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Terima kasih kepada sahabat setia Percik Yunior yang telah mengirimkan karya -karya
menarik yang menceritakan tentang bagaimana menjaga sanitasi lingkungan.
Kirimkanlah karya menarik sahabat Percik Yunior ke alamat redaksi Percik Yunior
dan dapatkanlah hadiah menarik dari redaksi Percik Yunior. Selamat berkarya!

Diterbitkan Oleh :

Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyelamatan Lingkungan

Halo Sahabat Percik Yunior
dibanggakan oleh Indonesia.

yang

Sahabat Percik Yunior, apakah kota
kalian sudah bersih dan nyaman? Apabila belum, pada edisi ini Percik Yunior
akan membahas tentang kota sanitasi
idaman yang aman, nyaman, sehat dan
bersih seperti yang kita inginkan.
Dalam edisi ini, sahabat Percik Yunior
akan dibawa berkunjung ke Kota Sanitasi Percik Yunior dan melihat fasilitas
apa saja yang tersedia di dalamnya.
Tidak hanya itu, dalam edisi ini pun akan
banyak cerita yang dapat menginspirasi
sahabat Percik Yunior untuk menjaga
kotanya agar bisa tetap aman dan sehat.
Dengan lingkungan kota yang sehat,
hidup kita akan menjadi lebih baik.
Namun, hal tersebut tidak akan terjadi
apabila kita tidak disiplin dan tidak
peduli terhadap kebersihan lingkungan
kita sendiri.
Tim redaksi Percik Yunior berharap
semoga para sahabat Percik Yunior
selalu berperilaku sehat, dan menjadi
agen penyelamat lingkungan.
Selamat menikmati Percik Yunior edisi
26 ini dan selamat berpetualang dalam
ilmu pengetahuan.
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“PEMILIHAN KETUA KELAS”
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Sahabat
bat

yang
ya
an selalu menjaga kesehatan,

d h maka
k d
h
h
demam berdarah,
daerahmu
harus segera dibersihkan. Demam
tempat sampah

ber-air

Nyamuk tersebut menyukai tempat-tempat

seperti

bak mandi

dan tempat lainnya yang tergenang air. Agar nyamuk ini

MENGURAS

bak mandi, MENUTUP tempat-tempat

Yaitu :

MENGUBUR

selanjutnya adalah

sampah-sampah

Ayo selamatkan lingkunganmu
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SEKOLAH

CARA KOTA PERCIK
MENCEGAH DEMAM BERDARAH

sakit

apabila di lingkungan

RUMAH

-mu ada yang terkena

berdarah dibawa oleh

Aedes Aygepti.
nyamuk

selokan

tumpukan sampah

yang tidak ditutup, genangan air di

dan

tidak dapat berkembang biak, maka kita harus melakukan

3M

tong air

yang tergenang air seperti

dan tempat sampah,

hujan

yang tergenang air

. Demikianlah tips pencegahannya.

dari bahaya DEMAM BERDARAH !
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“Menanam Tanaman Rame-rame”

Ayah kenapa
kita sebaiknya
menanam
tanaman di
rumah?

Suatu pagi, Ayah menanam
tanaman di kebun kecil
dibelakang rumah sementara
Kidi memperhatikannya.

Karena, dengan
menanam tanaman di
rumah, bisa menjadi
penyerap air yang baik
untuk mengurangi
banjir dan juga agar
membuat udara di
sekitar kita segar.

Kemudian ia sibuk
mengambil cat,

dan kuas.
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Eh.. Halo
Kidi...

Tiba-tiba Kidi
mendapatkan ide.
Aha!

Setelah itu, Ia mulai mengecat
gelas-gelas tersebut
menjadi berwarna-warni
dan bergambar lucu.

Ia mengumpulkan
gelas plastik
bekas.

Setelah itu, Ia juga
memasukkan tanah ke
dalam gelas-gelas plastik
yang sudah dihias.
Ayahnya menjadi
bingung.

Setelah selesai melukis
gelas-gelas plastik itu, kemudian
Kidi menjemurnya agar cat-nya
segera kering.

Kidi, sedang
apa?

