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PENDAHULUAN 

 

Tuhan telah memberi kita sumber kehidupan yang 

tiada habisnya di bumi ini, yaitu Air. Di alam, kita 

mendapatkan air dalam jumlah yang banyak dan 

gratis. Semua makhluk hidup sangat bergantung 

terhadap air. Demikian pula manusia. 

Menurut sebuah penelitian, manusia bisa bertahan 

hidup sampai dua minggu tanpa makanan, tetapi 

manusia hanya dapat bertahan hidup dua hari tanpa 

meminum air. 

Selain sebagai syarat mutlak kehidupan kita dengan 

mengkonsumsinya, air juga kita butuhkan untuk 

keperluan sehari-hari kita, seperti mandi, memasak, 

mencuci, mengepel, dll. Semua membutuhkan air.  

Mungkin kita pernah mengalami keadaan dimana air 

ledeng di rumah kita mati, atau sumur kita kering. 

Tentunya kita jadi sangat kerepotan karenanya.  

Gawatnya, saat ini kondisi air di muka bumi 

mengalami penurunan, baik hal kualitas air maupun 

jumlah keberadaannya di permukaan bumi yang 

mudah dijangkau manusia. Ini akan menjadi 

permasalahan yang sangat serius, karena air yang 

ada dikonsumsi bersama oleh 6 milyar manusia 

penduduk bumi dan tentu saja oleh segala makhluk 

hidup yang lain... 
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1. KEBERADAAN AIR 

 

Air adalah sumber 

kehidupan utama semua 

makhluk hidup. Seperti 

benda-benda lain, air 

terdiri atas molekul-

molekul. Begitu kecilnya, 

bahkan pada tetes hujan 

terkecilpun terdiri atas 

dua atom hidrogen yang 

terikat pada satu atom 

oksigen. Para ilmuwan 

menyebutnya dengan 

rumus kimia H2O. 

 

Air Di Bumi 

Hampir tiga perempat dari permukaan bumi 

tertutup oleh air, baik berupa air laut, air di 

daratan, dan es, bahkan di beberapa tempat lautan 

memiliki kedalaman sampai ribuan meter. Air beku 

membentuk lapisan es di Kutub Utara dan Kutub 

Selatan, dan salju abadi yang menyelimuti gunung-

gunung tertinggi sepanjang tahun. Di angkasa awan 

tebal ya ng banyak mengandung uap air membawa 

hujan untuk kita. Di mana hujan turun dan sungai 
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mengalir, tumbuhan, binatang dan manusia hidup 

dan  berkembang biak dengan baik. Tanpa air tak 

mungkin terdapat kehidupan di planet kita. 

Luas permukaan bumi adalah 510 juta km2, yang 

terdiri dari luas daratan 149 juta km2 (29%), luas 

laut dan samudera 361 juta km2 (71%) 

Berdasarkan data dari salah satu penelitian tentang 

keberadaan air di muka bumi ini mengungkapkan  

bahwa 97,2 % air di bumi ini merupakan air asin, 

dan hanya 2,8 % air yang berupa air tawar. Dari 

yang 2,8 % air tawar ini  2,14 % berupa es di kutub; 

0,7 % berupa air tanah; 0,1 % berupa air 

permukaan, yaitu di sungai maupun danau; 0.001 % 

air berada di atmosfer.   

 
AIR DI BUMI Km3 Persen 

Air di daratan 37800 2,8 

Danau air tawar 125 0,009 

Danau air asin dan laut daratan 104 0,008 

Sungai 1,25 0,0001 

Kelembaban tanah 67 0,005 

Air dalam tanah sampai 4000 m 8350 0,61 

Es dan glaciers 29200 2,14 

Air di Atmosfir 13 0,001 

Air di Lautan 1.320.000 97,2 

TOTAL AIR DI BUMI 1.360.000 100 

http://www.lablink.or.id/Env/Hidro/air-diUdara.htm
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Air permukaan, hanya 0,01% dari semua air di bumi 

Air Di Tubuh Kita 

Seperti halnya bumi, tubuh kita pun didominasi oleh 

unsur air sampai sekitar duapertiga. Bagian 

terbesar dari darah adalah air. Setiap organ dari 

tubuh kita, otak, jantung, hati, otot, terdiri atas 

air. Tekanlah kulit kita, dan kita rasakan betapa 

kenyalnya kulit kita jika dibandingkan dengan 

sehelai kertas. Kulit kita seperti lapisan-lapisan 

tipis dari balon berisi air. 

