau naik 

satu tingkat saja 
• Gunakan sumber energi ramah lingkungan: energi  matahari, angin, panas bumi 
• Pilih bola lampu yang hemat energi 
 
• Buka lemari es hanya bila diperlukan. Lemari es yang terbuka akan memerlukan 

energi lebih besar guna mempertahankan suhu dingin di dalamnya. Buka kemudian 
tutup pintu lemari es segera. 

• Gunakan peralatan elektronik yang tidak memakai energi batu baterai, misalnya 
kalkulator bertenaga surya. 

• Pakailah sepeda ketika hendak berpergian ke suatu tempat yang dekat, atau berjalan 
kaki. 

• Rencanakan segala sesuatu sebelum berpergian/berbelanja, sehingga hanya 
dperlukan transportasi sekali jalan. 
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• Gunakan satu mobil untuk mengangkut beberapa orang sekaligus (anggota keluarga 
maupun tetangga) bila mempunyai tujuan sama/searah, 

 
Industri 
• Gunakan mesin-mesin seoptimal mungkin pada kegiatan produksi. 
• Manfaatkan sisa energi (panas) untuk keperluan lain. 
• Utamakan pemanfaatan energi dari sumber energi terbarukan (misalnya, sel surya). 
 
Pemilihan Peralatan Hemat Energi dalam Kehidupan 
Tindakan-tindakan penghematan energi untuk beberapa peralatan rumah tangga, 
antara lain dengan penghematan penggunaan peralatan listrik: 
 
• Lampu Penerangan 
 
Pilihlah lampu yang hemat energi seperti lmapu neon.  Kuat cahaya yang dihasilkan 
lampu neon/tabung gas jauh lebih besar dibandingkan dengan lampu pijar dengan 
ukuran watt yang sama. Ini berarti untuk menghasilkan penerangan yang sama, lampu 
pijar lebih banyak mengkonsumsi listrik atau lebih boros dan umur pakinya pun lebih 
pendek daripada lampu tabung gas. Efisiensi energi lampu tabung gas sebesar 22% 
sedangkan efisisensi energi dengan menggunakan lampu pijar hanya 5%. 

 
 

Gambar 4-7: Lampu Tabung Gas  dan  Lampu Pijar 
 

Gunakan Sakelar LDR. LDR (Light Dippent Resistence) adalah salah satu jenis 
resistor non linier yang bekerja berdasarkan cahaya yang jatuh padanya. Bila ada 
cahaya yang jatuh pada LDR maka LDR bekerja untuk memutuskan hubungan 
antara sumber dengan beban. Penggunaan LDR untuk lampu jalan dan lampu 
taman akan menghemat biaya yang cukup besar. 
 
Gunakan Emergency Switch.  Apabila terjadi gangguan pemadaman listrik dari PLN, 
lampu-lampu dan peralatan lainnya di kantor otomatis tidak bekerja. Jika gangguan 
ini berlangsung hingga kantor tutup dan baru pulih kembali menjelang malam, 
lampu bahkan peralatan lainnya akan menyala sampai esok hari. Ini merupakan 
pembuangan energi yang harus dibayar dengan uang. Untuk mengatasinya, perlu 
dipasang emergency switch pada panel. Emergency switch akan putus apabila aliran 
listrik putus dan apabila aliran jalan kembali emergency switch tetap memutus maka 
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lampu dan peralatan tidak akan bekerja. Emergency switch cukup dipasang untuk 
instalasi dalam ruangan saja. 
Gunakan Sakelar Hotel. Sakelar hotel  adalah sakelar yang dapat melayani sebuah 
lampu dari dua tempat. Sakelar ini sangat cocok digunakan untuk lampu tangga dan 
lampu lorong. 

 
• Kulkas / freezer  

Untuk melakukan penghematan energi dapat mengikuti beberapa petunjuk di bawah 
ini: 
- Pilih kulkas / freezer yang menggunakan bahan pendingin gas HC 

(Hidrokarbon), bukan gas freon. 
- Jangan menyimpan bahan makanan yang masih panas. 
- Atur suhu pendingin dengan benar 50-70C 
- Tutuplah pintu kulkas dengan baik (luar dan dalam) 
- Tempatkan kulkas pada tempat  yang paling dingin dalam ruangan (tidak dekat 

kompor atau oven). 
- Jangan membiarkan kulkas terbuka terlalu lama. Jika selesai segeralah ditutup. 
 

• Kompor gas dan listrik 
- Pemilihan alat memasak (wajan, panci) yang bagian bawahnya datar sangat 

menghemat energi. 
- Gunakan alat memasak dengan penutup yang baik. 
- Ukuran plat memasak dan diameter alat memasak sebaiknya sama jika 

menggunakan kompor listrik. 
- Alat memasak diletakkan di atas kompor, kemudian kompor baru dinyalakan.  
- Mematikan kompor segera jika masakan telah matang. 
 

• Mesin cuci 
Pengisian mesin cuci sesuai dengan kapasitas. 
 

• Peralatan audio – video 
Matikan peralatan audio – video jika tidak sedang dinikmati. 
 

• Peralatan Listrik Domestik Kantor 
Peralatan domestik kantor seperti pompa air, peralatan pendingin, peralatan 
pemanas, dan komputer semuanya menggunakan energi listrik yang besar. Dalam 
pemakaiannya, peralatan tersebut sering tidak terkontrol sehingga terus hidup 
padahal tidak digunakan.  Langkah-langkah penghematan energi dengan 
menggunakan antara lain dengan: 
- Penggunaan Pressure Switch dan Float Switch 
- Penggunaan Termostat 
- Penggunaan Stop Kontak Bersakelar 
- Penggunaan Digital Timer 

 
Energi Alternatif 
 
Ada energi alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang hemat biaya 
operasi dan pemeliharaan antara lain: 
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a. Energi Matahari 
- Alat pemanas energi matahari 
- Photovoltaik (lihat Gambar  Sel Surya) 

b. Energi Biogas 
c. Energi Angin  

 
 

Gambar 4-8: Sel Surya /fotovoltaik 
 

 
 

Gambar 4-9: Kincir Angin Apakah Ramah Lingkungan? 
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