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Pengantar Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Strategi antisipasi, mitigasi, adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim.
Perencanaan dan pembangunan yang mengutamakan kelestarian alam.
Perubahan iklim merujuk pada setiap perubahan dalam iklim dari
waktu ke waktu, baik karena variabilitas alami atau sebagai akibat
dari aktivitas manusia. Perubahan iklim tidak hanya berdampak
pada naiknya temperatur bumi tetapi juga akan menyebabkan
perubahan jumlah dan pola presipitasi, mengurangi prediktabilitas ketersediaan air, meningkatnya intensitas fenomena cuaca
ekstrim. Perubahan siklus hidrologi berpengaruh pada keseimbangan neraca air. Seterusnya, berdampak luas terhadap kehidupan manusia, mengancam keanekaragaman hayati dan penikmatan hak asasi manusia atas air di seluruh dunia.

“…Jakarta membutuhkan solusi yang dihasilkan oleh riset, terobosan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah di Jakarta.
Dua kata: adaption dan adoption, bedanya di huruf A dan O, yang dibutuhkan adalah adaption, bukan adoption.
Jika pendekatan adaption kita terapkan maka insya Allah ilmu pengetahuan, hasil-hasil riset bisa menjadi bahan
dalam penyelesaian masalah-masalah besar di kota ini. Masalah yang ada di Jakarta banyak, warga Jakarta tentu
merasakannya, tapi saya ingin garis bawahi beberapa masalah mendasar yang harus diselesaikan bersama-sama:

Tempat ini menjadi kota karena ada air, tanpa ada air tempat ini tidak
menjadi kota, dan di Jakarta mengalir 13 sungai natural dan ditambah
4 sungai buatan. Bapak Ibu sekalian, salah satu masalah yang mendasar
adalah pengelolaan air, sampai dengan hari ini porsi besar 40 persen
penduduk kita belum memiliki akses air bersih, ini tidak muncul di sosmed, dan mereka yang tidak memiliki akses air bersih tak berkeluh kesah
melalui media sosial, tanggung jawab kita untuk membereskan persoalan, dalam jangka panjang
ada solusinya, tapi kita juga membutuhkan terobosan-terobosan mendasar.

Indonesia sesungguhnya adalah kawasan dengan curah hujan
yang teratur setiap tahun. Tetapi dalam satu dekade terakhir, keteraturan ini mulai terganggu dengan sulitnya memprediksi musim hujan dan musim kemarau secara pasti. Terjadi perubahan
musim dan intensitas curah hujan yang tinggi. Sedangkan kemampuan tanah untuk melakukan peresapan semakin berkurang. Banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau
mulai rutin terjadi setiap tahun. Fenomena 3-Too menjadi semakin sering dialami, yaitu: Too Much, terlalu banyak air yang menimbulkan banjir, kemudian Too Little, terlalu sedikit air sehingga
menimbulkan kekeringan, lalu Too Dirty, pencemaran air.

Yang kedua, tempat ini menjadi kota karena ada masyarakatnya, bukan gedung dan bangunannya. Sebuah tempat yang ada gedung megah kalau tidak ada
penghuninya maka akan disebut sebagai kota mati. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa 49 persen penduduk Jakarta tidak tinggal di rumah milik mereka
sendiri, di hunian milik mereka sendiri, itu salah satu hal paling mendasar ketika penduduk di kota ini justru harus menumpang sehingga terjadi ketimpangan,
ini memerlukan terobosan-terobosan.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita menyadari bahwa kesehatan menjadi salah satu hal yang mendasar, pelayanan kesehatan kita membutuhkan
terobosan-terobosan baru, membutuhkan inovasi-inovasi, jumlah fasilitas penyedia pelayanan kesehatan ada banyak, lebih dari 1200 fasilitas pelayanan
kesehatan di Jakarta, tetapi antara supply dan demand tak selalu dikelola dengan baik, ini PR tersendiri karena sehat menjadi kebutuhan mendasar apalagi
bagi masyarakat kita yang berada di ambang batas sejahtera dan pra sejahtera, ini membutuhkan terobosan-terobosan yang tidak sederhana, dan kami
berharap muncul solusinya.
Yang keempat, Jakarta tempat berkumpulnya penduduk dari seluruh Nusantara bahkan dari berbagai tempat di dunia, kita harus berterima kasih kepada masyarakat Betawi, yang telah menjadi tuan rumah, yang memungkinkan seluruh komponen bangsa tinggal bersama di tempat ini, bayangkan jika masyarakat
Betawi tidak seramah seperti yang telah kita lewati selama berdekade-dekade, tidak jadi kota ini menjadi milik kita semua. Karena mereka ramah, mereka
menyambut, maka jadilah seluruh warga Indonesia berkumpul di tempat ini. Tantangan kita bagaimana membuat semua komponen bangsa yang ada di kota
ini berinteraksi dengan kesetaraan.

Perlu strategi antisipasi, mitigasi, adaptasi dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Perlu langkah-langkah bersama yang secara
signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi.
Mendorong aktifitas yang berpengaruh kuat terhadap pengurangan emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi sumber
daya, mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan
ekosistem. Perencanaan dan pembangunan yang memprioritaskan aspek lingkungan, mengutamakan kelestarian alam.

Hari ini kesetaraan di ruang-ruang ketiga belum muncul. Ruang pertama adalah rumah, ruang kedua adalah tempat bekerja, ruang ketiga: ruang diantara
keduanya. Ruang-ruang ketiga ini harus diciptakan. Hari ini ruang-ruang ketiga diciptakan oleh mekanisme pasar bukan lewat intervensi dan rekayasa dari
pemerintah. Bapak Ibu, dekat sini banyak mal, lihat saja yang datang ke Grand Indonesia tak datang ke Thamrin City, sebaliknya yang datang ke Thamrin
City tak masuk ke Grand Indonesia, yang datang ke Monas berbeda dengan yang datang ke Senayan. Tempat-tempat ketiga mencerminkan status sosial
ekonomi, ruang interaksi harus direkayasa, itu membutuhkan terobosan-terobosan untuk bisa membangun perasaan kesetaraan dimana saja. Itulah sebabnya mengapa transportasi umum tidak boleh dipandang sebagai alat pemindah badan manusia tetapi transportasi umum harus dipandang sebagai alat
pengintegrasi masyarakat kota, karena ditransportasi umum itulah bertemu yang CEO dengan office boy, hari ini belum terjadi, ke kantor sendiri-sendiri,
pulang kantor sendiri-sendiri sesuai kemampuan ekonomimya, efeknya tanpa kita sadari kota ini terpisah-pisah.

PR kita banyak, saya bisa meneruskan urutannya, tapi kita berharap hal-hal paling mendasar: kebutuhan air, kebutuhan kesehatan, kebutuhan atas pendidikan, kebutuhan atas hunian, dan kebutuhan atas ruang interaksi, itu menjadi PR. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi lebih jauh, ini merupakan PR mendasar, harapannya semoga muncul terobosan-terobosan dan bisa membuat Jakarta
seperti pesan kita dari dulu maju kotanya bahagia warganya…”

Jakarta, 12 Juli 2021
Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jakarta, 5 Maret 2019
H. Anies R. Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.
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Rekomendasi

Eksplorasi Lebih Lanjut dalam Perencanaan Sumber Daya Air

Sinergitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Atmosfer

Ibnu Tadji

Setiap tahun angka jumlah penduduk semakin besar yang menambah kepadatan penduduk. Dalam kurun waktu 2010-2020,
pertumbuhan penduduk Indonesia melaju sebesar 1,25 persen
per tahun. Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar tujuh persen dari seluruh
wilayah Indonesia, Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau
56,10 persen penduduk Indonesia. Pertambahan penduduk tiap
tahun tentunya diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan hunian manusia beserta sarana prasarana penunjangnya, sementara
lahan yang tersedia terbatas, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan lahan dengan ketersediaan lahan.
Peningkatan ruang terbangun menyebabkan pengurangan ruang
terbuka terutama di daerah perkotaan. Banyak lahan hijau, situsitu, daerah resapan dan tempat tinggal air telah hilang.

Iwan Setiawan

Sebaiknya Jakarta menambahkan satu regulasi lagi tentang penyediaan penampungan air hujan di setiap hunian untuk melengkapi produk hukum yang sudah ada yaitu Peraturan Gubernur
No. 20/2013 tentang Sumur Resapan dan Instruksi Gubernur No.
131/2018 tentang percepatan pembangunan drainase vertikal
di lahan pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12/2009 tentang tata
cara pemanfaatan air hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang pengelolaan air hujan pada
gedung dan persilnya.
RainWater Harvesting yang dikombinasikan dengan Atmospheric
Water Generator dapat menjadi pilihan bagi pemenuhan kebutuhan akan air minum. Integrasi dengan teknologi energi terbarukan sebagai pembangkit listriknya akan menjadi solusi bagi tempat yang belum memiliki akses listrik dan akses air.

Meskipun penggunaan ruang Jakarta sudah diatur dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah, namun dalam implementasinya kerap terjadi penyimpangan. Wilayah-wilayah yang semula direncanakan
sebagai area hijau, kenyataan di lapangan sudah banyak berubah
menjadi permukiman. Ruang Terbuka Biru (RTB) seluas paling sedikit 5 persen dari luas wilayah seperti yang dicanangkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 menjadi semakin mendapat
tantangan untuk direalisasikan melihat kompleksitas persoalan
yang dihadapi.

Sinergitas berbagai pihak disyaratkan, antara lain: 1) pemerintah
sebagai regulator, juga memiliki peran dalam mengkoordinasi
para pemangku kepentingan, 2) peneliti sebagai pelaksana kajian
ilmiah, sumber pengetahuan teknologi yang relevan, 3) unsur bisnis, berperan sebagai enabler, menghadirkan infrastruktur, 4) komunitas, berperan sebagai akselerator, merupakan orang-orang
yang memiliki minat yang sama, melakukan sosialisasi dan pendampingan ke masyarakat, dan 5) media massa, berperan untuk
membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi konstruktif.

Karena itu, disamping penegakan hukum atas pelanggaran yang
dilakukan, upaya untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan rancangan, upaya untuk menambah RTB, meningkatkan kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungannya, juga perlu
terus-menerus melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam perencanaan sumber daya air untuk menemukan solusi lainnya.
Jakarta, 12 Juli 2021
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Sinopsis

Sudah kodratnya air berada di dataran rendah. Konflik kepentingan ruang antara manusia dengan
air terjadi ketika ruang milik air “diokupasi” oleh manusia dengan dalih tuntutan kebutuhan kependudukan. Persoalan muncul ketika air kembali untuk menempati ruangnya saat musim penghujan.
Ironisnya, air yang sebenarnya adalah korban justru sebaliknya dituding sebagai penyebab musibah.
Ruang-ruang air di darat di banyak tempat, telah menjadi sumber konflik kepentingan ruang antara
manusia dan air. Dalam kasus semacam ini, ruang untuk air selalu dikalahkan demi kepentingan manusia. Peningkatan ruang terbangun menyebabkan pengurangan ruang terbuka terutama di daerah
perkotaan. Banyak lahan hijau, situ-situ, daerah resapan dan tempat tinggal air telah hilang.
Jakarta, kota seluas 661,5 kilometer persegi, angka kepadatan penduduknya mencapai 16.704 jiwa
per kilometer persegi. Angka kepadatan penduduk DKI Jakarta itu 118 kali lipat dari angka ratarata nasional yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019
mencapai 11.063.324 jiwa, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sebesar 0,92 persen.
Pertambahan penduduk akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan air, yang memicu ketidakseimbangan antara permintaan dengan ketersediaan.

Waterfront Landscape
Dalam RTRW Jakarta 2030, dicanangkan target peningkatan Ruang Terbuka Biru (RTB) pada 2030
seluas paling sedikit 5 persen dari luas wilayah. RTB sendiri merupakan lanskap badan air yang berbentuk aliran sungai, kanal, danau, waduk, embung, situ, empang, kolam atau balong. Terdapat 55
waduk/situ yang terletak di berbagai wilayah Jakarta dengan total luas 2,74 kilometer persegi atau
sekitar 0,42 persen luas wilayah Jakarta, luasan yang sangat kurang sekali. Bandingkan dengan Singapura (negara seluas 752 kilometer persegi) yang mempunyai RTB seluas 7,5 persen.
RTB sesungguhnya bukan menjadi pelengkap dalam suatu perencanaan, tapi zona wajib dalam
membentuk atmosfer ekologis dalam suatu wilayah, yang berfungsi sebagai penyimpan air (sumber
air baku), media untuk pendinginan udara kota, tempat konservasi keanekaragaman hayati, produksi perikanan air tawar, pemasok air irigasi pertanian, pembangkit listrik, sarana transportasi, serta
memberi keindahan pemandangan yang berpotensi sebagai tempat wisata. Selain itu, bisa memanfaatkan pengembangan RTB sebagai pengendali banjir ditengah semakin menyempitnya daerah
resapan air. Bahkan integrasi antara RTB dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan dengan
pemanfaatan rekayasa keilmuan dan pemanfaatan lahan yang baik.
Simak bagaimana negara lain melakukan kegiatan konservasi airnya. Singapura misalnya, dua pertiga dari wilayahnya dijadikan sebagai daerah tangkapan air. Sebagian besar air hujan yang jatuh di
Singapura dialirkan melalui selokan, kanal, sungai dan kolam ke 17 waduk untuk penyimpanan, dan
kemudian diolah menjadi air minum. Untuk mencegah kontaminasi, air kotor dikumpulkan di sistem
pembuangan limbah bawah tanah yang terpisah. Lalu Thailand, masyarakatnya secara tradisional
mengumpulkan air hujan dan menggunakannya secara eksklusif untuk minum dan memasak. Orang
disana lebih suka air hujan dari pada air lainnya. Mereka menyimpan air hujan dalam volume yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kering yang berlangsung hingga enam bulan,
dengan demikian masyarakatnya memiliki akses air bersih disepanjang tahun.
Sekarang tengok keadaan sungai-sungai di Jakarta. Meskipun dianugerahi dengan banyak sungai, 13
sungai alam dan 4 sungai buatan, tetapi perhatian terhadap daerah aliran sungai masih kurang sekali. Paradigma pembangunan kota selama ini dominan berorientasi di darat, menempatkan sungai
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hanya sebagai halaman belakang saja. Nyaris tidak ada permukiman penduduk dekat sungai yang
menghadap ke sungai. Kondisi tersebut secara tidak langsung memposisikan sungai sebagai tempat
pembuangan sampah. Sungai kemudian dipandang sebagai kawasan yang tidak bernilai ekonomi,
sehingga tidak perlu ditata dan dibersihkan. Sempadan sungai yang seharusnya bebas dari hunian,
prakteknya banyak dilanggar. Ciliwung misalnya, sepanjang bantarannya dipenuhi banyak sekali hunian, diokupasi sejak lama, mudah ditemui mulai dari kawasan Bogor, Depok, hingga Jakarta.