Kidi sedang
membuat pot
tanaman untuk
dibagikan ke
teman-teman
Kidi, Ayah.

Kidi warnai
agar teman-teman juga suka. Karena
kalau mereka ikut menanam
tanaman dirumahnya, daerah kita
akan bebas banjir dan udara di
kompleks kita akan selalu segar.

Hasilnya, gelas-gelas tanaman kidi
sangat cantik karena penuh warna
dan berbentuk unik. Teman-teman
kidi pun senang mendapatkan pot
tanaman yang lucu. Ayah sangat
bangga dengan Kidi.

Tanam tanaman ini
di halaman sekitar
rumahmu ya
Iya. Terima
kasih, Kidi
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CARA MENGATASI BANJIR ALA

JOKOWI
JOKOWI &
& AHOK
AHOK

Sahabat Percikk Yu
Yunior,
unior, kali ini
Inspirasi akan membahas
b h
tentang 10 langkah strategis
Gubernur DKI Joko Widodo
(Jokowi) dan Wakil Gubernur
Basuki Cahaya Purnama
(Ahok) untuk menghadapi
musim hujan dan
mengantisipasi banjir Jakarta.
Berikut adalah ulasannya :

akan disebar di wilayah-wilayah
Jakarta yang rawan banjir.

2. Pemasangan kamera
pengawas alias CCTV di rumah
pompa
Untuk melakukan pengamanan,
tiap rumah pompa akan dipasangi
empat hingga delapan unit CCTV.
CCTV atau Closed Circuit Television
1. Persiapan rumah pompa adalah unit kamera yang
Rumah pompa dapat berguna salurannya hanya bisa dilihat oleh
saluran khusus yang bertujuan
dalam pengendalian banjir,
untuk memudahkan pengawasan.
terutama untuk menyedot
Dalam hal ini pengawasan
genangan sehingga
ketinggian air. Bahkan, CCTV ini
meminimalisir terjadinya
terkoneksi ke ruangan kantor
banjir. Rumah pompa ini
Jokowi dan Ahok lo, teman-teman.
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3. Memperbaiki
Memperb
baiki pintu
pintu air
Pintu air di Jakarta berperan
penting mengendalikan air yang
datang dari arah Bogor. Bila
kondisinya tidak baik, dapat
dipastikan aliran air tersebut akan
menggenangi permukiman di
sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Jokowi dan Ahok memerintahkan
Dinas Pekerjaan Umum untuk
mengeruk sampah di pintu air.
Pintu-pintu air yang dibersihkan
antara lain : pintu air Duri, Kamal
Muara, Kapuk Muara, Kapuk Poglar,
Pesing, Manggarai, dan Tomang.
Dalam sehari sekitar 70 ton sampah
yang nyangkut di pintu air. Hiiiii
kotor sekali ya, teman-teman.

4. Drainase
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Jakarta di bawah pimpinan Jokowi
dan Ahok mulai melakukan
pengecekan gorong-gorong,
termasuk got-got kecil di komplek
perumahan. Terutama jaringan
gorong-gorong dalam kota.
5. Pengerukan waduk
Dinas Pekerjaan Umum pun
mengeruk 12 waduk yang ada di
Jakarta. Saat ini, kedalaman
rata-rata waduk tersebut hanya dua
meter karena banyak endapan.
Waduk juga banyak ditumbuhi
eceng gondok.
6. Pengerukan kali besar
Selain pompa dan waduk, Dinas
Pekerjaan Umum juga mulai
mengeruk kali, baik yang besar
maupun kecil, di Jakarta.
7. Pengerukan kali submakro
Kali submakro adalah kali-kali
berukuran sedang dan kecil seperti
Kali Palmerah dan Kali Lontar.
Kali-kali tersebut pun mulai dikeruk.
Tujuannya, mengurangi beban di
kali-kali utama.