Setiap hari tubuh kita kehilangan banyak air. 

Sekitar satu liter terbuang di toilet, setengah liter 

lagi hilang sebagai keringat dan menguap bersama 

udara ketika kita bernapas. Kita dapat melihat uap 

air ini dalam hembusan nafas kita yang hangat jika 



 10 

hari sedang dingin. Pada hari-hari yang panas, 

keringat kita membantu agar tubuh tetap terasa 

sejuk. Butir-butir keringat keluar melalui pori-pori 

pada kulit kemudian menguap ke udara sambil 

membawa panas dari tubuh kita. 

Berbeda dengan unta yang dapat menyimpan 

bergalon-galon air di dalam jaringan tubuhnya, kita 

tidak mempunyai tempat penyimpanan air, karena 

itu air yang hilang harus diganti terus setiap hari. 

Kita membutuhkan satu setengah liter air setiap 

hari agar tetap hidup. Sebagian besar dari air itu 

berasal dari makanan yang kita makan. Berbagai 

jenis sayuran dan buah-buahan terdiri atas tiga 

perempat bagian air, dan bahkan seiris roti 

mengandung air sepertiga bagiannya. 

Tumbuh-tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Air 

dan bahan kimia adalah kebutuhan pokok untuk 

pertumbuhan tanaman baru. Air membawa  zat-zat 

dari akar hingga ke daun. Dan tekanan air pada sel-

selnya membuat tumbuh-tumbuhan kokoh dan 

tegar. 

Tumbuh-tumbuhan biasanya mengambil air melalui 

akarnya dan kehilangan air melalui pori-pori pada 

helai-helai daun. Tumbuhan yang harus bertahan di 

padang pasir memiliki daun yang berlapis lilin untuk 

mencegah penguapan air. 
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Siklus Air 

Pernahkah kita berpikir tentang apa yang terjadi 

pada air yang jatuh di tanah? Sebagian besar air 

itu akan mengalir menuju sungai, sebagian yang lain 

meresap ke dalam tanah, kemudian muncul lagi ke 

permukaan tanah sebagai mata air, atau bersatu 

dengan sungai dan mengalir menuju ke laut. Ada 

juga air yang berubah menjadi es dan tetap menjadi 

es untuk waktu yang lama, namun secara berkala es 

ini akan mencair dan mengalir pula menuju laut. 

Lalu dari manakah asalnya hujan dan salju? Itulah 

peran dari sinar matahari yang menguapkan air yang 

ada di laut , sungai dan danau, juga air dari tanah 

dan tumbuhan yang berada di darat. Air ini akan 

berubah menjadi uap air, yang merupakan salah 

satu bentuk gas yang terlihat yang ikut membentuk 

udara yang kita hirup. 

Udara bergerak setiap saat. Jika udara naik ke 

atas akan bersentuhan dengan daerah yang dingin, 

maka udara akan menjadi dingin. Udara yang dingin 

tidak dapat terus-menerus mengikat uap air 

sebanyak udara yang hangat, jadi sebagian uap air 

akan berubah menjadi butiran-butiran kecil air. 

Jika hal ini terjadi pada jendela kamar kita yang 

dingin, kita akan menemukan pengembunan, 

sementara itu di langit, butiran-butiran air akan 



 12 

membentuk awan, sedangkan bila hal ini terjadi di 

permukaan tanah kita menyebutnya dengan kabut 

atau embun. Jika butiran-butiran air tersebut 

berkumpul, maka butiran itu akan jatuh ke bumi 

sebagai hujan, atau sebagai hujan es jika sudah 

membeku. Maka daratan akan diairi kembali. 

Hujan terjadi atas ribuan tetes air kecil yang jatuh 

dari awan di langit. Setiap tetes terdiri atas 

banyak molekul air. Ada banyak molekul air yang 

berbentuk uap air di atmosfer. Kalau udara naik uap 

air itu menjadi semakin dingin. Tetes hujan 

terbentuk bila uap air cukup dingin untuk mengubah 

uap dari gas ke cair, tapi perubahan ini dibantu oleh 

adanya partikel padat yang sangat kecil di udara. 

