
EVALUASI DIRI TERHADAP AIR, APAKAH KITA SUDAH BERHEMAT DAN 

TIDAK MENCEMARINYA? 

 

Pendahuluan 

Menurut Anwar et al. (2008) bahwa pada permulaan pembangunan Indonesia sebagian 

besar sumberdaya air dialokasikan khusus pada bidang pertanian. Untuk itu tersedianya 

sumberdaya air dalam jumlah yang cukup dan kualitasnya memenuhi persyaratan merupakan 

kebutuhan mutlak yang diperlukan. Oleh karenanya (terutama pada tahap permulaan 

pembangunan di masa lalu, sekitar awal 1970-an), tujuan dalam pengembangan sumberdaya  air 

adalah diarahkan kepada persoalan yang lebih sederhana, yaitu boleh dikatakan sumberdaya  air 

hampir seluruhnya ditujukan untuk keperluan pengembangan irigasi, terutama guna pemecahan 

masalah meningkatkan produktivitas pangan. Tetapi dengan semakin meningkatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan ekonomi, maka pengalokasian 

sumberdaya  air bersih (fresh water) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat manusia dan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi mengalami diversifikasi, dan cenderung menimbulkan sifat 

kelangkaan.  

Selanjutnya Anwar et al. (2008) menyatakan bahwa sifat kelangkaan dalam sumberdaya 

air menimbulkan tiga jenis persaingan, yaitu persaingan antara individual atau kelompok 

pengguna (antara pihak-pihak kelompok kaya dan miskin) dalam satu generasi dan kompetisi 

spasial seperti desa dan kota atau hulu dan hilir, maupun persaingan temporal antar generasi saat 

ini dan generasi mendatang. Jika dalam alokasi sumberdaya air tersebut alokasinya tidak 

ditangani dengan baik (ke arah perbaikan efisiensi dan keadilan (equity), maka alokasi 

sumberdaya air akan menimbulkan banyak kemubaziran dan tidak mengarah kepada 

keberlanjutan. Para pakar sumberdaya air meramalkan bahwa sumberdaya air ini akan menjadi 

sumber konflik sekitar 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Laporan terkini dari Pentagon yang 

dikutip oleh The Observer menyebutkan bahwa akan terjadi catastrophic shortage (kekurangan 

air yang dahsyat) dalam persediaan air di masa mendatang yang akan menjadi pemicu terjadinya 

perang-perang di sekitar tahun 2020. 

Air juga bisa tercemar, oleh aktivitas rumahtangga, usaha ekonomi dan industri. 

Pencemaran air adalah akibat dikeluarkannya produk-produk limbah dan kotoran menjadi 

limpasan permukaan ke dalam sistem drainase sungai, pelindian ke air tanah, tumpahan cairan, 

pembuangan limbah, eutrofikasi, dan sampah.  



Memperhatikan permasalahan ketersediaan air yang makin terbatas seperti yang 

diuraikan di atas maka kita sebenarnya dituntut untuk berhemat menggunakan air dan ramah 

lingkungan. Makalah ini bertujuan untuk membantu mengevaluasi diri kita masing-masing 

apakah kita sudah berhemat mengkonsumsi air dan ramah lingkungan? 

 

Sudahkah kita menghemat pengkonsumsian air? 

Ada beberapa aktivitas keseharian kita yang menggunakan sumberdaya yaitu (1) air 

untuk minum/memasak (lauk pauk dan sayur mayur), mencuci pakaian/piring/gelas/lain-lain, 

beristinja,  berwudlu, mandi, mengepel dan membersihkan lantai/mobil/sepeda motor, serta 

menyiram bunga (2) energi (BBM) untuk kendaraan bermotor/mobil (alat transportasi), kompor 

gas, dan minyak tanah untuk lampu/genset, (3) listrik untuk penerangan, 

televisi/komputer/internet/printer, AC, kulkas, kipas angin, magic jar, menyetrika pakaian, dan 

obat nyamuk listrik, (4) handphone dan telpon rumah untuk berkomunikasi, (5) batere untuk jam 

dinding/tangan, senter, handphone/telepon rumah, (6) kertas/tissue untuk menulis/membuat 

catatan, mencetak hardcopy dari komputer/mesin ketik, dan membungkus sesuatu, dan (7) alat 

tulis kantor (pensil, pena/ballpoint, tinta, isi staples, penjepit, dan lain-lain) untuk pekerjaan 

administrasi.  