8. Refungsi kali
DKI mulai merapikan pinggiran kali,
seperti membangun jalan inspeksi
kemudian menertibkan bangunan
liar dan penghijauan.
9. Membangun sumur resapan
Dalam skala lebih kecil, Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
mulai membuat 1.958 sumur
resapan. Kepala Dinas ESDM
mengatakan sumur resapan
memang tidak terlalu berpengaruh
saat banjir. Saat ini 30 persen sudah
selesai dibangun. "Hanya mengurangi genangan air saja," katanya.
Sehingga, pembuatan sumur
resapan difokuskan pada daerahdaerah yang setiap banjir menyebabkan genangan.
10. Satgas tanggap banjir
Membentuk satuan tugas tanggap
banjir. Satgas ini ada di tiap
kecamatan. Satgas tersebut
bertugas melaporkan bahaya dini
banjir juga menyiapkan
pengungsian.

Di DKI Jakarta dari 44
Kecamatan yang ada, 32
kecamatan adalah daerah
rawan banjir atau ada 200
titik. Dari 267 kelurahan
yang ada di Jakarta, 93
kelurahan merupakan
wilayah rawan banjir dan
genangan. Di DKI Jakarta
dari 44 kecamatan yang ada,
32 kecamatan adalah
daerah rawan banjir dan
sebanyak 93 kelurahan juga
merupakan daerah rawan
banjir.
Sebelum keadaan ini
menjadi semakin parah,
mari kita hentikan untuk
membuang sampah di kali
ataupun di selokan karena
akan menghambat aliran
sampah. Mulailah biasakan
diri membuang sampah
pada tempatnya. Karena
apabila banjir terus terjadi
maka kita juga yang akan
rugi, Teman.
http://www.tempo.co/read
/news/2013/10/10/083520
714/10-Langkah-Jokowi-A
ntisipasi-Banjir/1/1
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Selamat Datang
di

KOTA SANITASI
NYAMAN

AMAN

SEHAT

versi
Fasilitas Kota
SUPERMARKET

1. Pusat Pemerintahan

2. Pusat Perbelanjaan

3. Rumah Sakit

6. Rumah Penduduk

5. Tempat Peribadatan

4. Pusat Pendidikan

AIR KOTOR

7. Instalasi Pengolahan Air Limbah 8. Pemadam Kebakaran

10. Pusat Daur Ulang

11. Bank Sampah

14. Taman Sehat (Ruang Publik)

9. Pasar Tradisional Sehat

12. Kantor Pos

13. Kantor Polisi

Halo kawan Percik Yunior! Selamat datang di KOTA
SANITASI PERCIK YUNIOR. Kota kami adalah kota yang
aman, nyaman, dan sehat. Kota kami tidak besar, namun
kota kami lengkap dengan berbagai fasilitas publik yang
menunjang. Selain itu, kami memiliki taman bermain
yang luas, bersih, dan nyaman. Tentunya, kami selalu
menjaga fasilitas- fasilitas tersebut. Kami pun selalu
menjaga kebersihan lingkungan kami.
Selamat berkunjung!

SUPERMARKET
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AIR KOTOR
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HARI BUMI

2014

Memperingati Hari Bumi Dengan
Kegiatan Sukarela

Sahabat Percik Yunior, Hari Bumi
yang jatuh setiap 22 April
merupakan momen bagi masyarakat dunia untuk mengingat dan
lebih peduli terhadap kelestarian
bumi. Pada momen tersebut,
Gerakan Indonesia Berkibar (GIB)
turut serta memperingati hari bumi
melalui kegiatan Sukarela di SDN 01
Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Acara
sukarela tersebut dilakukan lewat
kolaborasi dengan sukarelawan dari
Cargill, Rotaract Semanggi, serta
Jakarta Berkebun.
Kegiatan yang berjudul “EarthDay”
ini diikuti oleh sekitar 30 orang
sukarelawan dari gabungan
keempat komunitas tersebut. Tema
kegiatannya adalah bagaimana
menumbuhkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak lewat
beberapa aktifitas yang seru dan
menarik. Pada kesempatan itu, para
siswa melakukan berbagai kegiatan
yang menumbuhkan semangat
melestarikan lingkungan.

untuk meneriakkan yel-yel
pramuka dengan penuh
semangat meskipun matahari
pagi disana cukup terik.
Setelah itu siswa-siswa SDN 01
Karet Tengsin melakukan
“Operasi Semut”, yaitu dengan
membuat kelompok yang
bertugas memungut sampah di
sekitar sekolah. Masing-masing
kelompok diberikan satu buah
kantong plastik besar untuk
mengumpulkan sampah yang
telah dipungut.
Kegiatan selanjutnya adalah
penyuluhan 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) di dalam kelas.