Partikel ini bisa berupa garam dari laut, debu, atau 

asap. Molekul air berkumpul di sekelilingnya dan 

kemudian tetes dibentuk. Tetes hujan jatuh dari 

langit kalau menjadi terlalu berat untuk tinggal di 

udara. Tetes hujan akan menjadi semakin besar 

pada saat jatuh karena tetes kecil lain bergabung 

dengan tetes hujan itu. Hujan dapat disebabkan 

oleh berbagai keadaan. Gunung penghalang bisa 

menyebabkan udara naik, udara di atas bumi yang 

dipanasi bisa naik, bahkan membentuk topan.  

Jadi, air selalu didaur ulang secara terus-menerus 

di dalam suatu proses yang disebut ”daur air” atau 
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”siklus air”. Daur ini akan terus terjadi sepanjang 

masa selama matahari masih bersinar. Di beberapa 

bagian dari daur air ini, air berbentuk cairan 

(hujan), di bagian yang lain berbentuk gas (uap air) 

dan bentuk padat (es).  

Air tidak dapat habis, ia hanya ”berputar” terus-

menerus dalam daur air. Suatu kenyataan yang 

sangat “dahsyat”, bahwa laut menyimpan 97% dari 

seluruh persediaan air yang ada di dunia, sedangkan 

2% air yang lain dibekukan di kutub, berarti 

sebenarnya hanya 1% air yang bergerak di dalam 

proses daur air setiap waktunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar siklus air 
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Setiap bagian dari daur ini bergantung pada bagian 

yang lain, oleh karena itu campur tangan manusia 

yang dinamakan polusi akan sangat berbahaya. Gas 

yang terkena polusi di suatu tempat akan 

bergabung dengan dengan uap air dan akan terbawa 

ke tempat yang lain., kemudian air hujan akan 

berubah menjadi hujan asam, dan akan membentuk 

sungai asam. Hal ini tentunya akan mempengaruhi 

batu-batuan, tanah, tumbuhan, ikan dan hewan 

lainnya. 

Selain dari polusi di udara, air mengalami polusi dari 

minyak yang tumpah ke laut. Dari data yang ada, 

disebutkan bahwa sejak tahun 1967, lebih dari 2 juta 

ton minyak tumpah ke laut akibat kecelakaan maupun 

kebocoran tanker, perang, dan sebagainya. Minyak 

sering terkumpul di pantai, tempat penting bagi siklus 

kehidupan penghuni laut. 

Hujan Asam 

Hujan asam disebabkan oleh polusi udara.Bila batu 

bara, minyak, dan bensin dibakar, asap yang 

dikeluarkan mengandung gas sulfur dioksida dan 

nitrogen dioksida. Gas ini terbang ke atmosfer, 

tempat mereka melarut dalam tetes air untuk 

membentuk asam yang lemah. Asam ini lalu jaguh ke 

tanah dalam hujan, salju, atau hujan salju. 
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Hujan asam berbahaya bagi binatang, tumbuhan dan 

manusia tentunya. Hujan asam sulit dikontrol 

karena bisa saja tertiup angin dan jatuh ribuan 

kilometer dari tempat hujan itu terbentuk. 

Misalnya, kebanyakan hujan asam di Kanada 

disebabkan oleh asap dari pabrik dan pusat 

pembangkit tenaga listrik di Amerika Serikat, 

hujan asam di negara Skandinavia berasal dari 

Inggris, dll.   

Hujan asam mempunyai 

dampak yang berbeda-

beda. Hujan asam 

membunuh ikan-ikan di 

danau Amerika Utara, 

Skandinavia, Skotlandia 

dan Wales. Daerah hutan 

yang sangat luas di Eropa 

tengah dan bagian utara 

mati karenanya, sementara 

di banyak kota di Eropa, 

patung dan bangunan batu 

mengalami kerusakan-

kerusakan akibat digerogoti oleh hujan asam. Hujan 

asam juga merusak bangunan yang terbuat dari 

logam seperti jembatan dan tangga baja, dan 

menyerang beberapa jenis beton. Bahkan air yang 

Kerusakan patung 

karena hujan asam 
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Gambar polusi industri 

penyebab hujan asam 

kita minum juga sedikit demi sedikit terkena 

polusinya. 