Radical Re-thinking dalam Pengelolaan Air
Pengujian terhadap kualitas air sungai dan waduk di Jakarta dari waktu ke waktu selalu menunjukkan adanya pencemaran dari limbah domestik. Sementara, ketergantungan Jakarta terhadap pasokan air bersih dari luar Jakarta tinggi sekali, hanya sungai Krukut dan Cengkareng Drain yang digunakan untuk memasok kebutuhan 5,7 persen air bersih warga Jakarta sisanya sebesar 94,3 persen
dipasok dari waduk Jatiluhur, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Serpong dan IPA Cikokol. Itupun baru
melayani 60 persen warga Jakarta, 40 persen sisanya memperoleh akses air bersih dari pedagang air
atau eksploitasi air tanah.
Padahal, ada sungai yang mengalirkan airnya, ada waduk yang menyimpankan airnya, ada hujan yang
mengirimkan airnya langsung ke rumah warga, tetapi anugerah yang banyak tersebut masih sedikit
sekali dimanfaatkan. Idealnya, daerah-daerah tangkapan air itu dikembalikan fungsinya. Kompleksitas masalah menyebabkan penambahan RTB sulit dilakukan. Karena itu, perlu radical re-thinking
untuk mendapatkan sumber air alternatif lainnya, seperti ekstraksi air dari udara misalnya. Diketahui, bahwa di udara (atmosfer) terdapat air yang dapat berbentuk uap air, kabut, awan yang ketika
jatuh ke bumi menjadi hujan. Ditaksir sumber air yang terdapat di atmosfer ada sebanyak 12.900
kilometer kubik, jauh lebih banyak dari seluruh volume air sungai (2.120 kilometer kubik).

Sinergitas Kebijakan Pengelolaan Air
Hujan akan terus datang kembali setiap tahun. Karena itu, disamping upaya untuk mengembalikan
dan menambah RTB, perlu kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap hunian harus menyediakan RainWater Harvesting di dalamnya. Jakarta perlu menambahkan satu regulasi lagi tentang penyediaan penampungan air hujan di setiap hunian untuk melengkapi produk hukum yang sudah ada.
Untuk tempat-tempat yang tidak mempunyai roof catchment, atau ketika musim kemarau panjang,
Atmospheric Water Generator dapat menjadi pilihan bagi pemenuhan kebutuhan akan air. Banyak
pilihan teknologi mulai dari yang simpel skala rumah tangga sampai yang advance skala industri yang
bisa diaplikasikan. Integrasi dengan teknologi energi terbarukan sebagai pembangkit listriknya akan
menjadi solusi yang tepat bagi tempat yang belum memiliki akses listrik dan akses air.
Sinergitas berbagai pihak disyaratkan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan, mulai dari pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, berikutnya peneliti sebagai pelaksana kajian ilmiah, lalu
unsur bisnis yang berperan sebagai enabler, kemudian komunitas yang berperan sebagai akselerator,
serta media massa yang berperan untuk membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi konstruktif.
Bukan tidak mungkin, jika hal-hal seperti ini dapat diimplementasikan secara masif, pengeluaran
pemerintah untuk penyediaan air bersih menjadi semakin efisien karena masyarakat berperan aktif
dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
Jakarta, Juli 2021
Penulis
Memanen Air Atmosfer
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Hak Atas Air adalah Hak Asasi Manusia
Setiap orang berhak atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa
diakses secara fisik, dan terjangkau.

H

ak atas air adalah hak
asasi manusia, diakui
secara eksplisit dalam
Resolusi PBB No. 64/292. Menegaskan bahwa hak atas air
memberikan hak kepada setiap
orang atas air yang memadai,
aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan terjangkau,
baik untuk keperluan pribadi
maupun rumah tangga.
Pengelolaan sumber daya air di
Indonesia dijamin dalam Pasal
33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Dalam undang-undang nomor
7 tahun 2004 tentang sumber
daya air dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, di
atas ataupun di bawah permukaan tanah. Air yang terdapat
pada permukaan tanah, dikenal
dengan istilah air permukaan,
antara lain: sungai, kanal, danau, waduk, embung, situ, empang, kolam atau balong. Lalu
air di bawah permukaan tanah,
biasa disebut dengan air tanah,
yaitu air yang terdapat di bawah
permukaan bumi dalam ruang
pori tanah dan di rekahan formasi batuan. Sedangkan air di
atas permukaan tanah, kajian
ini mengusulkan istilah air atmosfer, adalah air yang terdapat di udara (atmosfer) dalam

photo credit: centralstateswaterresources.com

2

Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Memanen Air Atmosfer

bentuk uap air, kabut, hujan.
Sumber daya air atmosfer ini
masih sedikit sekali dimanfaatkan, sebagian sangat besar kebutuhan penduduk Indonesia
akan air bersih dipenuhi dari air
permukaan dan air tanah.
Pada 5 Juni 2020, United Nation
Water merilis analisis singkat
tentang potensi berbagai sumber daya air non konvensional,
salah satunya adalah air atmosfer, sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat
akan air bersih. Analisis tersebut menyoroti soal kelangkaan

air yang berpotensi menimbulkan konflik dan keresahan
sosial, menjadi tantangan bagi
pembangunan berkelanjutan.
Sekitar 60 persen dari populasi global tinggal di daerah kekurangan air di mana pasokan
air yang tersedia tidak dapat
memenuhi permintaan secara
terus-menerus setidaknya untuk sebagian tahun. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang
mengalami kelangkaan air harus bisa memanfaatkan setiap
pilihan sumber daya air yang
tersedia.
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Air Bumi

AWG + RWH = air tersedia sepanjang tahun

Baru sebesar 0,3 persen saja dari total air di bumi yang mampu dieksploitasi.

Atmospheric Water Generator (AWG) dan RainWater Harvesting (RWH) menjadi
kombinasi yang saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Ketika musim hujan, RWH yang akan bekerja sebagai penyedia utama air. Ketika
musim kemarau, maka AWG dapat menggantikan peran sebagai penyedia air.

M

eskipun 70 persen permukaan bumi berupa air, namun ternyata masih sedikit sekali air
yang mampu dieksploitasi oleh manusia untuk dimanfaatkan mencukupi kebutuhan air
sehari-hari. Dari total air yang ada di bumi, 97,5 persen merupakan air asin yang ada di
laut. Dan hanya 2,5 persen saja yang merupakan air tawar (fresh water). Dari jumlah air tawar yang
hanya 2,5% tersebut, tidak semuanya bisa langsung dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Hal
itu dikarenakan, 68,9 persen dari jumlah air tawar yang ada ternyata berbentuk gletser (bongkahan
es). Sisanya pun masih terbagi ke dalam air tanah, air tanah beku, air permukaan dan air atmosfer.
Laporan resmi dari UNESCO menyimpulkan, dari total air yang ada di bumi, baru sebesar 0,3 persen
saja yang mampu dieksploitasi oleh manusia. Air yang hanya 0,3 persen inilah yang setiap hari dipergunakan oleh 7 milyar lebih manusia yang ada di muka bumi.

Total volume air di bumi tetap, diestimasi ada sebanyak 1.385.983.390 kilometer kubik, yang tersebar di berbagai tempat, ada di laut, juga di darat (pada permukaan dan di bawah permukaan), serta
di udara. Air terdapat dalam berbagai bentuk, di udara (atmosfer) air dapat berbentuk uap air, kabut (fog), awan yang ketika jatuh ke bumi menjadi hujan.
Ditaksir sumber air atmosfer ada sebanyak 12.900 kilometer kubik, jauh lebih banyak dari seluruh
volume air sungai (2.120 kilometer kubik). Kajian ini membahas potensi tersebut dan metoda pemanfaatannya. Kajian ini ditujukan bukan hanya kepada pemangku kebijakan saja tetapi juga kepada stakeholder lainnya. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ketika melakukan implementasi karena kajian ini juga mengupas aspek technical know-how.

Persebaran Air di Bumi (persen)
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Perubahan Iklim
Perubahan iklim menjadi penyebab terganggunya siklus hidrologi.
runan atau tidak ada perubahan signifikan di wilayah seperti lintang tinggi utara, timur
Australia, dan Eurasia Timur.

Perubahan iklim mengacu pada
variasi iklim yang signifikan secara statistik, secara persisten
dalam waktu yang lama, dan
dapat terjadi karena: proses
alamiah internal, kekuatan eksternal, perubahan antropogenik yang persisten di komposisi
atmosfer, penggunaan lahan.

Menurut laporan UN Millennium Development Goals 2007,
kontributor utama perubahan
iklim adalah meningkatnya tingkat CO2 di atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil. Emisi
karbon dioksida terus meningkat, terbukti dengan meningkatnya konsentrasi di atmosfer.

Banyak penelitian yang melaporkan bahwa selama beberapa dekade terakhir telah
terjadi peningkatan frekuensi
peristiwa hidrologi ekstrim.
Perubahan iklim diperkirakan
akan mempercepat siklus hidrologi global, yang mengakibatkan meningkatnya curah hujan
dan berkurangnya evapotranspirasi, sehingga meningkatkan
debit sungai dalam skala global.

Di Asia Tenggara dan Afrika
bagian utara, emisi meningkat
lebih dari dua kali lipat selama
1990-2004. Pada basis per kapita, daerah maju terus mengeluarkan CO2 jauh lebih banyak
daripada daerah berkembang.
Di antara kawasan berkembang,
Asia barat merupakan penghasil emisi per kapita tertinggi. Afrika Sub-Sahara menyumbang
per kapita kurang dari 10%
dari CO2 yang dihasilkan oleh
rata-rata orang di negara maju.

Beberapa daerah diproyeksikan memiliki peningkatan frekuensi banjir dan frekuensi
kekeringan. Daerah seperti itu
menunjukkan penurunan dalam jumlah hari curah hujan,
tetapi peningkatan hari dengan
hujan lebat. Beberapa daerah
menunjukkan pergeseran musim. Frekuensi kekeringan telah diproyeksikan meningkat
secara global, dengan penu-

Perlu langkah bersama yang
secara signifikan mengurangi
risiko lingkungan. Mendorong
aktifitas yang berpengaruh kuat
terhadap pengurangan emisi
karbon dan polusi.
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Siklus Hidrologi
Hujan ada terus setiap tahun. Namun, pengiriman air dari langit secara rutin langsung ke setiap rumah warga Jakarta tersebut belum dimanfaatkan
dengan baik.

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu
yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan horizontal. Contohnya, curah
hujan satu mm artinya tinggi air hujan sebesar satu mm dalam luasan satu meter persegi atau sebanyak satu liter.
Curah Hujan Rata-Rata Jakarta 1991 - 2014

D

i alam, siklus air dimulai dari panas sinar matahari yang menyebabkan terjadinya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap
air berubah menjadi embun. Karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga
membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun air semakin
banyak dan memadat, kemudian membentuk awan, sehingga makin berat dan tidak mampu lagi
ditahan udara. Karena gaya berat tubuhnya sendiri, titik embun air ini lalu jatuh ke tanah sebagai
hujan.
Siklus Hidrologi

Perubahan iklim berdampak pada naiknya temperatur bumi, menyebabkan perubahan jumlah dan
pola presipitasi, mengurangi prediktabilitas ketersediaan air, meningkatnya intensitas fenomena
cuaca ekstrim.
Data Curah Hujan Ketika Terjadi Banjir Besar di Jakarta
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Ruang Air
Keberadaan ruang air di darat, di laut, dan di udara dimaksudkan untuk
menjaga ke-alamiah-an siklus hidrologi. Keberpihakan kepada ruang milik
air mulai dari regulasi hingga implementasi menjadi syarat terjaganya kondisi tersebut.

U

ndang-Undang nomor
26 tahun 2007 tentang
penataan ruang yang
diterbitkan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 24
tahun 1992. Dalam pasal 1
angka 1 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 dituliskan
bahwa yang dimaksudkan dengan ruang adalah wadah yang
meliputi ruang
darat, ruang laut,
dan ruang udara,
termasuk ruang
di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia
dan makhluk lain
hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Tetapi di bagian penjelasan tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.

perairan darat dan sisi darat
dari garis laut terendah. Ruang
lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi
laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi
di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak

yurisdiksi. Ruang udara adalah
ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan
melekat pada bumi, di mana
Republik Indonesia mempunyai
hak yurisdiksi. Garisbawahi:
permukaan perairan darat. Dalam undang-undang pengganti,
kata-kata ini sudah tidak ditemukan.

Pengertian ruang darat, ruang
laut dan ruang udara dapat ditemukan pada Undang-Undang
nomor 24 tahun 1992 yang telah dicabut tersebut. Disana
djelaskan bahwa ruang daratan
adalah ruang yang terletak di
atas dan di bawah permukaan
daratan termasuk permukaan Masih tentang Undang-Undang

10

nomor 24 tahun 1992, dalam
pasal 5 ayat 1 ada dituliskan:
setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang. Pada bagian
penjelasan diterangkan bahwa:
kualitas ruang ditentukan oleh
terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang
yang mengindahkan faktor-faktor
daya dukung lingkungan seperti
struktur tanah,
siklus
hidrologi, siklus udara;
fungsi lingkungan seperti wilayah resapan air,
konservasi flora
dan fauna; estetika lingkungan
seperti bentang
alam, pertamanan, arsitektur
bangunan; lokasi seperti jarak antara perumahan dengan
tempat kerja, jarak antara perumahan dengan fasilitas umum;
dan struktur seperti pusat lingkungan dalam perumahan, pusat kegiatan dalam kawasan
perkotaan. Garisbawahi: siklus
hidrologi, dan wilayah resapan air. Kata-kata ini sudah tidak lagi ditemukan dalam undang-undang pengganti.
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Sudah kodratnya air berada di dataran rendah. Konflik kepentingan ruang antara manusia dengan
air terjadi ketika ruang milik air “diokupasi” oleh manusia dengan dalih tuntutan kebutuhan kependudukan. Persoalan muncul ketika air kembali untuk menempati ruangnya saat musim penghujan.
Ironisnya, air yang sebenarnya adalah korban justru sebaliknya dituding sebagai penyebab musibah.
Ruang-ruang air di darat di banyak tempat, telah menjadi sumber konflik kepentingan ruang antara
manusia dan air. Dalam kasus semacam ini, ruang untuk air selalu dikalahkan demi kepentingan manusia. Peningkatan ruang terbangun menyebabkan pengurangan ruang terbuka terutama di daerah
perkotaan. Banyak lahan hijau, situ-situ, daerah resapan dan tempat tinggal air telah hilang.

Ruang Terjadinya Siklus Hidrologi
Siklus hidrologi terjadi di tiga ruang air yaitu 1) ruang air di laut, 2) ruang air di udara, 3) ruang air di
darat. Berubahnya keadaan ruang-ruang tersebut berdampak terhadap berlangsungnya siklus hidrologi secara alamiah. Karena itu, ruang air di darat yang menjadi bagian dari siklus hidrologi di darat
harus dialokasikan dan tidak dipertentangkan dengan ruang untuk kepentingan kegiatan sosial-ekonomi manusia, dan terutama ditujukan untuk kepentingan menciptakan terjadinya proses siklus hidrologi yang ideal di daratan yaitu untuk mengoptimalkan resapan air hujan ke dalam tanah sehingga
limpasan (surface run-off) menjadi minimal.
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Pertambahan penduduk mendorong kenaikan kebutuhan air. Badan Regulator PAM Jaya merilis Jakarta akan membutuhkan air bersih sekitar
28.000 liter per detik pada tahun 2022.