Sadar atau tidak sadar, kita seringkali menggunakan air secara berlebihan (mubadzir). 

Kita menuang air minum/memasak lebih takaran, tidak meminum/memasaknya sampai habis 

lalu membuangnya. Sedikit pakaian (kadang-kadang hanya satu kaos singlet saja) dan belum 

kotor sudah buru-buru kita cuci dengan air yang banyak. Kita orang islam sebenarnya 

disunnahkan untuk menggunakan benda padat/tissue terlebih dahulu dalam beristinja 

(membersihkan kotoran air besar dan air kecil) untuk mengurangi penggunaan air. Kita malah 

mengabaikan itu, dan bahkan menggunakan kloset duduk yang satu kali buang air tiga kali 

memencet pembersih (menyiram) kloset (satu kali sebelum buang air, sesudah buang air, dan 

sesudah beristinja), kemudian beristinja dengan air yang berlebihan pula. Adanya ketentuan 

syariat untuk membuat kolam minimal 2 qullah (>217 liter) adalah antisipasi terhadap terlalu 

banyaknya penggunaan air untuk berwudlu. Akan sangat menghemat air, bila kita berwudlu 

dengan hanya mencelupkan ”anggota wudlu” ke kolam itu. Ada saja orang yang mengatakan itu 

kotor/jijik, tapi kita harus ingat wudlu bukan istinja. Demikian pula penggunaan air untuk 

aktivitas lainnya, air dari kran mengalir terus ke tempat pembuangan pada saat kita bersabun 



waktu mandi, pada saat mengepel mobil/sepeda motor, dan pada saat merapikan bunga di sela-

sela menyiramnya. 

Annonimous (2007) menyatakan bahwa dari hasil survey yang dilakukan Direktorat 

Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya pada tahun 2006,  menunjukkan setiap orang 

Indonesia mengkonsumsi air rata-rata sebanyak 144 liter per hari. Dari sejumlah itu pemakaian 

terbesar untuk keperluan mandi, yakni sebanyak 65 liter per orang per hari atau 45% dari total 

pemakaian air. Annonimous (2010) menyebutkan bahwa potensi air yang dimiliki Indonesia 

berada di posisi ke lima dunia. Namun jika tidak dibarengi dengan upaya pelestarian sumber 

daya air secara berkelanjutan, Indonesia akan mengalami masalah menyangkut penyediaan air di 

masa mendatang. Meskipun memiliki potensi air yang besar, konsumsi air perkapita penduduk 

Indonesia setiap tahunnya juga terhitung tinggi. Dibandingkan konsumsi perkapita dunia per 

tahun yang kurang dari enam ribu meter kubik, konsumsi di Indonesia mencapai 15.500 meter 

kubik perkapita pertahun 

 

Sudah benarkah kita menangani sumber pencemaran air ?  

Ada beberapa aktivitas yang merupakan sumber pencemaran rumahtangga yaitu (1) 

membuang limbah/sampah sisa makanan dan minuman, (2) membuang limbah cair sabun mandi, 

pasta gigi, shampoo, minyak rambut, deodorant, larutan pembersih lantai/kaca, (3) membuang 

sampah dari mencukur rambut, jenggot, dan kuku, (4) limbah padat berupa bekas pembungkus 

produk yang dipakai di atas, kertas/plastik/tissue bekas, dan (5) sampah baju/celana/sepatu 

bekas. 

Sisa makanan dan minuman seharusnya diberikan pada kucing/binatang lainnya termasuk 

ulat yang dapat mengkonsumsinya. Sudahkah kita memiliki niat dan tekad harian untuk selalu 

menempatkan sisa makanan dan minuman pada tempat yang mudah dijangkau oleh 

kucing/binatang lainnya?  