Tidak seorang pun tahu dengan pasti bagaimana 

hujan asam memberikan dampak. Para ilmuwan 

percaya bahwa hujan asam di tanah menghanyutkan 

makanan tumbuhan yang penting. Hujan asam juga 

mengubah logam 

tertentu, khususnya 

aluminium, di dalam 

tanah ke dalam bentuk 

lain yang berbahaya. 

Aluminium yang elah 

berubah tadi merusak 

akar pohon. Kalau 

aluminium tadi terbawa 

ke danau ia 

mempengaruhi insang 

ikan dan membunuh 

mereka. 

Mencegah Hujan Asam 

Sebagian besar gas yag menghasilkan hujan asam 

berasal dari asap buangan industri, pusat 

pembangkit tenaga listrik, juga dari asap buangan 

kendaraan bermotor. Membangun cerobong asap 

yang tinggi akan mengurangi dampak di daerah 
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sekitarnya, tapi tetap akan memindahkan polusi itu 

ke daerah lain. 

Ada beberapa cara untuk menghentikan hujan asam. 

Termasuk di antaranya adalah dengan menggunakan 

jenis batu bara dan minyak yang mengandung 

sedikit sulfur atau membersihkan gas yang dibuang 

sebelum gas itu keluar dari cerobong asap pabrik 

dan pusat pembangkit tenaga listrik. Mobil dapat 

dipasangi alat untuk membersihkan asap 

buangannya. Semua metode ini memang mahal. 

Beberapa pemerintah dan perusahaan lebih suka 

tidak mengeluarkan biaya tambahan kalau mereka 

bisa menghindarinya. Yang lain menunggu hingga 

ditemukannya metode pengontrolan yang lebih 

murah. Namun, banyak pihak khawatir juga bahwa 

”pengobatan” mungkin akan memberi dampak 

sampingan juga. 

 

Banjir 

Banjir disebabkan oleh terlalu banyaknya air. Air ini 

dapat berasal dari hujan deras dalam waktu yang 

lama, dari salju yang mencair tiba-tiba dalam 

jumlah besar, atau dari air pasang yang sangat 

tinggi.  Tanah longsor dapat membendung sungai 

dan menyebabkan banjir bila longsoran tanah 
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tersebut runtuh. Danau buatan juga dapat pecah 

dan menyebabkan banjir tiba-tiba.  

Hujan yang sangat deras merupakan hal yang biasa 

di beberapa daerah di dunia, terutama di daerah 

yang mengalami hampir seluruh hujannya dalam satu  

musim yang singkat. Hujan ini membuat permukaan 

sungai naik dan dapat membanjiri daerah yang jauh 

dari daerah yang terkena hujan tersebut. Selama 

beribu-ribu tahun bangsa Mesir selalu menyambut 

banjir Sungai Nil yang menyebarkan lumpur subur 

yang segar ke padang pasir. Namun, penyebab 

banjir yang sebenarnya adalah hujan deras di 

pegunungan Ethiopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar banjir di India 
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Batuan dalam suatu daerah dapat membantu atau 

mencegah terjadinya banjir. Beberapa batuan 

seperti kapur, dapat menyerap air. Batuan seperti 

ini disebut batuan permeable. Batuan yang tidak 

permeable seperti tanah liat tidak dapat menyerap 

air, batuan seperti ini menyebabkan air hujan 

langsung mebalir dengan cepat ke sungai. Kota-kota 

besar dengan banyak permukaan beton dan aspal 

mengalami kondisi yang sama, air dapat cepat 

menghilang ke dalam saluran air, tetapi tetap 

mengalir ke sungai atau tendon air. 

Daerah-daerah dingin di dunia mengalami banjir bila 

salju musim dingin meleleh. Daerah-daerah yang 

luas mengalami banjir setiap musim semi karena 

sungai-sungai mengalir ke utara menuju Laut 

Arktik. Salju meleleh pertama-tama di sebelah 

selatan yang lebih hangat dan memenuhi sungai. 