Jakarta Semakin Dipadati oleh Penduduk

B

erdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, jumlah penduduk
DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa, jumlah ini sudah termasuk WNA sebanyak
4.380 jiwa. Menurut Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007, luas DKI Jakarta sebesar 662,33
kilometer persegi. Maka, diperoleh angka kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa
per kilometer persegi. Angka kepadatan penduduk DKI Jakarta itu 118 kali lipat dari angka rata-rata
nasional yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi.

Proyeksi (angka penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk jika diasumsikan perubahan
komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi) penduduk DKI Jakarta tahun 2045.
Sumber: SUPAS 2015

1,32

11,09

23,64

26,78

25,65

11,25

Komposisi Penduduk DKI Jakarta (persen)
Hasil Sensus Penduduk 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sebesar 0,92 persen. Sebaran penduduk, 28,76 persen ada di Jakarta Timur, 21,08 persen ada di Jakarta Selatan,
23,05 persen ada di di Jakarta Barat, 16,84 persen di Jakarta Utara, 10,01 persen ada di Jakarta Pusat. Penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki 50,51 persen, penduduk perempuan
49,49 persen. Struktur umur penduduk provinsi DKI Jakarta didominasi oleh Milenial (lahir tahun
1981- 1996, perkiraan usia sekarang 24 - 39 tahun) sebesar 26,78 persen dan Generasi Z (lahir tahun
1997 - 2012, perkiraan usia sekarang 8 - 23 tahun) sebesar 25,65 persen.
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Pasokan Air Bersih Jakarta

Water Equation = Source + Transportation

Ketergantungan Jakarta terhadap pasokan air bersih dari luar Jakarta tinggi
sekali. Jika saja 17 sungai di Jakarta dapat direstorasi maka kebutuhan air
akan dapat terpenuhi tanpa pasokan air dari luar.

Disamping terbatasnya sumber air baku, perusahaan air minum juga dihadapkan pada permasalahan tingkat kebocoran pada jaringan distribusi.
Sebanyak 27,42 persen air tidak sampai kepada pelanggan.

ntuk memenuhi kebutuhan air bersih yang setiap tahun mengalami peningkatan, perusahaan air bersih di DKI Jakarta menghadapi permasalahan utama yaitu terbatasnya sumber air
baku. Sungai-sungai yang ada di Jakarta mengalami tingkat pencemaran yang tinggi sehingga
membutuhkan biaya pengolahan yang besar bila dijadikan sumber air baku. Sebesar 94,3 persen air
bersih Jakarta dipasok dari waduk Jatiluhur, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Serpong dan IPA Cikokol.
Hanya 5,7 persen yang berasal dari Jakarta yaitu dari sungai Krukut dan Cengkareng Drain. Itupun
baru melayani 60 persen warga Jakarta, 40 persen sisanya yang belum terlayani oleh perpipaan
memperoleh air bersih dengan cara membeli dari pedagang air atau pemanfaatan air tanah.

Kapasitas produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta mencapai 20.985 liter per detik
(tahun 2018). Realisasinya, kapasitas produksi efektif sebesar 20.627 liter per detik (tahun 2018).
Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi efektif pada tahun 2018 masih berada di
bawah kapasitas penuh.

U

Disamping itu, perusahaan air bersih juga dihadapkan pada permasalahan tingkat kebocoran pada
jaringan distribusi air bersih. Sebesar 27,42 persen (tahun 2018) air yang diproduksi, tidak sampai
kepada pelanggan, tetapi hilang di perjalanan.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan produksi air bersih di DKI Jakarta, antara lain: pembangunan proyek pipanisasi dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta. Kapasitas produksi ditingkatkan melalui peningkatan pasokan air baku dari waduk Jatiluhur dengan cara penggantian pipa yang lebih besar.

Jalur Perpipaan Air Bersih Jakarta
Permasalahan terkait lainnya yaitu soal sampah dan sedimentasi yang menyebabkan pasokan air
tersendat. Untuk mengatasi tumpukan sampah dan sedimentasi di Saluran Tarum Barat (STB), telah diupayakan pembuatan siphon dan silt trap (perangkap sedimen) di pertemuan Kali Bekasi dan
STB. Selain itu juga dilakukan normalisasi STB, konservasi dan pelestarian air melalui penghijauan,
kampanye kesadaran masyarakat mengenai hidup sehat, dan upaya-upaya yang diperlukan lainnya.
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Jumlah pelanggan air bersih terus menunjukkan peningkatan yang signifikan sejalan dengan kesadaran masyarakat akan kebutuhan air bersih. Jumlah pelanggan PAM pada tahun 2015 sebanyak
837.776 pelanggan, kemudian menjadi 858.147 pelanggan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018
menjadi 884.935 pelanggan.

Kelompok pelanggan non niaga (rumah tangga dan instansi) merupakan kelompok pelanggan perusahaan air bersih yang terbesar. Pada tahun 2015, kelompok pelanggan tersebut mencakup 85,09
persen dari seluruh pelanggan air bersih. Sisanya adalah pelanggan kelompok Niaga dan Industri,
serta kelompok Sosial dan pelanggan khusus, masing-masing hanya sebesar 14,10 persen dan 0,82
persen. Pada tahun 2018 pelanggan kelompok non niaga meningkat menjadi 89,27 persen. Adapun
kelompok niaga dan industri turun menjadi 9,98 persen, begitu juga kelompok sosial dan khusus
turun menjadi 0,75 persen.
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Pertumbuhan rata-rata jumlah air tersalur selama periode 2015 – 2018 sebesar 3,48 persen per
tahun. Naiknya volume air terjual tersebut sebagian besar disebabkan oleh naiknya konsumsi air
bersih perpipaan oleh sektor niaga dan industri akibat dari kenaikan pajak air tanah oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan tahun 2009 sehingga banyak pelanggan industri yang awalnya memakai air tanah beralih ke air perpipaan yang biayanya lebih murah.

Pemakaian air oleh kelompok non niaga pada tahun 2018 naik sebesar 15,57 persen. Sebaliknya,
pemakaian air oleh kelompok niaga dan Industri pada tahun 2018 turun 25,11 persen dibandingkan
tahun sebelumnya.
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Konsumsi Air dalam Kemasan Meningkat Signifikan

Peningkatan Pengguna Air Kemasan, 2007 - 2017

Kebutuhan air untuk masak dan minum warga Jakarta: 65 persen dari galon/air
mineral, 17 persen dari perusahaan air minum, 16,1 persen dari sumur bor.

K

etentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per
kepala keluarga perbulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya
yang ditetapkan Iebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sumber daya air.
Sementara, dari survei yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum tahun 2006 menunjukkan volume
pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan Indonesia jauh lebih besar yaitu 144 liter per
orang per hari. Volume pemakaian air minimal mencapai 121 liter per orang per hari. Pemakaian
terbesar adalah untuk keperluan mandi sebesar 60 liter per orang per hari, selebihnya digunakan
untuk keperluan minum dan masak, cuci pakaian, bersih rumah, serta keperluan ibadah.
Pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2005 hingga tahun 2017, persentase rumah tangga di Jakarta yang menggunakan air leding (air dari perusahaan air minum) dan air pompa (air tanah) sebagai
sumber air minum dari tahun ke tahun cenderung menurun. Sebaliknya, konsumsi air dalam kemasan menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan: dari 4,1 persen di tahun 2005 menjadi sebesar
42,8 persen di tahun 2017. Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia
(ASPADIN), pada 2015, total produksi nasional air minum dalam kemasan mencapai 25 miliar liter.
Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen atau 15 miliar liter dikonsumsi di Jabodetabek dan sisanya menyebar di seluruh Indonesia.
Angka Pengguna Air Minum Berdasarkan Sumber Air Minum Utama (persentase total rumah tangga)
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Water-borne Diseases
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa untreated water dapat terkontaminasi
dan menjadi pembawa SARS-CoV 2.

Aerosol yang sarat virus dapat berinteraksi dengan berbagai komponen atmosfer yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jika terkena komponen beracun dari atmosfer, mungkin virus
menjadi tidak aktif dan tidak lagi menularkan penyakit, namun jika terkena komponen yang ramah
maka virus dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama dan bisa saja menularkan penyakit. Terpantau, SARS-CoV 2 dalam aerosol tetap hidup ketika kegiatan eksperimen berlangsung selama 3 jam di
dalam laboratorium.

ater-borne diseases adalah infeksi yang menyebar melalui air yang terkontaminasi. Berbagai agen penyakit menular meliputi virus, bakteri, protozoa, maupun vektor yang menjadikan lingkungan air sebagai tempat tinggalnya. Lebih dari 400 mikroorganisme patogen
yang diketahui yang menyebabkan water-borne diseases.

Lebih lanjut diterangkan, bahwa particulate matter berpotensi sebagai pembawa inti droplet bervirus, juga dapat menyebarkan virus dan patogen lainnya. Inti droplet bervirus ini di udara dapat berinteraksi dengan partikel, teradsorpsi ke permukaan partikulat, sehingga dapat melakukan perjalanan
lebih jauh di atmosfer.

Transmisi patogen terjadi saat menggunakan air yang telah terkontaminasi seperti minum, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, ataupun aktifitas kontak erat lainnya. Penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain kolera, tipus, dan disentri. Juga, waspada terhadap emerging infectious disease.
Perubahan iklim turut berperan terhadap merebaknya penyakit semacam itu. Peristiwa curah hujan
lebat akan meningkatkan risiko penyakit yang terbawa air. Banjir yang meluapkan air yang berasal
dari saluran drainasi air limbah, juga luapan kali tercemar, menjadi risiko langsung yang harus ditanggulangi. Di sisi lain, daerah yang terkena dampak kekeringan juga menjadi berisiko karena akumulasi konsentrasi patogen yang tinggi dalam sumber air yang masih tersisa.

Rute transmisi coronavirus melalui air

W

Studi menunjukkan bahwa SARS-CoV2 dapat bertahan di tempat basah selama beberapa waktu.
Sebuah analisis yang dilakukan pada April 2020 terhadap sampel air limbah yang diambil dari 3 Wastewater Treatment Plant (WWTP) di wilayah Paris Prancis, menemukan bahwa konsentrasi SARSCoV2 berkorelasi dengan jumlah kasus COVID-19 di wilayah tersebut dari waktu ke waktu. Dengan
kata lain, ketika kasus COVID-19 meningkat, begitu pula konsentrasi SARS-CoV2 dalam air limbah.
Beberapa penelitian lain juga menunjukkan hal serupa yaitu untreated water/wastewater dapat
bertindak sebagai pembawa virus ini.
Jauh sebelum terjadi pandemi, tahun 2009, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Water
Research telah menemukan bahwa dua virus yang memiliki kemiripan dengan virus SARS, yaitu virus
Transmissible Gastroenteritis (TGEV) dan virus Mouse Hepatitis (MHV), dapat bertahan hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu di dalam air.

Virus ini akan meningkat daya tahannya di air yang mengandung konsentrasi zat organik yang tinggi,
karena zat organik dapat menyerap dan melindungi virus dari paparan sinar perusak, disinfektan,
atau agen antivirus lainnya.
Karena itu, penggunaan disinfektan (seperti
paparan sinar Ultra Violet tipe C) dalam dosis
yang memadai sangat dianjurkan untuk membersihkan air dari kontaminasi virus ini.
Cara lainnya, yaitu penerapan teknologi membran yang telah banyak digunakan sebagai
metoda disinfeksi konvensional untuk air minum. Dalam cara ini, ukuran virus memainkan
peran penting dalam memilih jenis membran
yang sesuai, seperti: Nano Filtration, dan Reverse Osmosis.

Struktur virion SARS-CoV /
SARS-CoV 2

Prakteknya, penggunaan teknologi membran
dan sinar UV-C dapat dikombinasikan untuk
memperoleh hasil yang maksimal.

Telah diketahui bahwa diameter virion SARS-CoV-2 berkisar antara 60 nm hingga 140 nm, ukuran
yang mirip dengan SARS-CoV-1 yaitu dari 80 nm hingga 140 nm.
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Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kali yang tercemar,
saluran drainasi air limbah yang terbuka, rentan terhadap penyakit
yang ditularkan melalui media air.

S

oal lainnya, warga Jakarta
yang belum mendapatkan
akses pipanisasi air bersih,
mengeluarkan uang banyak untuk keperluan membeli air.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 23 tahun 2006
menyebutkan bahwa tarif dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga per
bulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air
minum tidak melebihi 4 persen dari rata-rata pendapatan
rumah tangga untuk kelompok
pelanggan yang bersangkutan,
atau 4 persen dari Upah Minimum Provinsi, angka tersebut
1 persen lebih besar dari target
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yang dicanangkan oleh PBB yaitu 3 persen.
Mengacu Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 121 tahun
2019 mengenai Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020 adalah sebesar Rp
4.276.349. Diperoleh target
pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan air sebesar Rp.
128.290 per bulan (4 persen
UMP).
Dari pengakuan warga, mereka
mengeluarkan uang sekitar Rp
20.000 per hari atau Rp 600.000
per bulan untuk kebutuhan
membeli air. Biaya air tersebut
masih cukup tinggi melampaui
target yang dicanangkan.
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Konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup.

S

ingapura menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memanen air hujan perkotaan dalam skala besar untuk pasokan airnya. Air hujan dikumpulkan melalui jaringan saluran air, kanal,
sungai, dan kolam penampungan air hujan yang komprehensif sebelum dialirkan ke 17 waduk
Singapura untuk disimpan. Pada tahun 2011, daerah tangkapan air telah meningkat dari setengah
menjadi dua pertiga dari permukaan daratan Singapura dengan selesainya waduk Marina, Punggol
dan Serangoon.

perlu sebanyak

140 liter air

Potensi untuk menggunakan atap sebagai daerah tangkapan sudah sangat tinggi. Sistem yang dikembangkan merupakan hasil penelitian yang intensif dan terencana sangat baik. Seperti di Bandara Changi Singapura yang menggunakan sistem pengumpulan dan pemanfaatan air hujan, yang
menyumbang 28-33 persen dari total air yang digunakan, serta menghasilkan penghematan sekitar
390.000 Dollar Singapura per tahun.
Singapura juga membuat program komputer untuk dikembangkan dan diaplikasikan berkaitan dengan gambar nomogram daerah atap, ukuran tangki dan roofwater yang harus tersedia. Dengan demikian setiap ada pengembangan bangunan, maka dengan cepat dapat ditentukan berapa volume
air hujan yang dapat ditangkap dan dialirkan dalam tangki-tangki air penyimpan air hujannya.

untuk menyeduh secangkir kopi

Water Footprint: volume air yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk,
mulai dari menanam, memanen, memproses, mengirim, hingga disajikan.

photo credit: changiairport.com

Air terjun indoor tertinggi di dunia (40 meter) di Jewel Changi Airport Singapore, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Ketika musim hujan, catchment area yang terdapat di Basement 3
(B3) difungsikan sebagai penampungan air hujan. Ketika tangki penyimpanan penuh, kelebihan air
akan dialirkan untuk irigasi dan keperluan lainnya.
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Ruang Terbuka Biru (RTB) Singapura
Dua pertiga dari wilayah Singapura dijadikan sebagai daerah tangkapan air. Negara
seluas 752 kilometer persegi tersebut mempunyai RTB seluas 7,5 persen.

