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Sistem Penyaluran Air Limbah

• Sistem terpisah

Air limbah dan air hujan disalurkan pada 2 

buah saluran terpisah

• Sistem tercampur

Air limbah dan air hujan dijadikan satu 

saluran. 



Sistem tercampur

Disini ada 2 macam :

– Sistem langsung : air limbah dan air hujan

langsung dijadikan satu baik pada musim hujan

maupun musim kemarau

– Sistem interceptor : air limbah dan air hujan 

disatukan saat musim hujan dan dipisah pada 

saat musim kemarau.





Jenis saluran

• Terbuka : biasanya juga untuk menampung

air hujan

• Tertutup : pipa



Saluran terbuka dan tertutup



Muara saluran

• Saluran air buangan umumnya berakhir di

sungai (mengalir) / kolam penampungan

misal rawa, danau, kolam retensi, waduk,

dsb (tidak mengalir) dan sungai bermuara di

laut.

• Apabila air buangan masih mencemari di

hulu maka di hilir/muara kondisinya akan

semakin parah.



Contoh kasus

• Kali Jakarta tercemar limbah domestik

(deterjen, tinja, amoniak) dan industri. Saat

ini perumahan baru diwajibkan mempunyai

IPAL kawasan/komunal. Sepanjang sungai

di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta

Utara dimana terdapat kawasan padat

penduduk akan dibangun IPAL (sumber :

Kompas, 28 Juli 2008)



Lanjutan kasus

• Industri rumah tangga laundry, dry

cleaning, pencelupan jins di Sukabumi

Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Limbah ini mencemari air tanah. Pelaku

usaha ini mau direlokasi dan mau

membangun IPAL komunal asalkan tidak

ditutup. (sumber : Kompas, 11 Agustus

2008)



Lanjutan kasus

• Waduk Cirata tercemar logam berat Pb dan Cu dari
industri dan limbah organik dari rumah tangga.

• Kandungan Pb 0.04 – 0,11 mg/l (ambang batas 0,03
mg/l)

• Kandungan Cu 0,03 mg/l (ambang batas 0,02 mg/l)

• Pencemaran ini menyebabkan :

- menurunnya kualitas ikan hasil budidaya yang
disebabkan DO yang menurun, suhu menurun dan ikan
mudah terserang virus

- menambah ongkos pemeliharaan turbin akibat
tingginya laju korosi

- mengancam kesehatan manusia



Pencemaran sungai di Jawa Timur

• 9 April 2007, Air hasil pengolahan limbah di

kawasan industri Rungkut Surabaya membanjiri

pemukiman di kelurahan Kalirungkut, kecamatan

Rungkut, Surabaya (kerugian saluran tercampur)

• 7 September 2007, Dua perusahaan di Driyorejo,

Gresik tertangkap basah membuang limbah cair ke

Kali Tengah yang bermuara ke Kali Surabaya

• 3 Januari 2008, Sungai Buntung di Kab Sidoarjo

tercemar limbah pabrik karena lebih dari 25 pabrik di

bantaran sungai membuang limbah dengan sembunyi-

sembunyi.



Lanjutan pencemaran sungai di Jatim

• 1 Mei 2008, Ditemukan banyak ikan mati di

Bendungan Sutami, Desa Senggreng, Kecamatan

Sumberpucung, Kabupaten Malang yang diduga kuat

disebabkan pencemaran di Sungai Brantas

• Juli 2008, Pemkab Bojonegoro menemukan fakta

bahwa Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro,

tepatnya di wilayah barat desa Padangan, kec

Padangan dan desa Sudu, kec Kalitidu, menunjukkan

peningkatan pencemaran yakni BOD dan COD yang

melebihi ambang batas



Lanjutan…

• Agustus 2008, Pencemaran Kali Surabaya dimana

a. kandungan mercuri 90x lipat yakni sebesar 0,09
dimana ambang batas 0,001 mg/l

b. kandungan E.Coli 20.000 sel/100 ml air dimana
ambang batas 1.000 sel/100 ml air

• Dampak : kesehatan masyarakat menurun, biota air
(ikan sili, belut) perlahan punah



Solusi

Pemkot menerapkan sistem tanggap darurat
pencemaran sungai :

- pembangunan sarana sanitasi di daerah
aliran sungai

- penanaman pohon di daerah aliran sungai

- pemberian insentif bagi industri yang
mengelola limbah dengan baik



Pedulikah Anda ?