Namun di sebelah utara cuaca tetap dingin dan 

muara sungai masih tertutup es. 

Daerah pesisir yang rendah mendapat resiko 

kebanjiran air laut. Air pasang selalu berubah-ubah 

tingginya, sedangkan pasang yang tinggi ditambah 

angina yang kuat merupakan awal suatu bencana. 

Penduduk Belanda selalu menjaga tanggul dan bukit 

pasir di pantai yang melindungi wilayah Belanda 

yang berada di bawah permukaan air laut. 
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Bnagladesh juga sering mengalami banjir yang 

sangat buruk bila angina topan melanda dari Teluk 

Bengali, mengebabkan gelombang pasang yang 

sangat tinggi dan hujan yang sangat deras. 

Sebagian besar banjir disebabkan oleh lebih dari 

satu penyebab. Sungai Huang Ho di Cina telah 

menyebabkan banjir terburuk di dunia. Pada tahun 

1931, lebih dari 3.500.000 orang tewas akibat 

banjir. Sungai Huang Ho adalah sungai paling 

berlumpur di dunia. Nama Huang Ho berarti “sungai 

kuning”. Lumpur dalam jumlah besar tertimbun di 

dasar sungai dan di muaranya, yang menyebabkan 

muara sungai tersumbat. Pada musim semi, salju di 

pegunungan meleleh, dan bagian selatan sungai 

mencair sebelum bagian tengah sungai, yang megalir 

ke utara, ikut mencair. Pada musim panas, hujan 

deras memberikan ancaman banjir yang lebih besar. 

Sungai yang berlumpur menjadi penuh dengan 

cepat. Selama ribuan tahun, tanggul-tanggul telah 

dibuat untuk menahan aliran air, dan sekarang ini 

sungai Huang Ho dikendalikan oleh pintu-pintu air 

yang besar. Namun, lembah sungai ini merupakan 

salah satu dari daerah terpadat di dunia dan setiap 

terjadi banjir merupakan suatu bencana. 
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2. PENGGUNAAN AIR OLEH MANUSIA 

 

Macam-macam jenis air 

Ada banyak jenis air yang sebenarnya semua 

bersumber dari siklus air alami. Air yang kita 

dapatkan dari kran air telah melalui perjalanan 

panjang yang dimulai sebagai air hujan melalui 

udara, mencuci batu-batuan dan karang-karang dan 

mengalir sepanjang sungai. Dalam perjalanannya, air 

hujan membawa bermacam-macam gas dari udara 

dan bermacam-macam zat dari batu-batuan.  

Di tempat yang banyak mengandung kapur dan 

tanah liat yang larut dengan air hujan, air 

bergabung dengan gas karbondioksida, membentuk 

satu bahan baru yaitu kalsium bikarbonat. Zat ini 

dan zat-zat kimia lain menghasilkan air “sadah” 

yaitu air yang mengendapkan bahan kekuning-

kuningan dank eras yang disebut “kerak kapur”. 

Sulit untuk membuat busa sabun dalam air jenis ini. 

Air yang tidak mengandung zat seperti itu biasa 

disebut sebagai “air lunak”. Namun, air lunak masih 

mengandung zat kimia lain. Air yang betul-betul 

tidak mengandung zat lain disebut air destilasi atau 

air sulingan, tanpa rasa, dan tidak enak diminum. 

 



 22 

Air di rumah 

Kita menggunakan 10 liter air setiap kali menyiram 

toilet, dan menggunakan lebih dari 7 kali jumlah itu 

setiap kali mandi. Mesin cuci kita membutuhkan 

paling sedikit 100 liter air setiap kali mencuci. 

Sebuah keluarga yang terdiri atas 4 orang, 

menggunakan kira-kira 3500 liter air setiap 

minggunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Minum 

Untuk kebutuhan minum, air dalam rumah tanggga 

harus memenuhi syarat volume (kuantitas) dan 

syarat mutu (kualitas). Air minum yang baik harus 
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memenuhi syarat fisik, kimia dan bakteriologis, 

untuk lokasi tertentu, syarat radiologist 

(radioaktif) perlu ditentukan juga. Syarat fisik 

dapat ditentukan berdasarkan kadar bahan kimia, 

dengan ciri-cirinya yaitu: jernih, tidak berwarna, 

tidak ada rasanya, tidak berbau, tidak mengandung 

zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti zat-zat 

beracun (menurut WHO timah hitam 0,1 mg/ltr, 

selenium 0,05 mg/ltr, sianida 0,01 mg/ltr), dan 

tidak mengandung mineral serta zat organic lebih 

banyak dari kadar yang telah ditentukan. 