The Singapore River has been clean and unpolluted since 1987. It is now
home to aquatic species and provides a great opportunity to collect rainwater.

Singapura, dua pertiga dari wilayahnya dijadikan sebagai daerah tangkapan air, menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang memanen air hujan perkotaan dalam skala besar
untuk konsumsi. Sebagian besar air hujan yang jatuh di Singapura dialirkan melalui selokan, kanal,
sungai dan kolam ke 17 waduk untuk penyimpanan, dan kemudian diolah menjadi air minum.

Untuk mencegah kontaminasi, air bekas yang berasal dari industri dan rumah tangga dikumpulkan
di sistem pembuangan limbah bawah tanah yang terpisah.
photo credit: centralstateswaterresources.com

As a small country with a dense population, Singapore cannot afford to have polluted waterways
as this would reduce clean water availability and prevent rainwater to be collected in natural water
bodies. In 1977, the Singapore government announced a 10-year program to do a large scale cleanup. The large-scale operation included the relocation of pollution-causing activities and the relocation of over 26,000 families to alternative public housing.
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Air Menjadi Jantung Kebudayaan Thailand

Program satu Thai Jar per keluarga

Air berperan penting dalam upacara adat Thailand. Bagi warganya, air menjadi
simbol membersihkan diri dari dosa dan nasib buruk.

T

hailand berkembang sebagai negara yang hidup di tepi sungai besarnya. Saat Thailand mulai
membuka diri kepada dunia, sungai Chao Praya menjadi gerbang negara tersebut, yang juga
menjadi pusat perdagangan dan industri. Asiatique The Riverfront yang dibangun di atas dermaga menjadi pusat perbelanjaan paling populer. Banyak wisatawan lokal dan internasional yang
mengunjungi wilayah tersebut untuk berbelanja dan makan sambil menikmati suasana di tepi sungai.
Festival Songkran, masuk kedalam buku Guinness World Records sebagai The Largest Water Gun
Fight In The World pada tahun 2011 silam, merupakan perayaan tahun baru tradisional Thailand,
rutin diselenggarakan setiap tanggal 13-15 April tiap tahunnya. Selama tiga hari, Thailand akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang diadakan oleh warga setempat. Salah satu kegiatan yang
menjadi favorit para peserta ketika mengikuti festival ini adalah perang air, yaitu saling menyiramkan air dengan pistol-pistolan air, ataupun ember, yang melibatkan hampir seluruh penduduk
setempat juga wisatawan. Bagi warga Thailand, air menjadi simbol membersihkan diri dari dosa
dan nasib buruk. Perang air ini awalnya berasal dari tradisi orang-orang yang saling mencipratkan
air bekas mencuci patung dengan tujuan mendapatkan berkat dan keberuntungan di tahun baru.

Hal ini sejalan dengan kebijakan
pemerintah yang berfokus pada
infrastruktur yang terdesentralisasi di daerah pedesaan. Jar
atau guci, yang dikenal dengan
sebutan: Thai Jar, dibuat dari
bahan mortar semen dengan
ukuran yang lebih besar (1.0002.000 liter), menyediakan lebih
banyak volume dengan rasio
cost-per-volume yang lebih rendah. Berkat inovasi desain ini,
yang dikombinasikan dengan
beberapa aplikasi teknologi tepat guna, dan dukungan yang
kuat dari para pemimpin politik
serta dana yang cukup, program
ini sukses dalam skala besar.

Persentase penduduk pedesaan Thailand yang menggunakan air hujan sebagai sumber
utama air minum dan memiliki akses ke peningkatan sumber air minum, 1988-2012
0.9 Surface water
15.7 Tap water

33.1 Bottled water

3.7 Tube wells
4.8 Traditional wells

41.8 Rainwater
Penduduk pedesaan yang menggunakan berbagai sumber air minum (persen), 2012

Antara 1981 dan 1992, lebih
dari 8 juta guci telah didistribusikan. Sekitar 6 juta guci di
bawah program pemerintah
antara tahun 1982 dan 1988,
sisanya oleh swasta yang mengambil peran promosi dan penyediaan guci setelah program
pemerintah berakhir. Selama
tahun 1990-an, penyebaran
penggunaan mortar jar terus
berlanjut. Tahun 2000 sekitar
21 juta orang atau 50 persen
penduduk pedesaan menggunakan air hujan sebagai sumber
utama air minum mereka.

photo credit: hagamf.com
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Pada 1980-an, dipicu oleh Dekade Air Internasional yang dideklarasikan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa,
pemerintah
Thailand meluncurkan sebuah program dalam skala besar
untuk menyediakan setidaknya
satu jar per keluarga kepada jutaan orang di daerah pedesaan.
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RainWater Harvesting di Jepang
Optimalisasi fungsi bangunan publik yang bukan hanya sebagai tempat penyelenggaraan suatu ajang saja tetapi juga mempunyai fitur konservasi air melalui pemanfaatan atap bangunan sebagai roof catchment

Sumida City Office di Tokyo menampung dan memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan
airnya seperti untuk flushing toilet atau keperluan cuci lainnya.

D

i Sumida, Tokyo, ada Ryogoku Kokugikan (arena olahraga indoor, biasa digunakan untuk turnamen gulat Sumo), yang menggunakan air hujan dalam skala besar. Atap 8.400 meter persegi
di arena ini berfungsi sebagai daerah tangkapan permukaan untuk sistem pemanfaatan air
hujan. Sistem saluran mengumpulkan air hujan ke tangki penyimpanan sebesar 1.000 meter kubik di
bawah tanah, lalu air hujan yang sudah tertampung tersebut digunakan untuk keperluan menyiram
toilet dan pendingin udara. Melalui contoh ini, banyak fasilitas umum baru seperti Balai Kota Sumida
dan bangunan-bangunan lainnya yang menerapkan sistem pemanenan air hujan.

source: slideplayer.com/slide/10217378/

Instalasi rainwater harvesting di Sumida City Office

Di distrik Mukojima Tokyo, pada
tingkat masyarakat, ada fasilitas
pemanfaatan air hujan yang sederhana dan unik, yang didirikan oleh penduduk setempat
yang dikenal dengan sebutan:
Rojison.
Yaitu dengan memanfaatkan
air hujan yang dikumpulkan
dari atap rumah-rumah pribadi untuk penyiraman kebun,
pemadam kebakaran dan untuk kebutuhan air minum bila
berada dalam keadaan darurat.
Pemanfaatan air hujan berkembang pesat baik di bangunan
publik maupun privat.

photo credit: picture-worl.org
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Ruang Terbangun Jakarta

Pertumbuhan permukiman, bangunan di wilayah Jakarta dari tahun 1973 - 2002

Saat ini ruang terbangun Jakarta hampir menutupi seluruh wilayahnya. Meskipun
penggunaan ruang Jakarta sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, namun penyimpangan di lapangan masih kerap terjadi.

P

enggunaan ruang Jakarta ada diatur dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada awalnya,
Rencana Induk 1965-1985,
mengatur
pengembangan
kota ke segala arah dalam radius 15 kilometer dari Monas.

Pertambahan penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan akan hunian berikut sarana dan
prasarana penunjangnya, dan juga mendorong kenaikan kebutuhan akan air. Saat ini ruang terbangun Jakarta menutupi 95 persen wilayahnya. Peruntukan ruang terbuka hijau maupun biru seperti
yang tergambar dalam rancangan, dalam prakteknya banyak yang sudah berubah fungsi.

Peta Penggunaan Lahan Jakarta, 2009

Kemudian, Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR) 2005 mulai
mengatur pengembangan hanya ke arah timur dan barat,
mengurangi tekanan pembangunan di utara, pembangunan di wilayah selatan mulai dibatasi karena daerah resapan.
Lalu tahun 1999, diterbitkan Green Areas: RUTR 2005 (atas) dan RTRW 2010 (bawah)
RTRW 2010, rancangan arah
pengembangan kota berubah.
Selain pengembangan ke arah
timur dan barat, pembangunan
justru juga diarahkan ke utara yang sebelumnya dibatasi.
Kini, RTRW 2030, arah pembangunan diarahkan secara vertikal, pengembangan
pembangunan
tetap
dengan membatasi pertumbuhan di wilayah selatan.
Namun, meskipun sudah diatur
dalam RTRW, penyimpangan di
lapangan kerap terjadi. Untuk
menselaraskan dengan kondisi yang ada tersebut dilakukan
reviu dan pembaruan terhadap RTRW periode berikutnya.
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Ruang Terbuka Biru, bukan pelengkap tetapi zona wajib
Terdapat 55 waduk/situ yang tersebar di berbagai tempat Jakarta namun total luasnya hanya 2,74 kilometer persegi atau 0,42 persen wilayah, masih sangat jauh dari
target Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 yaitu minimum 5 persen.

D

alam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta
2030, dicanangkan target peningkatan Ruang Terbuka Biru (RTB) pada tahun
2030 seluas paling sedikit
5 persen dari luas wilayah.
RTB sendiri merupakan lanskap
badan air yang berbentuk aliran
sungai, kanal, danau, waduk,
embung, situ, empang, kolam
atau balong. Menurut Jakarta
Open Data (terakhir diperbarui
2 Desember 2019), terdapat
55 waduk/situ yang terletak di
berbagai wilayah Jakarta den-

gan total luas 2,74 kilometer
persegi atau sekitar 0,42 persen luas wilayah Jakarta, luasan yang masih sangat kurang
sekali. Bandingkan dengan
Singapura (negara seluas 752
kilometer persegi) yang mempunyai RTB seluas 7,5 persen.
RTB sesungguhnya bukan menjadi pelengkap dalam suatu
perencanaan, tapi zona wajib
dalam membentuk atmosfer
ekologis dalam suatu wilayah,
yang berfungsi sebagai penyimpan air (sumber air baku), media untuk pendinginan udara

kota, tempat konservasi keanekaragaman hayati, produksi
perikanan air tawar, pemasok
air irigasi pertanian, pembangkit listrik, sarana transportasi,
serta memberi keindahan pemandangan yang berpotensi sebagai tempat wisata. Selain itu,
bisa memanfaatkan pengembangan RTB sebagai pengendali banjir ditengah semakin
menyempitnya daerah resapan
air. Bahkan integrasi antara RTB
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
dapat dilakukan dengan pemanfaatan rekayasa keilmuan dan
pemanfaatan lahan yang baik.

photo credit: dolanyok.com

Pemanfaatan bawah tanah sebagai ruang untuk tangki penampungan air.
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Situ Babakan merupakan danau buatan seluas 30 hektar dengan kedalaman 1-5 meter, airnya
berasal dari sungai Ciliwung. Taman disekitarnya ditanami dengan beragam pohon buah-buahan yaitu Mangga, Palem, Melinjo, Rambutan, Jambu, Pandan, Kecapi, Jamblang, Krendang,
Guni, Nangka Cimpedak, Nam-nam, dan Jengkol. Selain fungsi utamanya sebagai penampung
air resapan untuk wilayah selatan Jakarta, dan sarana rekreasi, juga berfungsi sebagai tempat melestarikan kebudayaan khas betawi, mulai dari kuliner, kesenian, bangunan rumah.
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Sungai di Jakarta tercemar limbah domestik
Kebiasaan buruk membuang kotoran dan sampah ke sungai karena menempatkan
sungai sebagai halaman belakang, sungai dipandang sebagai kawasan yang tidak
bermanfaat ekonomi sehingga tidak perlu ditata dan dijaga kebersihannya.

M

eskipun Jakarta dianugerahi dengan banyak sungai, 13 sungai alam dan 4 sungai buatan,
yaitu: 1) Cengkareng Drain, 2) Banjir Kanal Barat, 3) Cakung Drain, 4) Banjir Kanal Timur, 5)
K. Cakung 6) K. Jati Kramat 7) K. Buaran 8) K. Sunter 9) K. Cipinang 10) K. Baru Timur 11) K.
Ciliwung 12) K. Baru Barat 13) K. Krukut 14) K. Grogol 15) K. Pesanggrahan 16) K. Angke 17) K. Mookervart, tetapi perhatian terhadap daerah aliran sungai masih sangat perlu ditingkatkan, paradigma
pembangunan kota selama ini dominan berorientasi di darat, menempatkan sungai hanya sebagai
halaman belakang saja.

Pengujian secara berkala yang dilakukan oleh PAMJAYA menunjukkan bahwa air sungai dan waduk di
Jakarta masih selalu menunjukkan adanya pencemaran dari limbah domestik. Pengujian periode Januari 2020, air dominan dicemari oleh Bakteri Koliform tinja, Bakteri Total Koliform, Zat Organik dan
Chemical Oxygen Demand (COD). Parameter lainnya yang melampaui baku mutu yaitu parameter
Warna di PAB Cawang dan Kali Mookervart), parameter Total Dissolve Solid (TDS) di Kali Mookervart
dan Cakung Drain. Terjadi peningkatan kadar Ammonia Total (> 5 mg/l) di Cakung Drain, Kali Pesanggrahan Hilir (DCR-4), Intake Pejompongan, Hutan Kota dan Marunda.
Kebiasaan buruk membuang kotoran dan sampah ke sungai terjadi karena masyarakat menempatkan sungai sebagai halaman belakang. Nyaris tidak ada permukiman penduduk dekat sungai yang
menghadap ke sungai. Kondisi tersebut secara tidak langsung memposisikan sungai sebagai tempat
pembuangan sampah. Sungai kemudian dipandang sebagai kawasan yang tidak bernilai ekonomi,
sehingga tidak perlu ditata dan dibersihkan. Hasil penelitian Kementerian Negara Lingkungan Hidup
bekerjasama dengan JICA tahun 2007 di beberapa kota di Indonesia memperlihatkan bahwa 30 persen penduduk yang tinggal dalam jarak 10 meter dengan sungai melakukan pembuangan sampah ke
sungai. Sementara itu tidak ada penduduk yang tinggal dengan jarak lebih dari 50 meter dari sungai
melakukan pembuangan sampah ke sungai.
Padahal dalam pasal 5 ayat 1 poin b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau,
ada disebutkan bahwa: garis sempadan sungai untuk sungai dengan kedalaman 3 sampai dengan 20
meter adalah 15 meter di kiri dan kanan sungai. Lihat saja sungai Ciliwung, sungai di tatar Pasundan
yang melintasi Jakarta, sepanjang bantarannya dipenuhi banyak sekali hunian manusia. Okupasi
sempadan sungai Ciliwung sudah berlangsung sejak lama, mudah ditemui sejak dari kawasan Bogor,
Depok, hingga Jakarta.
Garis Sempadan Sungai

Sungai-sungai yang melintasi wilayah Jakarta
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Meskipun demikian, penerapan Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tersebut tetap terus
diupayakan. Pemerintah melalui Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2013 - 2017 ada melakukan serangkaian kegiatan penataan kawasan di bantaran dan sempadan sungai Ciliwung, pengembalian kondisi lebar sungai Ciliwung menjadi 35 - 50 meter (dari Q = 200 m3/det menjadi 570 m3/det),
perkuatan tebing, pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di sempadan (6-8 meter). Dari rencana
33,7 kilometer, terealisasi 16,2 kilometer.
Memanen Air Atmosfer
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RiverFront Landscape
Perlu merubah paradigma pembangunan kota yang selama ini dominan berorientasi di darat, menempatkan sungai hanya sebagai halaman belakang saja, menjadi
pengembangan wilayah berorientasi sungai sebagai halaman depan.