Melalui kegiatan 3R, siswa
diajarkan mengurangi pemakaian barang-barang yang dapat
mencemari lingkungan(Reduce),
menggunakan kembali barang
yang masih bisa dimanfaatkan
(Reuse), serta mendaur ulang
barang yang telah habis
manfaatnya (Recycle).
Akan tetapi, penyuluhan 3R
tersebut dilakukan dengan cara
yang berbeda. Para siswa diberi
penyuluhan lewat pertunjukan
komedi sejenis opera atau
lenong yang diperagakan oleh
para sukarelawan Cargill di
dalam kelas.

Aktifitas pertama diawali dengan
kegiatan baris-berbaris yang
dipimpin oleh Kak Yudha dari
Gerakan Pramuka dan juga
merupakan sukarelawan GIB. Kak
Yudha mengajak siswa-siswa untuk
meneriakkan yel-yel pramuka
dengan penuh semangat meskipun
matahari pagi disana cukup terik.
Doc : Indonesia Berkibar
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Sambil melawak, para pemeran
menyisipkan pesan dan fakta
terkait kerusakan lingkungan.
Siswa-siswa terlihat sangat
antusias menyimak pertunjukan
ini.
Selesai pertunjukan komedi,
kegiatan dilanjutkan dengan
praktek mengolah kembali barang
bekas pakai. Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok untuk
mengolah botol plastik bekas
menjadi sesuatu yang bisa
dimanfaatkan kembali. Di bawah
pengawasan dari tenaga sukarelawan, siswa-siswa tersebut berhasil
membuat beberapa barang seperti
tempat pensil, bola, bunga, dan
lain-lain.

Sementara di waktu yang bersamaan, siswa kelas 5 dan 6 diajarkan
menanam pohon pada tanah
kosong yang terdapat di belakang
sekolah. Para siswa diajarkan oleh
Kak Indra dari Jakarta Berkebun
mengenai pentingnya menanam
pohon serta bagaimana menanam
pohon yang baik . Selain itu,
masing-masing siswa diberikan
satu bibit pohon untuk bersamasama mengikuti praktek menanam
di tanah yang sudah disiapkan
Melalui kegiatan ini, para siswa
diharapkan lebih peduli dengan
lingkungan tempat mereka tinggal.

www.indonesiaberkibar.org/id/news/2014/04/28/memperingati-hari-bumi-dengan-kegiatan-volunteering

Doc : Indonesia Berkibar
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Mengapa Begini ?
Mengapa Begitu ?
Mengapa Anak anak

suka berenang di air banjir
dan sungai kotor?

Sering kali kita melihat ada anak-anak yang
bermain air dan berenang pada sungai yang
kotor. Banyak diantaranya akhirnya terkena
penyakit. Namun, banyak dari mereka yang
tidak pernah jera untuk bermain air kotor
dikala banjir.
Musim banjir yang melanda Indonesia
sekarang ini, terutama di Kota besar,
membawa beberapa penyakit bawaan air
yang dibawa oleh banjir. Penyakit-penyakit
tersebut diantaranya adalah :
1. Penyakit diare disebabkan oleh virus atau
bakteri patogen. Ini juga merupakan
penyebab utama kematian kanak-kanak di
negara berkembang.
2.Cholera. Penyakit ini disebabkan oleh
jangkitan virus (kuman) yaitu vibrio
cholera. Virus ini biasanya masuk ke tubuh
melalui air minuman yang tercemar karena
tidak diolah dengan benar dan tidak bersih
atau melalui ikan yang tidak dimasak
dengan benar.
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3. Leptospirosis. Penyakit ini juga dikenali
sebagai penyakit/ sindrom Weil, demam
canicola, demam ladang tebu, dan demam
7-hari. Penyakit ini terkandung pada urin
tikus.
4.Thypoid atau Thypus. Demam paratifoid
(Typhoid Fever dalam bahasa Inggris)
merupakan penyakit yang disebabkan
oleh bakteri yang dikenali sebagai
salmonella typhi.
Nah, teman-teman jika kita mengetahui
bahayanya berenang di air kotor, apakah
kita masih mau melakukannya?
http://www.pingje.org/toolbar/8024/