Syarat bakteriologis: 

tidak mengandung 

bibit penyakit (kuman 

patogen) dan tidak 

mengandung kuman 

Escherichia coli 

(kuman yang selalu 

terdapat dalam tinja 

manusia). Penyakit 

yang paling sering 

ditularkan dengan perantaraan air adalah kolera, 

tifus abdomen, paratifus A,B,C, disentri, 

poliomyelitis, dan beberapa penyakit cacing. Syarat 

bakteriologis dapat dipenuhi, biasanya dengan 

merebus air sampai mendidih selama 5 menit atau 
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dengan mencampurnya dengan kaporit. Di proyek 

penjernihan air, sumber air adalah sungai atau 

danau. Air kotor ini diolah menjadi air minumyang 

memenuhi syarat-syarat kesehatan. Prosesnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Proses pengendapan lumpur kasar 

2. Proses penggumpalan lumpur halus (koagulasi) 

dengan cara mencampurnya dengan aluminium 

sulfat (10 gram / 100 liter air) atau tawas (20 

gram / 100 liter air), untuk menetralkan asam  

yang terbentuk, kemudian dicampur dengan 

bubuk batu kapur (kalsium karbonat, 10 gram / 

100 liter air) 

3. Proses penyaringan (filtrasi) dengan melalui 

saringan pasir. 

4. Proses desinfeksi untuk membunuh penyakit 

dengan dicampurnya dengan zat klor dalam 

bentuk kaporit (1 gram / 100 liter air). 

Bila tidak menggunakan kaporit, air akan jernih juga 

dan proses desinfeksi dapat dilakukan dengan 

merebus air sampai mendidih selama 5 menit. Di 

beberapa  Negara, air minum dicampur dengan zat 

fluor (1,0 mg/liter air) dengan maksud untuk 

mencegah karies gigi). 

Sebagai ilustrasi mengenai betapa rawannya kondisi 

air minum di dunia, data dari sebuah penelitian 
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mengungkapkan bahwa penyakit muntaber yang 

disebabkan oleh air yang terkontaminasi, setiap 

tahunnya membunuh sekitar 2 juta anak-anak, dan 

menyerang sekitar 900 juta orang. 

 

Air Limbah 

Air limbah berupa air kotor, air buangan dari dapur, 

kamar mandi, toilet, dan lain-lain, kesemuanya 

adalah sisa proses industri maupun rumah tangga. 

Produksi air limbah, jumlah dan komposisinya 

dipengaruhi oleh factor kepadatan penduduk, 

urbanisasi, industri, teknologi dan sikap 

masyarakat.  

Meningkatnya penggunaan air di satu pihak dan 

berkurangnya sumber air bersih di lain pihak 

menambah rumitnya masalah air limbah karena 

manusia terpaksa menggunakan kembali air limbah 

itu. Di Negara berkembang, masalah pembuangan 

dan pengolahan air limbah akan berlipat dua dalam 

waktu 10 tahun, khususnya untuk wilayah perkotaan. 

Sedangkan di Negara-negara maju dengan 

penambahan pelayanan sebanyak 4%, besarnya 

masalah berlipat dua dalam waktu 20 tahun. 

Pertimbangan umum mengenai air limbah adalah: 
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1. Air limbah dapat menjadi sumber penyakit 

kolera, tifus abdomen, dan penyakit-penyakit 

lain. 

2. Air limbah berakibat buruk pada sumber air, 

baik secara fisik, kimia maupun biologis 

3. Air limbah dapat menjadi tempat 

berkembangbiaknya vektor penyakit, 

mengakibatkan bau tidak sedap, mengganggu 

kehidupan dalam ai, mengganggu kehidupan 

kolam, sungai, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar akibat pencemaran limbah di sungai 

Pembuangan air limbah dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengenceran: Air limbah dibuang ke sungai, 

danau dan laut, agar diencerkan. Cara ini hanya 
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dapat dilakukan pada tempat dengan banyak air 

permukaan dan air tersebut tidak lagi digunakan 

untuk keperluan rumah tangga. 