W

Český Krumlov, a town from fairy tales
Český Krumlov adalah kota lama, Situs Warisan Dunia UNESCO, yang terletak di tepi tikungan ganda
Sungai Vltava, Ceko yang dipenuhi dengan gereja dan kastil abad pertengahan. Kota yang indah dengan jalan-jalan sempit, restoran, toko-toko kecil yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Sungai
Vltava adalah sungai terpanjang di Ceko, yang mengalir ke tenggara di sepanjang hutan Bohemia dan
kemudian ke utara melintasi Bohemia, melalui Český Krumlov, České Budějovice, dan Praha, hingga
akhirnya menyatu dengan Sungai Elbe di Mělník.

aterfront city adalah
konsep pengembangan wilayah perkotaan yang memiliki kontak visual
dan fisik alamnya berada dekat
dengan air baik itu tepi pantai,
sungai, ataupun danau, dimana
bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi
berorientasi ke arah perairan.
Berawal dari pemikiran James
Rouse di tahun 1970-an. Saat
itu, kota-kota bandar di Amerika mengalami proses pengkumuhan yang mengkhawatirkan. Kota Baltimore merupakan
salah satunya. Implementasi
konsep waterfront city yang
didukung oleh pemerintah setempat akhirnya mampu memulihkan kota dan memulihkan
Baltimore dari resesi ekonomi
yang dihadapinya.
Banyak meander, tepian sungai
Jakarta mempunyai potensi diterapkannya konsep riverfront
landscape, dapat dikembangkan sebagai ajang promosi lingkungan alam dan budaya lokal
kota, menjadi ruang interaksi
masyarakat, yang mendatangkan manfaat ekonomi.
photo credit: goway.com.au
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Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta: Cekungan Lintas Provinsi

Upaya konservasi air tanah Jakarta tidak cukup hanya dilakukan di wilayah Jakarta
saja, tapi juga perlu keterlibatan daerah-daerah sekitar yang ada di luar Jakarta.

C

AT Jakarta termasuk kategori cekungan lintas daerah provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Luas CAT Jakarta sekitar 1.439 kilometer persegi.
Mengacu kepada ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2013 tentang
Pemerintah Daerah, kewenangan penetapan zona konservasi air
tanah CAT Jakarta berada pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Teluk Jakarta

Jakarta

Batas CAT
Jakarta

CAT Jakarta memiliki batas horizontal, sebagai berikut:

Pada CAT Jakarta dijumpai empat kelompok atau sistem akuifer, sebagai berikut:

1) batas di bagian utara terletak di laut lepas,
2) batas di bagian barat adalah K. Cisadane yang ditentukan sebagai batas tanpa aliran
(noflow boundary); di bagian ini, CAT Jakarta berbatasan dengan CAT Serang-Tangerang,
3) batas di bagian selatan kurang lebih adalah garis yang ditarik pada arah barat-timur
melewati sekitar Kota Depok. Batas di bagian ini ditentukan sebagai batas aliran air tanah
(flow-controlled boundary) karena aliran airtanah yang berasal dari selatan Depok relatif sangat
kecil, yakni sekitar 1,0 m3/tahun,
4) batas di bagian timur adalah K. Cikeas (batas tanpa aliran) dan K. Bekasi yang merupakan segmen
hilir K. Cikeas di bagian utara (batas garis aliran). Di bagian ini, CAT Jakarta berbatasan dengan CAT
Karawang-Bekasi.

I. Kelompok akuifer tidak tertekan atau sistem akuifer tidak tertekan (unconfined aquifer system).
Kedalamannya kurang dari 40 m di bawah muka tanah setempat (m.b.m.t.).
II. Sistem akuifer tertekan atas; dijumpai pada kedalaman antara 40-140 m.b.m.t.
III. Sistem akuifer tertekan tengah dengan kedalaman antara 140-250 m.b.m.t.
IV. Sistem akuifer tertekan bawah dengan kedalaman lebih dari 250 m.b.m.t.
Antara sistem akuifer I dan II, II dan III, serta III dan IV dibatasi oleh lapisan lempung laut yang relatif
tebal. Sistem akuifer di CAT Jakarta secara umum disusun oleh endapan Kuarter dan dialasi oleh endapan Tersier yang secara nisbi bersifat kedap air.

Secara vertikal, bagian atas CAT Jakarta dibatasi oleh muka air tanah bebas (muka freatik) dan di
bagian bawahnya oleh batuan berumur tersier yang secara nisbi bersifat kedap air.
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Eksploitasi Air Tanah
Penggunaan air tanah harus dikendalikan bahkan kalau perlu dihentikan untuk
menghindari dampak negatif yang dapat terjadi.

A

ir tanah merupakan sumber daya alam yang hingga saat ini masih menjadi andalan sebagai
sumber pasokan air bersih untuk air minum dan kebutuhan pokok rumah tangga baik di wilayah pedesaan ataupun perkotaan, suplesi air irigasi untuk pertanian rakyat, perkebunan, pariwisata, industri, dan lain sebagainya. Sementara, akses pipanisasi air bersih baru bisa menjangkau 60
persen warga Jakarta, sisanya sebesar 40 persen mencukupi kebutuhan akan air bersihnya melalui
pemanfaatan air tanah atau dengan cara membeli dari pedagang air.
Penggunaan air tanah perlu dikendalikan agar tidak melebihi potensi ketersediaannya sehingga dapat dihindari dampak negatif yang dapat terjadi, baik terhadap kondisi air tanah yang mencakup kuantitas dan kualitasnya, serta kondisi lingkungan di sekitar keberadaan air tanah itu sendiri. Dampak
negatif yang terjadi karena penggunaan air tanah yang demikian itu berupa serangkaian kejadian
yang secara berurutan meliputi penurunan muka air tanah secara menerus, penurunan kualitas air
tanah, pencemaran air tanah, dan kerusakan lingkungan di sekitar pusat pengambilan air tanah berupa amblesan tanah (land subsidence).

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan dan Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta
No. 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 113 Tahun 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Usaha Air Bawah Tanah, Pertambangan Umum, Minyak dan
Gas Bumi serta Ketenagalistrikan.
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Kualitas air tanah Jakarta tidak memenuhi baku mutu
sesuai SK Menteri Kesehatan RI No. 907/2002 tentang
Syarat-Syarat dan Pengawasan Air Minum.

Dilihat dari sebarannya, di wilayah utara, barat dan timur
Jakarta mengandung NaCl (garam). Sumur yang air tanahnya
mengandung garam berlebih,
antara lain, ditemukan di sekitar Cengkareng, Kamal Muara,
Penjaringan, Ancol, Cakung,
sekitar Bekasi dan bahkan di
Kuningan, Jakarta Selatan. Kandungan garam hampir bisa dipastikan berasal dari intrusi air
laut, terutama untuk wilayah
utara Jakarta. Sementara kandungan zat lain seperti mangan
(Mn) dan besi (Fe), bisa berasal
dari batuan atau sumber luar.

Adapun regulasi yang sudah diterbitkan terkait eksploitasi air
tanah, antara lain:

Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 52 Tahun 2020 tentang
Percepatan Peningkatan Sistem
Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

Hasil pemantauan air tanah di
cekungan air tanah (CAT) Jakarta oleh Balai Konservasi Air
Tanah KESDM tahun 2015 menunjukkan, untuk lapisan akuifer bebas, dari 85 lokasi sumur
yang dipantau, hanya ada 16
lokasi yang memenuhi baku
mutu. Di lokasi akuifer tertekan, dari total 69 lokasi yang
diambil sampelnya, hanya 12
lokasi yang airnya memenuhi
baku mutu sesuai SK MenKes
No. 907/Menkes/SK/VII/2002
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum. Kegiatan
pemantauan ini berlangsung
sejak maret hingga Desember 2015 dengan pengambilan
sampel air minum di 154 lokasi.

Zona konservasi air tanah pada sistem akuifer atas periode 2013
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Air tanah yang tak memenuhi
standar baku mutu tidak bisa
diminum dengan hanya dimasak. Dibutuhkan sejumlah tahapan pengolahan sehingga air
aman untuk dikonsumsi. Hal itu
bisa dengan pengolahan kimiawi menggunakan zat lain atau
penyaringan sesuai kandungan
senyawa yang berada dalam air.
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Permukaan Tanah Jakarta Ambles 15 Sentimeter Per Tahun
Banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa penurunan tanah di wilayah
Jakarta mempunyai korelasi erat dengan volume pengambilan air tanah. Eksploitasi air tanah secara berlebihan berdampak terhadap meningkatnya laju penurunan
permukaan tanah di Jakarta.

P

enurunan muka tanah adalah perpindahan permukaan tanah ke arah bawah relatif terhadap
permukaan rujukan (seperti: permukaan laut rata-rata). Dapat terjadi secara alamiah dan atau
akibat aktifitas manusia. Penurunan muka tanah menimbulkan efek negatif dan jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan masalah serius, seperti: merusak sistem air tanah lokal, meretakkan
bangunan dan infrastruktur, meningkatkan risiko banjir, pembangkit tegangan retakan tanah dan
mengaktifkan sesar (patahan). Penurunan muka tanah merupakan persoalan global, dialami di semua tempat penjuru dunia. Penurunan muka tanah menjadi semakin besar angkanya bukan saja
disebabkan oleh gerakan material bawah tanah tetapi juga karena naiknya permukaan laut.

Pengamatan yang dilakukan selama periode tahun 2007 hingga tahun 2010 menunjukkan bahwa
penurunan muka tanah di Jakarta memiliki variasi spasial dan temporal. Secara umum, laju penurunan muka tanah yang diamati adalah sekitar 1 sampai 15 sentimeter per tahun, dan dapat mencapai
20 hingga 25 sentimeter per tahun pada lokasi dan jangka waktu tertentu. Lokasi yang mengalami
penurunan muka tanah yang cukup besar antara lain di: Jakarta Utara seperti Mutiara Baru, Pantai
Mutiara, Pantai Indah Kapuk, dan Ancol ; Jakarta Barat yaitu Cengkareng Barat ; Jakarta Timur yaitu
sekitar Kelapa Gading.
Ada indikasi kuat bahwa penurunan tanah di wilayah Jakarta mempunyai korelasi dengan tingginya
volume pengambilan air tanah dari tengah dan bawah akuifer, dengan kontribusi sekunder disebabkan oleh pembebanan bangunan/konstruksi dan konsolidasi alami lapisan sedimen. Volume ekstraksi air tanah yang besar menyebabkan penurunan yang cepat dari muka air tanah di dalam akuifer,
mengurangi tekanan hidrostatis pada material akuifer, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya permukaan tanah di atasnya dan juga intrusi air laut.

(Tahun)

Absolute SLR
Bangkok
Ho Chi Minh City
Jakarta
Manila
West Netherlands
Tokyo

Land subsidence (m) yang terjadi di berbagai kota di dunia (atas)

Fenomena penurunan muka tanah atau amblesan bukanlah hal baru bagi Jakarta. Pengukuran awal
yang diketahui adalah yang dilakukan oleh seorang insinyur Belanda bernama J.H.G. Schepers pada
periode tahun 1925 - 1926 dengan cara survei leveling, yang memberikan hasil angka penurunan
muka tanah di Jakarta saat itu masih sangat kecil. Sayangnya, selama kurun waktu 50 tahun setelah
itu, tidak ditemukan dokumentasi pengukuran berikutnya. Baru pada tahun 1978 dimulai lagi kegiatan pengamatan ketika penurunan muka tanah di Jakarta sudah dirasakan dampaknya, seperti
retaknya bangunan permanen yang terletak di sekitar pusat kota Jakarta (sepanjang Jalan Thamrin),
perluasan daerah banjir yang lebih luas, penurunan tinggi air tanah dan peningkatan intrusi air laut.
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Land Subsidence & Groundwater Management in Tokyo
Jepang berhasil mengurangi penurunan tanah melalui: sosialisasi, kebijakan pembatasan & pelarangan penggunaan air tanah, penyediaan sumber air alternatif.
Kumulasi penurunan muka tanah (meter) di beberapa wilayah di Jepang, 1800 - 2015

T

okyo, ibukota Jepang, pun menghadapi masalah yang sama, dimana permukaan tanah di kota
itu sempat mengalami penurunan hingga 4,6 meter, salah satunya di wilayah Minamisuna
Koto-ku.

1910-an: Industri besar kimia di Jepang sedang giatnya bertumbuh. Jumlah pabrik manufaktur bertambah pesat. Sejumlah besar air tanah, sekitar 27.000 meter kubik per hari, dipompa
oleh bangunan-bangunan di daerah itu untuk pendingin ruangan. Setelah Perang Dunia
II, Jepang memang memiliki periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Industri berkembang pesat dan penduduk terkonsentrasi ke kota-kota besar, terutama ke Tokyo. Peningkatan pesat jumlah pabrik dan populasi itu secara alami berdampak pada penggunaan
sejumlah besar air untuk keperluan industri dan rumah tangga.
1940:
Penelitian yang dilakukan di wilayah Osaka barat berhasil menunjukkan korelasi yang jelas
antara permukaan air tanah dan kecepatan penurunan tanah.
1945:
Pemompaan air tanah akhirnya terbukti menjadi penyebab utama penurunan tanah di
wilayah Tokyo.
1953:
Pemerintah Jepang membentuk Dewan Penanggulangan Penurunan Tanah.
1956:
Undang-Undang Penggunaan Air Tanah untuk Industri diberlakukan, secara bertahap
membatasi penggunaan air tanah di Tokyo.
1962:
Undang-Undang yang mengatur penggunaan air di gedung-gedung ditegakkan dan Undang-Undang yang mengatur penggunaan air oleh industri direvisi.
1964:
Pemerintah Jepang mulai menyediakan sumber air alternatif untuk industri, salah satunya
air sungai.
1970-an: Penggunaan air tanah di Tokyo bisa benar-benar dihentikan, dan hal itu berhasil mengurangi penurunan tanah di Tokyo.
Dalam kurun waktu 20 tahun (1950 – 1970), upaya bertahap dilakukan oleh pemerintah Jepang,
mulai dari sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan adanya penurunan tanah, implementasi
kebijakan pembatasan dan pelarangan penggunaan air tanah, hingga penyediaan sumber air alternatif khususnya untuk keperluan industri.
Tinggi muka air tanah (meter) di beberapa wilayah di Jepang, 1955 - 2003
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Metoda Memanen Air dari Atmosfer
Metoda pemanenan air dari atmosfer dapat menggunakan cara: 1) pengumpulan
kabut (fog collection), 2) pengumpulan embun (dew collection), 3) pengumpulan
hujan (rainwater collection).