Di samping boros, kita juga sering membuang limbah cair sabun mandi, pasta gigi, 

shampoo, minyak rambut, deodorant, larutan pembersih lantai/kaca langsung ke saluran air/parit. 

Padahal sebaiknya ditampung dulu dalam septic tank/kolam pengendapan. Kita belum merasa 

perlu untuk merancang septic tank/kolam pengendapan bersama dalam suatu komplek 

perumahan, dan ada biaya untuk mengelola limbah tersebut sehingga tidak mencemari 

lingkungan. Padahal itu layak secara ekonomis untuk dikelola dalam skala usaha tertentu. 



Kita juga terkadang membuang sampah dari mencukur rambut, jenggot, dan kuku 

sembarangan, sebaiknya kita benamkan ke dalam tanah untuk diurai oleh hewan pengurai 

(dekomposer). 

Kita juga kurang bijak dalam menangani limbah padat berupa bekas pembungkus produk 

yang dipakai, dan kertas/plastik/tissue bekas. Bekas pembungkus sebenarnya bisa dirapikan lagi 

dan disimpan untuk penggunaan pembungkus sendiri, atau dijual kepada pemulung, tetapi kita 

malas melakukannya. 

Kita barangkali termasuk golongan yang berlebihan dalam mengkoleksi baju, celana, dan 

sepatu/sandal. Keinginan kita terlalu berlebih dibandingkan dengan standar kebutuhan kita. 

Sehingga kemungkinan besar banyak baju/celana/sepatu yang “menganggur” dan tidak terpakai 

lagi oleh kita. Kemudian kita juga kurang bijak mengelola bekas “pakaian” kita itu. Semestinya 

kita sumbangkan atau jual kembali untuk orang-orang yang membutuhkannya, tetapi 

kenyataannya bekas pakaian ini sering dibuang percuma, dan terkadang dilarutkan oleh air. 

Menurut Abadi (2010) bahwa meningkatnya pencemaran air oleh sampah/limbah 

rumahtangga dapat menyebabkan (1) meningkatnya kandungan hara yang dapat mengarah pada 

eutrofikasi, dan (2) Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan 

kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang 

dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Selain itu pencemaran ditandai dengan 

adanya patogen dalam air, antara lain: (1) Coliform bacteria adalah indicator yang umumnya 

digunakan untuk polusi air, dan (2) Meskipun sebenarnya bukan penyebab penyakit, 

mikroorganisme lain yang kadang ditemukan di perairan permukaan yang menyebabkan masalah 

kesehatan pada manusia termasuk : Burkholderia pseudomallei, Cryptosporidium parvum, 

Giardia lamblia, Salmonella, Novovirus dan virus-virus yang lain, serta cacing-cacing parasit 

(helminthes).  

 

Penutup 

 Umar bin Khattab berkata, evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi Allah di akhirat 

kelak. Setelah kita evaluasi diri kita, apakah kita tidak termasuk orang-orang yang mubazir atau 

orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Allah berfirman, “Sesungguhnya orang yang 

mubadzir adalah kawannya setan”. Allah juga berfirman,” telah terjadi kerusakan di daratan dan 

di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia”. Camkanlah.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasi
http://en.wikipedia.org/wiki/Coliform_bacteria
http://en.wikipedia.org/wiki/Burkholderia_pseudomallei
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptosporidium_parvum
http://en.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://en.wikipedia.org/wiki/Novovirus


 

Pustaka Acuan 

 

Abadi, Abdul Latief, Prof. Dr. Ir., MS., 2010. Dampak Lingkungan dan Analisisnya. Materi 

Kuliah. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Annonimous, 2007. Satu Orang Indonesia Konsumsi Air Rata-rata 144 Liter per Hari. Ditjen 

Ciptakarya, PU , Jakarta. 

http://ciptakarya.pu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=232 Ahad,12 

des 2010 

 

Annonimous, 2010. Indonesia peringkat lima potensi air dunia.  

http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=6591&mid=wartadaera  

Ahad,12 des 2010 

 

Arsyad, S., dan E. Rustiadi (Ed.), 2009. Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan. Yayasan 

Obor Indonesia, Jakarta 

http://ciptakarya.pu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=232
http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=6591&mid=wartadaera