2. Tangki Septik: air limbah disalurkan ke dalam 

tangki septik, suatu cara yang dianjurkan oleh 

WHO, tetapi mahal dan memerlukan 

tanah/pekarangan yang luas. 

3. Sistem saluran tertutup: Air limbah disalurkan 

pada saluran tertutup (riol) yang dibuat di 

bawah permukaan tanah, ini merupakan cara 

pembuangan air limbah di kota yang selalu harus 

termasuk dalam rencana pembangunan kota. Air 

limbah dari rumah tangga dan industri dialirkan 

ke dalam system riol, kemudian diolah dalam 

suatu instalasi pengolahan air limbah yang 

terletak di pinggir kota, sebelum dialirkan ke 

sungai, danau atau laut.  

Pada garis besarnya, proses pengolahan air limbah 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Penyaringan kasar, untuk menangkap benda-

benda yang terapung di permukaan air seperti 

kayu, kertas, sampah, dll. 

2. Pengendapan lumpur atau pasir. 

3. Proses biologis, bila air limbah ini akan 

dipergunakan kembali secara langsung, harus 

dilakukan pengolahan lanjutan 
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4. Penyaringan dengan menggunakan saringan pasir 

5. Pencampuran dengan desinfektan. 

Bila air limbah dari perumahan atau industri tidak 

disalurkan melalui saluran tertutup untuk diolah 

lebih lanjut, maka air limbah industri harus diolah 

lebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai, danau, 

atau laut, sehingga tidak membahayakan 

kepentingan umum.  
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3.APA YANG BISA KITA LAKUKAN..?? 

Tips Untuk Menghemat Air 

Dari kondisi tersebut, bisa kita bayangkan 

seberapa rumitnya pengadaan air yang layak 

dikonsumsi kita. Untuk itu kita perlu melakukan 

langkah-langkah penghematan terhadap air. 

Sebagai contoh, kita perlu memahami bahwa air di 

kran mengalir kira-kira 9 liter per menit. Jadi, 

jangan membiarkan  kran air mengalir tanpa 

digunakan. Periksalah pipa-pipa air secara teratur 

teratur, ceklah kran. Apabila terjadi kebocoran, 

segeralah perbaiki. Kita dapat menghemat air untuk 

menyelamatkan ketersediaan air  sepanjang masa 

dengan cara : 

 Isilah sebuah baskom dengan air sebelum Anda 

mencuci piring di bawah air mengalir. 

 Cucilah sayuran dan daging secara terpisah 

dalam wadah yang sudah terisi air sebanyak 

kurang lebih 4 liter air. Anda akan memerlukan 

limabelas kali lebih banyak bila melakukannya di 

bawah air mengalir.  

 Bila Anda menyikat gigi, maka air yang 

diperlukan hanyalah untuk membasahi dan 

membilas sikat gigi serta untuk berkumur. Jadi 

jangan biarkan air mengalir  sementara Anda 
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menyikat gigi. Dengan demikian Anda telah 

menghemat berliter-liter air. 

 Gunakan lap dan seember air bila mencuci mobil, 

jangan menggunakan air mengalir dari selang. 

 Bila Anda mempunyai mesin cuci, maka 

mencucilah dengan jumlah yang memenuhi 

kapasitas maksimal dari mesin cuci itu. Ini akan 

membuat Anda menghemat air dan energi listrik. 

 Anda bisa menggunakan air bekas yang mengalir 

dari mesin cuci untuk mengepel lantai. 

 Bila mungkin mandilah dengan menggunakan 

Shower yang disetel dengan daya pancur sedang, 

ketimbang dengan gayung, Anda bisa menghemat 

air hingga sepertiganya.  