Inspirasi: hewan dan tanaman gurun mengembangkan cara yang khas sehingga dapat tinggal di lingkungan gurun yang tidak bersahabat. Beberapa diantaranya bahkan mampu mengumpulkan air dari udara dan menyimpannya untuk keperluan
bertahan hidup.

U

dara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Terdiri dari 3 unsur
utama, yaitu: udara kering, aerosol, dan uap air (air yang berada pada fase gas). Udara kering
mengandung 78 persen nitrogen, 21 persen oksigen, dan 1 persen gas lainnya. Aerosol adalah
benda berukuran kecil, seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi. Uap air yang ada diudara berasal dari evaporasi laut, sungai, danau, dan tempat berair
lainnya.
Keberadaan uap air di troposfer (lapisan atmosfer paling bawah yang tepat di atas permukaan bumi,
ketinggian antara 0 sampai dengan 16 km) memegang peranan utama dalam pembentukan cuaca
karena uap air di troposfer merupakan sumber dari semua bentuk kondensasi (proses pengembunan) dan presipitasi (hujan dan salju). Uap air terbesar berada diatas daerah tropis. Jumlahnya bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun secara umum diperkirakan jumlah atau konsentrasi uap air di troposfer berkisar antara hampir 0 persen sampai 4 persen (4
gram air untuk setiap 100 gram udara).
Berdasarkan bentuk air di udara, metoda pemanenan air dari atmosfer secara umum dapat dibagi
menjadi tiga kelompok yaitu:

Berbagai metoda turunan lainnya giat dikembangkan demi mendapatkan hasil yang optimal. Mulai
dari cara yang sederhana yang tidak memerlukan masukan energi untuk beroperasi, tetapi hanya
dengan memanfaatkan fenomena alam seperti angin, grafitasi bumi, dan kondensasi alamiah untuk
mendapatkan air. Hingga metoda yang advance, yang memerlukan masukan energi untuk dapat
beroperasi, melibatkan berbagai komponen sehingga proses ekstraksi air dari udara dapat dilakukan. Tiap metoda ini mempunyai Coefficient of Performance masing-masing. Keputusan pemilihan
metoda yang akan digunakan adalah tergantung pada kondisi iklim lokal dan faktor ekonomi seperti
initial cost dari perangkat, operasional, dan biaya energi.

1) Pengumpulan kabut (fog collection), merupakan cara yang telah terbukti dapat menyediakan
air minum di daerah kering tertentu. Metoda ini dapat beroperasi di daerah dengan kelembaban tinggi atau rentang temperatur yang cukup besar untuk memungkinkan kondensasi spontan.
Karena kendala ini, lokasi di mana metoda ini dapat diterapkan menjadi terbatas dan biasanya
tidak sesuai dengan lokasi yang mengalami kelangkaan air, yang cenderung memiliki kelembaban
rendah;
2) Pengumpulan embun (dew collection), populer dengan sebutan atmospheric water generator.
Cara yang dilakukan adalah dengan melewatkan udara ambien yang lembab melalui permukaan
yang dingin, cairan berupa tetes-tetes air akan diperoleh ketika suhu permukaan lebih rendah
dari suhu titik embun udara. Biasanya teknologi ini memerlukan masukan energi untuk dapat
beroperasi. Metoda ini dapat bekerja dengan baik pada tempat yang mempunyai kelembapan
relatif (relative humidity) diatas 30 persen dan temperatur diatas 18,3 derajat Celsius;
3) Pengumpulan hujan (rainwater collection), lebih dikenal dengan istilah lainnya yaitu rainwater
harvesting, adalah kegiatan mengumpulkan air hujan yang jatuh ke bidang permukaan yang kedap air. Metoda ini merupakan teknologi tepat guna yang layak diterapkan di lingkungan perkotaan, karena yang dilakukan hanyalah menampung air hujan yang jatuh bebas ke atap rumah lalu
mengalirkannya ke tangki penyimpanan untuk digunakan kemudian.
Berbagai Metoda Memanen Air dari Atmosfer
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Fog Collector
Adalah seperangkat alat yang
terdiri dari jala (mesh), talang,
dan tangki air. Jala berfungsi
sebagai penghalang kabut (fog)
yang terbawa oleh hembusan
angin. Namun, tidak semua kabut yang dapat tertangkap, karena bisa saja kabut tidak melewati jala, kabut lolos melalui
celah jala, tetesan air memantul
kembali ke aliran udara. Fraksi
kabut yang ditangkap oleh kolektor kabut kemudian menetes ke bagian bawah kolektor
kabut lalu mencapai talang dan
selanjutnya dialirkan ke tangki
air. Efisiensi kolektor kabut tergantung dari empat faktor yaitu: kandungan air dalam kabut,
distribusi ukuran tetesan, kecepatan angin, karakteristik jala
(mesh).

photo credit: Dar Si Hmad
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Warka Tower = fog & rainwater collector + social space
Rancangan yang memanfaatkan fenomena alam, yang tidak hanya berfungsi sebagai pemanen fog dan air hujan saja, juga sebagai ruang sosial masyarakat setempat.

W

arka Tower dibuat dari bahan biodegradable dan 100 persen dapat didaur ulang, dirancang untuk memanen air atmosfer (menampung hujan, mengumpulkan kabut dan embun) yang bekerja dengan memanfaatkan fenomena alam seperti gravitasi, kondensasi
dan penguapan serta tidak memerlukan daya listrik. Dilengkapi dengan kanopi pada bagian bawah
menara yang berfungsi sebagai pencegah agar air yang telah dikumpulkan tidak menguap. Kapasitas
pemanenan air tergantung pada kondisi meteorologi setempat, ditargetkan dapat mendistribusikan
hingga 80 liter air minum setiap hari untuk digunakan masyarakat. Lokasi dengan tingkat kabut atau
kelembapan yang tinggi merupakan tempat terbaik untuk memasang Warka Tower.

photo credit: galeri3.arkitera.com

Istilah Warka berasal dari pohon Warka, merupakan pohon ara raksasa liar asli Ethiopia. Filosofi
Warka Tower seperti pohon yang menyediakan buah-buahan, naungan, dan menawarkan tempat
berkumpul. Dirancang untuk digunakan dan dioperasikan oleh masyarakat. Tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen pemanen air atmosfer saja, tetapi juga menciptakan tempat sosial bagi masyarakat, di mana orang-orang dapat memanfaatkan ruang di bawah kanopi untuk menyelenggarakan
pertemuan publik dan pendidikan. Saat ini, konsep Warka Tower sudah dicoba di beberapa daerah
terisolasi lain di Haiti, Madagaskar, Kolombia, Brasil, India, Sumba, Kamerun, dan daerah lainnya.
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Atmospheric Water Generator (AWG)

Skema kerja teknologi Vapor Compression Cycle (VCC)

A

WG adalah perangkat yang mampu mengekstraksi air dari udara sekitar. Uap air di udara
dapat diekstraksi dengan cara kondensasi yaitu dengan mendinginkan udara di bawah titik
embunnya, memaparkan udara ke pengering, atau memberi tekanan pada udara. AWG dirancang untuk menghasilkan air dengan kualitas air minum, sehingga berguna di mana air minum
sulit diperoleh, karena hampir selalu ada sejumlah kecil air di udara yang dapat diekstraksi.
Komparasi berbagai teknologi Atmospheric Water Generator yang ada seperti ditunjukkan pada tabel di bawah, sebagai berikut:

Sistem mengandung empat elemen utama, terdiri dari: evaporator , kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Komponen-komponen ini, bekerja secara serempak, sehingga memungkinkan sistem
untuk mengembunkan medium dari bentuk uap menjadi cair yang terbentuk melalui kerja mekanis
dan perpindahan panas dari elemen-elemen tersebut.
Sistem berinteraksi, dimulai di evaporator, yaitu suhu di dalam evaporator lebih rendah dari suhu
sekitar evaporator, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan panas dari media ke refrigeran.
Gas refrigeran yang sekarang sangat panas kemudian pada tahap kedua dikompresi sebagai uap
suhu tinggi dan tekanan tinggi. Uap sangat panas ini kemudian dikondensasikan pada tahap ketiga,
di mana suhu tinggi dan energi tekanan dilepaskan ke lingkungan luar.
Proses ini biasanya dikatalisis melalui penggunaan kipas, yang memaksa aliran udara tambahan di
atas koil kondensor untuk meningkatkan laju perpindahan panas dari refrigeran ke udara sekitar.
Uap yang terkondensasi dilewatkan melalui katup ekspansi, yang mengurangi tekanan refrigeran
dari tekanan kondensasi ke tekanan evaporasi, sehingga mendinginkan cairan.
Pengurangan tekanan yang dihasilkan mengurangi suhu refrigeran di dalam evaporator memungkinkan siklus berlanjut saat refrigeran bertekanan rendah dan suhu rendah masuk kembali evaporator.

Dari berbagai teknologi yang digunakan dalam mesin ekstraksi air dari atmosfer, teknologi Vapor
Compression Cycle (VCC) mempunyai Coeffient of Performance (CoP) yang tinggi. Produk-produk
AWG banyak dikembangkan dengan teknologi ini karena kinerjanya yang stabil, mempunyai skema
kerja yang simpel, dan sudah umum digunakan dalam sistem pendingin.
Dengan alasan itu, dalam kajian ini, dipilih salah satu jenis teknologi AWG saja untuk dibahas lebih
lanjut yaitu teknologi Vapor Compression Cycle (VCC) yang dimaksudkan untuk memberi gambaran
bagaimana teknologi VCC tersebut beroperasi.
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Inovasi Produk Mancanegara
Berbagai fitur yang ditambahkan kedalam AWG membuat efisiensinya meningkat.

T

emperatur Jakarta berada direntang 25 sampai dengan 30 derajat Celsius dan relative humidity berada dikisaran 70 hingga 80 persen. Sementara, syarat minimum perangkat AWG dapat bekerja dengan baik adalah pada tempat yang mempunyai temperatur diatas 18,3 derajat
Celsius dan relative humidity diatas 30 persen. Kondisi udara Jakarta yang seperti itu, cocok untuk
penggunaan produk AWG, memungkinkan perangkat AWG beroperasi secara optimal karena berada
di lingkungan yang memenuhi syarat untuk berfungsinya teknologi AWG secara baik.
Beragam produk AWG telah dikembangkan mulai dari yang berkapasitas kecil skala rumah tangga,
yang dapat menghasilkan sekitar 30 liter air per hari, hingga produk-produk berkapasitas besar skala
industri yang mampu menghasilkan air sampai ratusan bahkan ribuan liter per hari. Dengan motif
kelestarian lingkungan, giat dikembangkan produk AWG yang mengunakan sumber-sumber energi
terbarukan sebagai pembangkit listriknya. Seperti, banyak produk AWG yang dipasarkan dengan
kelengkapan panel surya sebagai pemasok energi listriknya.

Produk AWG di pasaran terdapat dalam berbagai ukuran,
ada tipe yang muat diletakkan
di platform trailer, atau di dalam bak mobil truk, sehingga
menjadikannya memiliki daya
mobilitas yang tinggi. Biasanya
juga dilengkapi dengan generator set sebagai pembangkit
listriknya. Model seperti ini
cocok untuk menjangkau tempat-tempat yang mengalami
kesulitan air dan belum mempunyai akses listrik. Perangkat
AWG yang seperti ini dirancang
dengan kemampuan produksi
air yang besar untuk mencukupi kebutuhan air penduduk
suatu wilayah.
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Produk AWG berdimensi kecil, yang disediakan
dengan opsi panel surya sebagai pembangkit
listriknya, disertai dengan baterai untuk menyimpan listrik. Selain berfungsi sebagai penghasil air, listrik yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk penerangan, atau keperluan
lainnya. Portabel sehingga mampu menjangkau sampai pelosok, atau tempat-tempat yang
sedang mengalami keadaan darurat.
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Hydropanel merupakan perangkat yang
mengintegrasikan AWG dengan panel surya untuk mengekstraksi air dari udara. Disebutkan, produk ini dapat menghasilkan
air hingga 10 liter per hari.
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Bak mobil truk dalam gambar di atas telah dimodifikasi sehingga dapat memuat seperangkat mesin
AWG lengkap dengan generator set sebagai pembangkit listriknya. Produk AWG tersebut berdimensi tinggi 1,58 meter, panjang 1,4 meter dan lebar 1,4 meter, serta mempunyai berat 825 kilogram.
Konsumsi listrik sekitar 5,6 kilowatt per jam. Mampu mengekstraksi air hingga 900 liter per hari.
Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
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Inovasi Produk Lokal: AirLangit 1.0

Prototipe mesin ekstraksi air dari udara yang
berdimensi: panjang 0,75 meter, lebar 0,75
meter dan tinggi 1,5 meter ini, menggunakan
daya listrik sebesar 800 watt untuk dapat bekerja menghasilkan air hingga 30 liter per hari.
Kualitas air yang dihasilkan sudah diuji di laboratorium dengan hasil yang sangat memuaskan memenuhi syarat-syarat untuk air minum.

Prototipe mesin pemanen air atmosfer berteknologi VCC yang dikembangkan oleh
sebuah komunitas di Jakarta.
Mesin terdiri dari empat elemen utama: evaporator, kompresor, kondensor, dan katup
ekspansi. Komponen-komponen ini, secara bersamaan,
memungkinkan sistem untuk
memadatkan media dari bentuk uap menjadi bentuk cair
melalui kerja mekanik dan
perpindahan panas dari elemen-elemen tersebut. Untuk
meningkatkan kualitas air yang
dihasilkan, mesin ini dilengkapi
dengan komponen lainnya, seperti: filter udara, filter air, dispenser air.

Cara kerja mesin (gambar atas) dan skema mesin (gambar bawah)
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Integrasi Teknologi
Kombinasi mesin ekstraksi air dari udara AWG dengan teknologi energi terbarukan
menjadi pilihan solusi bagi wilayah yang tidak memiliki akses listrik dan air bersih.

D

alam halaman teknologinya berjudul Water Is
In The Air, United Nations Environment Programme
(UNEP) menuliskan bahwa permintaan global akan air diperkirakan akan meningkat hampir
sepertiga pada 2050 dan sekitar dua miliar orang sudah kekurangan akses akan air minum
yang aman. Karena itu, para inventor didorong untuk melahirkan karya-karya inovatif untuk
merespon kebutuhan air yang
terus meningkat tersebut terutama di tempat-tempat terkering di dunia, misalnya dengan
mengkombinasikan teknologi
energi terbarukan skala komunal dengan teknologi ekstrak-

WeDew: kombinasi Biomass Gasifier Generator dengan Atmospheric Water Generator. Menggunakan 100 persen energi terbarukan. Mampu memproduksi minimum
2,000 liter air per hari dengan biaya kurang dari 2 sen USD per liter (belum termasuk
initial cost dari mesin).

si air dari udara termutakhir. dia secara lokal. Gasifikasi biomassa memanaskan material
Sebut saja WeDew, singkatan dan mengubahnya menjadi lisdari Wood-To-Energy Deplo- trik, udara lembab panas dan
yable Emergency Water, peme- biochar, yang dapat ditambahnang lomba Water Abundance kan ke tanah untuk menyimXPRIZE pada tahun 2018, sebu- pan karbon, dengan cara ini,
ah karya inovatif untuk mem- tidak hanya menyerap karbon
bantu mereka yang tidak memi- dioksida di atmosfer tetapi juga
liki akses listrik dan air bersih. mengubahnya menjadi produk
bernilai tambah, yang memBekerja dengan cara mengu- bantu tanaman tumbuh. Listrik
bah biomassa menjadi energi yang dihasilkan selanjutnya didan air, sekaligus menangkap gunakan untuk menggerakkan
gas rumah kaca. Untuk menja- mesin ekstraksi air dari udara.
lankan sistem, digunakan generator gasifier berbahan bakar Untuk tempat dimana biobahan organik seperti serpihan masa tidak tersedia, instrukayu, tempurung kelapa atau men ini dapat dikonversi berbiomassa apa pun yang terse- operasi dengan tenaga surya.

WeDew bekerja dengan cara menciptakan awan artifisial di dalam kotak seukuran shippping container kemudian meng-kondensasi-nya menjadi cairan yang dapat diminum.
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Proses Konversi Biomassa menjadi Energi dan Air
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Integrasi Greenhouse dengan AWG: akan membuat mesin bekerja dengan efektif
karena berada di lingkungan yang mempunyai kelembapan yang tinggi.

P

Mengintegrasikan greenhouse
dengan perangkat AWG yang
berteknologi Vapor Compression Cycle akan memberikan keunggulan tersendiri. AWG be-

kerja dengan baik pada tempat
yang mempunyai kelembapan
relatif (relative humidity) diatas
30 persen dan temperatur diatas 18,3 derajat Celsius.

Pendekatan holistik melalui penerapan waste water to potable water, mengintegrasikan perangkat
AWG yang ditempatkan di dalam bangunan greenhouse. Air bekas rumah tangga setelah diolah kemudian dialirkan masuk ke greenhouse yang selanjutnya digunakan untuk menyiram tanaman. AWG
bekerja mengekstraksi air dari udara di dalam ruangan greenhouse, air minum yang dihasilkan dari
proses tersebut kemudian disalurkan kembali ke rumah untuk dikonsumsi.
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S

ebuah perusahaan Perancis membuat sebuah inovasi yang unik yaitu melalui penggunaan turbin angin
berkapasitas daya 30 kW (minimum kecepatan angin 24 kph)
untuk menghasilkan energi listrik yang selanjutnya digunakan
untuk menyalakan perangkat
AWG sehingga dapat bekerja
mengekstraksi air dari udara sekitar.

Waste Water
to
Potable Water
erangkat AWG mengadopsi teknologi dehumidifikasi dan membutuhkan
masukan energi untuk beroperasi. Sistem ini dapat menghasilkan air minum di lokasi manapun dengan menggunakan
sumber tenaga listrik ataupun
menggunakan sumber energi
terbarukan lainnya. Perangkat
AWG juga akan efektif apabila
ditempatkan di dalam greenhouse yang mempunyai tingkat kelembapan yang tinggi.

From Wind To Water: integrasi Turbin Angin dengan AWG, selain difungsikan untuk
mengekstraksi air dari udara, juga sekaligus dapat sebagai penyedia listrik.
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Perangkat AWG tidak diletakkan di atas tanah melainkan di
atas tiang setinggi 24 meter,
dimasukkan ke dalam nacelle
yang berukuran 6 m x 2 m. Disebutkan bahwa perangkat AWG
tersebut mampu menghasilkan
hingga 1000 liter air per hari
(tergantung kelembapan udara
sekitar). Air yang dihasilkan selanjutnya dialirkan ke tangki penyimpanan yang terletak di atas
tanah setelah melewati proses
filtrasi sehingga air memenuhi
syarat, siap untuk dikonsumsi.
Inovasi ini setidaknya memiliki
dua keunggulan, yaitu tidak
hanya menghasilkan air minum, tetapi juga menghasilkan
listrik (25 persen lebih banyak
listrik daripada yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya).
Jika udara kering di siang hari
dan basah di malam hari, turbin angin dapat beralih antara
menghasilkan listrik dan air.
Keunggulan lainnya tidak berdampak pada ekologi, tidak
mengkonsumsi energi dan yang
terpenting tidak mencemari.

Memanen Air Atmosfer
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RainWater Harvesting (RWH)

Mengetahui kualitas air hujan yang ditampung

Hunian yang mempunyai roof catchment seluas 36 meter persegi, jika mendapat
curah hujan sedang sebesar 30 milimeter per hari, dapat menampung sebanyak
1.080 liter air hujan pada hari itu. Cukup untuk memenuhi kebutuhan air 7 jiwa (kebutuhan air per orang 144 liter per hari).

M

engumpulkan dan menggunakan air hujan dapat menjadi cara yang bagus untuk melestarikan sumber daya air. Namun, sebelum menggunakan air hujan untuk keperluan sehari-hari
seperti mandi, cuci, kakus, menyiram tanaman, atau bahkan untuk dikonsumsi sebagai air
minum, terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana cara memanen dan mengolah air hujan sehingga layak digunakan. Pentingnya memelihara sistem pemanenan air hujan tetap berfungsi dengan baik, bagaimana perawatan yang diperlukan agar kualitas air hujan yang diperoleh memenuhi
syarat sesuai peruntukannya.
Pengujian air dilakukan untuk mengetahui apakah ada kuman berbahaya, bahan kimia, atau racun di
dalamnya. Pilihan pengolahan air termasuk penyaringan, desinfeksi kimia, atau perebusan. Filtrasi
dapat menghilangkan beberapa kuman dan bahan kimia. Mengolah air dengan klorin atau yodium
membunuh beberapa kuman tetapi tidak menghilangkan bahan kimia atau racun. Merebus air akan
membunuh kuman tetapi tidak menghilangkan bahan kimia. Menggunakan perangkat sederhana
yang disebut first flush diverter untuk menghilangkan air pertama yang masuk ke sistem dapat membantu menghindari beberapa kontaminan ini.
Pemanenan air hujan memiliki banyak keuntungan meskipun ada juga beberapa kekurangannya
yang harus diperhatikan. Kerugian tersebut dapat diminimalisir dengan mengadopsi beberapa langkah keamanan air sederhana.
Keuntungannya, antara lain: 1) air hujan dikirim langsung ke rumah tanpa biaya pengiriman; 2) Sifat
fisik dan kimia air hujan seringkali lebih unggul daripada air tanah atau air permukaan; 3) bermanfaat untuk mengurangi limpasan (run-off); 4) pemanenan air hujan menyediakan sumber air di tempat
dimana air dibutuhkan. Air hujan yang disimpan dalam tangki penampungan menjadi cadangan air
yang penting ketika darurat, saat sistem pasokan air publik tidak dapat berfungsi karena mengalami
kerusakan, terutama ketika terjadi bencana alam; 5) biaya operasional rendah; 6) dikelola oleh sendiri oleh pemilik; 7) rumah tangga dapat memulai dengan menggunakan satu tangki penampungan
yang kecil terlebih dahulu, kemudian ketika kebutuhan akan air meningkat dapat menambahkan
dengan tangki berikutnya; 8) konstruksi sistem penampungan air hujan yang menggunakan atap
rumah sebagai area tangkapannya relatif murah dan sederhana, dan dapat diterapkan hampir di semua keadaan atap rumah; 9) penggunaan tangki beton sebagai bagian dari pondasi bangunan dapat
meningkatkan integritas struktur bangunan bawah bangunan;
Kerugiannya, antara lain: 1) pemanenan air hujan tergantung pada frekuensi dan jumlah curah hujan, karena itu, bukan menjadi sumber air yang dapat diandalkan ketika musim kemarau panjang
terjadi; 2) volume air hujan yang bisa dipanen tergantung dari kapasitas tangki penampungan air;
3) air hujan dapat terkontaminasi oleh kotoran hewan (burung, hewan pengerat) dan bahan nabati
(daun, buah busuk); 4) risiko kesehatan dapat terjadi jika mengkonsumsi air hujan tanpa mengolahnya terlebih dahulu.
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Atmosfer terdiri dari beberapa gas dengan jumlah yang bervariasi dari waktu ke waktu, dan beberapa gas berjumlah konstan. Beberapa jenis gas dengan komposisi berubah-ubah yaitu H2, CH4, N2O,
dan CO, sedangkan gas dengan komposisi sangat berubah-ubah antara lain O3, NO2, NH3, SO2, H2S,
COS, dan H2O. Gas tersebut dapat dihasilkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Apabila gas-gas
yang berubah-ubah di atmosfer meningkat secara lokal maupun global dan dapat menurunkan kualitas udara ambien , atau disebut sebagai pencemaran udara.
Pencemaran udara yang terjadi akan berpengaruh pada proses fisik maupun kimia pada lapisan
atmosfer, salah satunya yaitu deposisi asam. Konsentrasi pencemar di lapisan atmosfer dapat berkurang melalui deposisi, yaitu penurunan konsentrasi pencemar karena pindah ke permukaan, baik
sebagai deposisi kering maupun deposisi basah. Deposisi basah dapat menyebabkan masalah baru
yaitu hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan korosi, berdampak buruk teradap kesehatan,
kerugian dalam bidang lingkungan atau kehutanan, pertanian, dan material.
Salah satu indikator dalam menganalisis hujan asam adalah nilai pH air hujan. Batas normal pH air
hujan adalah 5,6. Apabila air hujan memiliki pH di bawah 5,6 dianggap sebagai hujan asam. Sumber
utama hujan asam adalah jenis zat pencemar SO2 dan NO2, karena gas tersebut dapat membentuk
asam kuat yang dapat mempengaruhi kualitas air hujan di suatu wilayah. Wilayah Indonesia yang
berpotensi tinggi mengalami hujan asam adalah kawasan kota besar dan kawasan industri. Penyumbang terbesar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, pembangkit
listrik, pabrik, dan industri lainnya. Sebagian kecil berasal dari sumber alam seperti gunung api.
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Derajat Keasaman (pH) Air Hujan

Air hujan yang ditampung dalam tangki penyimpanan dapat langsung dipergunakan untuk menyiram tanaman atau untuk keperluan mandi, cuci, kakus. Tetapi jika akan digunakan untuk keperluan
masak dan air minum maka harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pH air hujan bisa dengan cara elektrolisis. Elektrolisis adalah metoda
untuk memisahkan air yang bersifat asam dengan air yang bersifat basa.

Hujan Jakarta: Hujan Asam

S

Air asam yang dihasilkan dari proses ini mempunyai angka pH dibawah 2,5 sehingga air ini tidak
boleh diminum. Penelitian yang menggunakan air asam ini pada luka bakar memberikan hasil yang
positif, mempercepat proses sembuh. Air ini ada dijual di pasaran dalam bentuk spray untuk perawatan kulit luar.

alah satu parameter untuk menentukan kualitas air hujan
adalah derajat keasaman (pH). Nilai pH suatu air menggambarkan keseimbangan antara asam dan basa dan merupakan
sebuah pengukuran konsentrasi ion hidrogen yang ada dalam
sebuah larutan. Nilai pH normal berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu berada dalam
kisaran 6,5 - 8,5.

Sedangkan air basa yang dihasilkan dari proses elektrolisis ini mempunyai angka pH berkisar antara
8 sampai dengan 8,5 biasa dikenal dengan sebutan air alkaline, air ini yang untuk diminum.

Pemantauan hujan Jakarta yang dilakukan di stasiun BMKG Kemayoran 2 Jakarta pada bulan Nopember 2020 memberikan angka
pH air hujan sebesar 5,22 artinya air hujan Jakarta berada pada
tingkat hujan asam.

Proses Elektrolisis

Alat uji pH portabel
Pemantauan Kimia Air Hujan, Nopember 2020

Contoh alat elektrolisis air hujan

Penyearah
Arus

+
Keterangan pH air hujan:
>7
: pH basa
6,1 - 7 : Air hujan sangat baik, cenderung netral seperti air permukaan
5,6 - 6 : pH air hujan ideal
4,1 - 5,5 : Hujan asam
3-4
: Hujan asam (tinggi)
<3
: Hujan asam (ekstrem)
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Memanen Air Atmosfer

-

Basa
Pipa &
Filter Kapas

75

Total Dissolved Solid (TDS)

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar TDS antara lain:
Charcoal, bentuk dari karbon yang memiliki permukaan yang luas,
menyerap dan mengikat banyak senyawa termasuk yang bersifat
toxic. Air yang melewati charcoal aktif untuk menghilangkan kandungan kontaminan di dalam air.

Konsentrasi TDS dalam air minum yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan
terjadinya gangguan pada ginjal.

A

ir hujan, telah disuling oleh panas matahari, seharusnya
tidak mengandung bahan mineral dan tidak ada kuman.
Tetapi ketika jatuh dari awan sebagai hujan, melalui udara
yang mengandung partikel organik maupun partikel non-organik.
Sehingga ketika mencapai bumi, air hujan tersebut juga membawa serta materi tersebut bersamanya. Secara visual air hujan yang
telah terkontaminasi dapat dilihat dari warnanya yang seharusnya
bening tetapi menjadi keruh kekuningan.

Reverse Osmosis (RO), bekerja dengan memberikan tekanan pada
air hingga memiliki tekanan untuk mampu menembus membran
semi-permeable yang hanya mampu dilalui oleh molekul air tanpa
kontaminan-kontaminan lain. RO merupakan metode paling berkembang untuk sistem purifikasi yang ada saat ini.

Pemeriksaan terhadap partikel yang terkandung didalam air hujan
dapat dilakukan dengan alat pengukur TDS. Total Dissolved Solid
adalah jumlah zat padat terlarut baik berupa ion-ion organik, senyawa, maupun koloid didalam air, merupakan salah satu faktor
penting dalam menentukan kelayakan air boleh dikonsumsi manusia.
Konsentrasi TDS dalam air minum yang melebihi ambang batas
yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan karena
dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal. Menurut
WHO (World Health Organization), air minum yang layak dikonsumsi memiliki kadar TDS < 300 ppm (parts per million). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 492 tahun 2010 menyatakan standar TDS maksimum yang
diperbolehkan adalah 500 mg/liter atau 500 ppm.

Distillation, menggunakan cara menguapkan air hingga menjadi
uap basah. Uap air tersebut naik menuju ruang pendinginan sehingga terkondensasi menjadi air kembali dan ditampung. Karena
benda padat terlarut secara umum tidak menjadi uap, mereka tetap dalam kondisi air yang mendidih.