 

Tips Untuk Menjaga Kualitas Air 

Selain menghemat air, kita perlu dengan segenap 

kesadaran ikut menjaga kualitas air yang tersedia 

sehingga tetap aman untuk kita konsumsi. Tips 

menjaga kualitas air yang bisa kita lakukan agar air 

kita tidak tercemar dan menjadi sumber penyakit, 

antara lain: 

 Menjaga agar air limbah agar tidak masuk ke 

dalam sumur 

 Dalam membuat sumur, letakkan minimal 10 

meter dari tangki septic dan sumur resapan. 
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 Tidak membuang sampah ke sungai 

 Tidak membuang kotoran dan limbah pabrik ke 

sungai 

 Tidak membuang hajat besar di sungai 

 Bak mandi harus dikuras / diganti airnya minimal 

2 kali dalam seminggu agar tidak digunakan 

bertelurnya nyamuk. 

 



 32 

Tips Untuk Menguji Kualitas Air 

Cara sederhana untuk menentukan tingkat 

pencemaran air di sebuah wilayah air sungai atau 

danau adalah dengan mengidentifikasi binatang 

yang ada di lokasi air tersebut. Berbagai macam 

binatang dan tumbuhan mengalami kematian pada 

berbagai tingkat pencemaran, bahkan keberadaan 

atau lenyapnya makhluk tersebut dapat 

mengindikasikan tingkat keparahan tingkat 

pencemaran wilayah air tersebut. 

Bahan: kaca pembesar, stoples atau botol plastik 

(seperti botol aqua) yang dipotong separuh, tongkat 

kayu panjang, tali, gambar binatang indikator 

pencemaran air secara biologi, stoples untuk 

menampung contoh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar peralatan penguji kualitas air 
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Cara: 

1. Buatlah alat pengambil contoh hewan dari 

tongkat panjang dan botol air plastik yang telah 

dipotong separuh, ikatkan botol ke ujung 

tongkat. 

2. Cari suatu badan air seperti sungai atau danau. 

Ambil dua macam contoh air, yaitu bagian hulu 

dan hilir masing-masing pada permukaan air dan 

dasar sungai. 
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3. Tampunglah contoh-contoh tersebut di tempat 

yang terpisah 

4. Lakukan identifikasi dan buatlah daftar 

specimen yang ditemukan. Catat jumlah binatang 

yang kita temukan dalam masing-masing contoh. 

Mungkin kita memerlukan sebuah kaca pembesar 

agar dapat melihat binatang-binatang itu dengan 

jelas. Bandingkan dengan gambar binatang 

indikator pencemaran air secara biologi. 

 

Gambar Binatang Bioindikator Kualitas Air 

Sangat Tahan 

Cacing (Worms)   
Cacing Merah (Chironomids) 

              Cacing                     Cacing Merah 

Tahan 

Cacing Pipih (Flatworms) 

Lintah (Leech) 

Siput dan kijing (snail & limpets) 
Kupang (Bivalves) 
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      Cacing pipih                              lintah 

 

 

 

 

              Siput                               kupang 

Agak Tahan 

Kumbang perahu (other beetles) 

Kutu air (water bugs) 

 

 

 

 

         Kumbang perahu                       kutu air 

Agak Peka 

Udang dan udang batu (yabbies & shrimps) 
Tungau air (water mites) 

Kumbang air (elmid beetles) 

Nimpa capung (dragonfly nymph) 

Udang air tawar (amphipods) 
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              Udang                         Tungau Air 

 

 

 

 

          Kumbang Air                 Nimpa Capung 

 

 

 

 

   Udang Air Tawar 

Peka 

Larva kupu kecil (caddisfly larvae) 

Nimpa lalat sehari (mayfly nymph) 

 

 

 

 

 

      Larva Kupu Kecil           Nimpa Lalat Sehari 
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Sangat peka 

Nimpa lalat batu (stonefly nymph) 

 

 

 

 

 

 

         Nimpa Lalat Batu 

Jika di tempat tersebut hanya ditemukan binatang 

yang sangat tahan pencemaran, maka kondisi air di 

daerah tersebut buruk 

Jika di tempat tersebut ditemukan binatang yang 

sangat peka terhadap pencemaran, maka kondisi air 

tersebut dapat dikatakan dalam dikatakan dalam 

keadaan yang sangat baik. 

     

Lihat Tabel Berikut 

Binatang Air Kondisi Air 

Sangat tahan Sangat buruk 

Tahan Buruk 

Agak tahan Sedang 

Peka Baik 

Sangat peka Sangat baik 
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