Alat uji TDS portabel

Parameter wajib lainnya yang harus lolos uji memenuhi persyaratan air minum seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010, antara lain: parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan (parameter mikrobiologi dan kimia an-organik),
lalu parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan (parameter fisik dan parameter
kimiawi). Parameter tambahan yaitu kimiawi dan radioaktifitas. Pemeriksaan terhadap parameter
wajib maupun tambahan tersebut dapat dilakukan di laboratorium uji kualitas air.
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Deionization, air dialiri melewati sela-sela elektroda positif dan
elektroda negatif. Membran penseleksi ion akan membuat ion positif terlepas dari air menuju elektroda negatif, dan ion negatif menuju elektroda positif. Maka akan dihasilkan air de-ionized yang
sangat murni. Namun, biasanya dilakukan treatment awal pada
sebuah unit reverse osmosis untuk menghilangkan kontaminan
non-ionik.

Memanen Air Atmosfer
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Memurnikan Air dari Mikroorganisme Patogen

M

etoda yang manjur untuk memurnikan air dari virus, bakteri, protozoa, maupun vektor
yang menjadikan lingkungan air sebagai tempat tinggalnya, yaitu dengan pemaparan sinar
Ultra Violet tipe C (UV-C), dan Ozonasi.

Sementara, metoda Reverse Osmosis bekerja dengan menyaring air melalui penggunaan membran
yang mempunyai diameter pori 0,1 nm - 1,0 nm sehingga mikroorganisme tidak dapat lolos. Cara ini
tidak mematikan namun sekedar memisahkan, sehingga kandungan air sebelum membran masih
terdapat mikroorganisme hidup. Karena itu, disarankan mengkombinasikan metoda Reverse Osmosis dengan metoda lainnya seperti sinar UV-C untuk memastikan air terbebas dari mikroorganisme
patogen.
Pemurnian air dengan sinar ultraviolet (UV) merupakan metode non-intrusif untuk memastikan
bahwa mikroorganisme, baik yang ada di air maupun yang ada di udara, tidak dapat bereplikasi dan
tetap dalam keadaan lemah. Sinar UV dapat dikelompokkan kedalam empat kategori utama, yaitu:
UV-A, UV-B, UV-C dan UV Vakum. Daerah dengan panjang gelombang antara 240 nm hingga 280 nm
adalah daerah UV-C, yang umum dikenal sebagai daerah germicidal.
Virus, bakteri, kuman dinonaktifkan oleh paparan sinar UV pada panjang gelombang 254 nm. Tingkat penonaktifan merupakan fungsi dosis UV. Pengujian mengkonfirmasi, bahwa dengan penggunaan dosis UV sebanyak 400 J/m² menunjukkan pengurangan lebih dari 99,99 persen mikroorganisme.

Ozonasi adalah adalah teknik pengolahan air
dengan melakukan infus ozon ke dalam air,
yang dapat digunakan untuk mendisinfeksi air
atau sebagai agen disinfeksi berbagai aplikasi
lainnya. Ozon adalah gas yang terdiri dari tiga
atom oksigen (O3), merupakan oksidan alami
yang sangat reaktif. Selama ozonasi, ozon secara langsung menyerang lapisan permukaan
mikroorganisme lalu menghancurkan dinding
selnya sehingga mematikannya, melarutkan
kontaminan dengan cepat tanpa merubah
komposisi air, tidak menimbulkan bau dan
rasa.
Metoda ozonasi efektif dalam memberantas
sebagian besar mikroorganisme. Konsentrasi
ozon pada rentang 0,3 mg/L hingga 0,9 mg/L
dapat digunakan untuk membunuh E. coli, Vibrio, Salmonella, Yersinia, Pseudomonas, Staphylococcu, dan Listeria, serta dapat digunakan
untuk mematikan virus.

Perangkat Ozone Generator
Skala Rumah Tangga

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI No. 705 Tahun 2003 disebutkan bahwa residu ozon maksimal yang diijinkan terdapat dalam air minum setelah proses
ozonasi adalah 0,4 parts per million. Kebanyakan perangkat ozone generator yang beredar di
pasar sudah memenuhi persyaratan tersebut,
sehingga aman digunakan untuk keperluan
air minum, memasak, dan keperluan lainnya.
Pada skala makro, ozonasi juga digunakan untuk mendisinfeksi air tercemar yang disebabkan oleh industri.
Ozonasi ramah lingkungan, tidak menghasilkan
produk sampingan yang berbahaya, menjaga
lingkungan tetap aman dan bersih. Setelah air
didisinfeksi, ozon yang tersisa akan terurai secara alami dan tidak mencemari udara atau air,
ozon dengan cepat kembali ke atmosfer sebagai O2, sebagai oksigen biasa yang aman untuk
dihirup.

Perangkat Sinar Ultraviolet C
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Sistem Pemanenan Air Hujan
Sistem pemanenan air hujan memiliki empat bagian utama, yaitu:

Sistem pemanenan air hujan dengan tangki penyimpanan di atas tanah

1. Area tangkapan (catchment area): biasa yang digunakan adalah a) roof catchment: permukaan atap bangunan, b) ground catchment: bidang miring dengan perkerasan kedap seperti trotoar, dan lain-lain. Lereng dengan perkerasan kedap dapat digunakan untuk sistem komunal yang
membutuhkan air dalam jumlah besar baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial
seperti pertanian dan lainnya.
2. Sistem pengangkutan (conveyance system): jaringan talang air dan pipa untuk memindahkan
air hujan dari area tangkapan ke tangki penyimpanan. Terdiri dari koneksi ke satu atau lebih pipa
bawah yang terhubung ke talang atap. Untuk meningkatkan kebersihan pemanenan air hujan, sistem dirancang dapat mengalihkan air kotor dari pembilasan area tangkapan, setelah bersih baru
air masuk ke tangki penyimpanan.
3. Perangkat penyimpanan (storage device): berupa tangki yang dapat terletak di atas, di bawah,
atau sebagian di bawah tanah.
4. Sistem distribusi (distribution system): berupa wadah untuk mengambil air dari tangki penyimpanan atau pipa yang berfungsi sebagai outlet. Untuk rumah tangga, ini akan menjadi jaringan
perpipaan itu memasok air hasil panen ke bangunan. Untuk sistem komunal, bisa menjadi pipa
saluran keluar tunggal atau jaringan pipa yang kompleks melayani banyak pengguna. Pompa dapat digunakan untuk mengirimkan air di seluruh sistem distribusi.

Sistem pemanenan air hujan dengan tangki penyimpanan di bawah tanah

Sistem pemanenan air hujan sebaiknya juga dilengkapi dengan sejumlah perangkat lain untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air seperti kawat kasa penyaring sampah dedaunan, filter pengalih
aliran pertama, fasilitas penyimpanan dengan saluran masuk tangki khusus, konfigurasi outlet, pengelolaan luapan air juga bisa dipasang dintegrasikan dengan sumur resapan. Jika pemanfaatannya
untuk dikonsumsi sebagai air minum, maka perlu ditambahkan perangkat filtrasi untuk menyaring
butiran halus, mereduksi jumlah bakteri, menghilangkan bau, rasa dan zat warna.
Pandemi berdampak pada semua sendi kehidupan, memunculkan berbagai permasalahan, mulai
dari soal kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Dalam hal hunian, fitur kesehatan menjadi semakin
penting untuk dimasukkan dalam perancangan. Telah diketahui, bahwa virion SARS-CoV-2 yang berdiameter antara 60 nm hingga 140 nm tersebut dapat menyebar bukan hanya lewat droplet saja
tetapi juga bisa ditransmisikan melalui udara dan air, dapat bertahan hidup selama beberapa waktu
di berbagai media seperti: metal, plastik, kain, dan lainnya. Karena itu, untuk kebutuhan air minum,
apakah bersumber dari air permukaan, air tanah, ataupun air atmosfer sebaiknya melewati proses
filtrasi yang dilengkapi dengan penyinaran sinar UV-C atau ozonasi terlebih dahulu untuk memurnikan air dari mikroorganisme patogen.
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Instalasi Pemanenan Air Hujan

Contoh Separator

Separator dapat dibuat sendiri berupa kawat kasa yang dibuat miring sekitar 35 derajat diletakkan
pada posisi sekitar 50 cm di bawah talang, sehingga dedaunan atau sampah lainnya dapat secara
otomatis terbuang keluar, tidak masuk ke dalam instalasi.

Contoh First Flush Diverter

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Separator, berfungsi untuk mencegah dedaunan atau sampah lainnya masuk ke dalam instalasi.
Dapat dibuat sendiri atau membeli produk jadi yang tersedia di pasaran.
2. First Flush Diverter, berfungsi sebagai pengalih aliran air hujan pertama, untuk membuang air
hujan hasil pembilasan atap dimana terdapat sedimen terkumpul.
3. Storage Tank, tangki penampungan dipilih yang berbahan tidak tembus sinar matahari, yang dimaksudkan untuk mencegah lumut dapat berkembang biak. Lumut bisa tumbuh di dinding tangki
karena mendapat suplai sinar matahari (dinding tangki tembus cahaya). Tangki yang berwarna
terang lebih mudah ditembus sinar matahari ketimbang tangki yang berwarna gelap. Jika memanfaatkan tangki yang sudah ada tetapi mempunyai warna terang, disarankan untuk terlebih
dahulu mengecatnya dengan warna gelap (misalnya warna hitam).
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Berupa pipa yang terdapat bola yang bisa mengapung di dalamnya. Air hujan pertama akan masuk
ke dalam pipa ini, sekitar 15 menit pipa akan penuh dengan air hujan hasil pembilasan atap sehingga
bola akan menutupi jalan masuk air ke dalam pipa tersebut, air hujan selanjutnya akan mengalir ke
jalur pipa yang menghubungkan ke tangki penyimpanan.
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Contoh Penerapan

photo credit: penguin.id

Contoh sistem pemanen air hujan yang telah dilengkapi dengan perangkat filtrasi untuk menyaring
butiran halus dan mereduksi jumlah bakteri.

Contoh sistem pemanen air hujan. Perspektif estetika, warna pipa dan tangki dipilih yang senada
dengan eksterior rumah.
Untuk keperluan air minum, selain dilakukan elektrolisis, sistem pemanen air hujan sebaiknya juga
dilengkapi dengan perangkat filtrasi air yang bertujuan untuk membasmi virus dan bakteri. Perangkat filtrasi tersebut bisa dipasang pada pipa outlet tangki penyimpanan air hujan ataupun pada jaringan pipa air di dalam rumah misalnya ditempatkan di bawah wastafel.
Perangkat filtrasi tersedia dalam berbagai model dan ukuran, seperti metoda penyaringan bertahap
yang dilengkapi dengan sistem reverse osmosis dan perangkat UV-C.
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Contoh perangkat filtrasi air skala rumah tangga
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Sinergitas Penta-helix
Kolaborasi berbagai pihak disyaratkan untuk meningkatkan keberhasilan
pengelolaan sumber daya air atmosfer yang berkelanjutan.

D

alam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan, menghasilkan
perubahan yang masif, sinergitas berbagai pihak yang saling
menguatkan satu sama lainnya
disyaratkan, antara lain:
Pertama, akademisi dan peneliti memiliki kekuatan dalam ilmu
pengetahuan, melalui aktifitas
riset dan pengembangan. Penelitian biasanya digunakan untuk
menemukan sesuatu, memodifikasi atau menyempurnakan
yang sudah ada, membuktikan
teori yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga peneliti
berpeluang besar dalam memudahkan tantangan yang dihadapi oleh manusia.
Kedua, kalangan dunia usaha,
berfungsi sebagai enabler, memiliki kekuatan penyediaan infrastrukur. Modal ekonomi yang
dimiliki dapat berupa dukungan
finansial. Biasanya, pengusaha
menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan cara memenuhi
kebutuhan manusia yang lain.
Ada juga yang menghasilkan
nilai tambah dengan memudahkan urusan orang banyak.

Sehingga kekuatan modal yang
dimiliki pengusaha ini perlu diarahkan dan disinergikan dengan
tepat. Bisa bersinergi dengan
peneliti dalam hal pembiayaan
riset atau dalam bentuk kegiatan lain pada komponen kekuatan lainnya.

melahirkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan ini lahir atas kewenangan yang dimilikinya.
Kewenangan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang
berlaku. Maka tak salah bila
peraturan pemerintah akan sangat efektif dalam upaya-upaya
rekayasa sosial. Rekayasa sosial
Ketiga, komunitas, berperan efektif dilakukan pemerintah
sebagai akselerator, merupa- karena legalitas untuk membukan wadah berkumpul orang- at sebuah kebijakan.
orang yang memiliki minat
yang sama, melakukan sosi- Kelima, media massa. Berperan
alisasi dan pendampingan ke untuk membangkitkan perhatimasyarakat. Orang-orang yang an, mem-viral-kan suatu kegiberkumpul dalam sebuah ko- atan, memprovokasi aksi konmunitas memiliki kekhasan. Ke- struktif. Media massa menjadi
khasan tersebut dapat berasal kekuatan besar dalam kehidupdari kesamaan keyakinan akan an manusia modern sekarang
nilai-nilai tertentu. Komunitas ini. Media massa menjadi pempun melahirkan pihak-pihak bentuk opini publik. Opini pubyang menjadi panutan bagi lik menciptakan paradigma beranggota komunitas. Atas dasar pikir masyarakat. Media massa
inilah komunitas memiliki keku- terbukti dapat "membesarkan"
atan untuk menggerakkan ang- yang kecil.
gotanya.
Jalinan sinergi lima pihak yang
Keempat, pemerintah. Peme- memiliki visi bersama tersebut
rintah sebagai regulator, juga akan menjadi "roda gigi - roda
mengkoordinir, fasilitator, me- gigi" yang berkekuatan besar
miliki political power. Kekuat- yang akan menggerakkan beran politik yang berwujud pada bagai komponen lainnya untuk
kewenangan pemerintah dalam mensukseskan kegiatan.

Sebuah lembaga nirlaba yang
digawangi oleh Tri Budi Utama
beberapa waktu lalu menginisiasi kolaborasi pentahelix ini melalui kegiatan hibah terpasang
seperangkat lengkap alat-alat
RainWater Harvesting (RWH)
ke sejumlah tempat di Jakarta,
antara lain: 1) Kantor Kelurahan
Kalideres, 2) RPTRA Kalideres,
3) SMPN 169 Pegadungan, 4)
Mesjid As-Salam Joglo, 5) RPTRA Sahara di Gunung Sahari
Utara, 6) Balai Warga RW 01
Gunung Sahari Utara, 7) Apron/
Rusun RW 10 Kebon Kosong, 8)
SMAN 14 Jakarta Timur 9) RPTRA Gabus Pucung Marunda
10) RPTRA Al-Alam Marunda
11) RPTRA Si Pitung Marunda
12) RPTRA Sirih Kuning Marines
13) Mesjid Jami' Al-Hijrah Marunda.
Kegiatan dikoordinasi oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, juga menyertakan Dinas
Pendidikan DKI Jakarta, serta
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Dengan hadirnya unit RWH di
tempat-tempat tersebut, menjadi alat bantu peraga bagi para
penyuluh ketika melakukan sosialisasi, edukasi RWH ke masyarakat.
Kampanye mengenai RWH perlu terus-menerus digaungkan ke
masyarakat melalui pemanfaatan berbagai kanal media massa
yang tersedia sehingga masyarakat menjadi tergerak untuk
menerapkan RWH di tempat
tinggalnya masing-masing.

photo credit: TBU
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