Ayahku, seorang
Petugas Kebersihan
diadaptasi dari cerita pendek
“Ayah Jodie Seorang Petugas Kebersihan
Oleh : Matthew Licht

Ayahku adalah seorang petugas
kebersihan. Setiap hari beliau mengangkut
sampah-sampah dari rumah-rumah dan
Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)
menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Aku sayang ayahku. Beliau adalah orang
yang baik dan penyayang.
Pada awalnya aku malu ditertawai
teman-teman di sekolah karena pekerjaan
ayahku. Mereka mengatakan bahwa
pekerjaan ayahku adalah pekerjaan yang
kotor dan bau. Mereka juga mengejek
ayahku bau sampah. Tetapi, disaat aku
memeluk ayahku sehabis pulang kerja,
ayahku begitu wangi dan bersih. Tidak
seperti yang mereka bilang. Ayahku selalu
menjaga kebersihan tubuhnya.
Suatu hari aku pernah menangis karena
tidak tahan dengan ejekan teman-teman.
Ayahku melihatku bersedih Ia menghiburku dengan mengajakku untuk
melihat tempat kerjanya dan bagaimana ia
bekerja disaat akhir pekan sekolah.

Tempat kerja ayahku memang terlihat
kotor dan bau. Namun, sampah-sampah
tersebut adalah hasil dari buangan warga
kota yang jorok dan tidak menjaga
kebersihan. Banyak orang yang tidak
peduli untuk mengolah sampah di rumah
dan tidak peduli untuk menjaga
lingkungannya. Namun, ayahku yang
mengambil alih tanggung jawab tersebut.
Ayahkulah yang memilah-milah sampah
organik dan anorganik. Ayahkulah yang
membuat sampah organik menjadi pupuk
dan mendaur ulang sampah anorganik
menjadi bahan yang berguna lainnya.
Ayahku jugalah yang menjaga kebersihan
kota.
Kota ini berhutang begitu banyak pada
ayahku dan teman-temannya. Bila tidak
ada pekerjaan seperti ayahku kota ini akan
amat sangat kotor dan penuh dengan
penyakit. Pekerjaan ayahku begitu mulia
dan beliau amat baik hatinya.
Aku bangga dengan ayahku. Aku bangga
menjadi anak ayahku. Aku bangga
menjadi anak seorang petugas kebersihan.
sumber:
http://www.eastoftheweb.com/
short-stories/UBooks/
JodiDadd908.shtml

Teman-teman ayahku banyak dan
semuanya baik-baik. Di tempat kerja ayah,
aku memakai pakaian pelindung kerja
untuk anak-anak. Ayahku yang
membelikannya.
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Bunda,
bagaimana cara
menjaga kota kita
agar nyaman
dan sehat?

KOTA-KOTA
TERBERSIH DI DUNIA

1

Calgary, Kanada
Kota ini memiliki sistem sanitasi terbaik
sedunia sehingga membuat kota ini memiliki
tingkat kebersihan yang terbaik pula. Selain
memiliki sistem sanitasi terbaik, Pemerintah
Calagary juga melakukan pengolahan limbah
dengan baik
dan selalu berupaya mengurangi jumlah
limbah yang ada

Untuk menjaga
kebersihan kota, kita bisa belajar
dari beberapa kota-kota
terbersih dunia, Seperti :

2
Ottawa, Kanada
Salah satu tempat paling
nyaman dan paling keren
di dunia untuk kelestarian alamnya.
Selain itu, kota ini dikelilingi oleh hutan,
taman, dan lahan basah sehingga membuat udara di kota ini selalu segar.

Cara -cara yang bisa kita
pelajari untuk menjaga kota:
Memperbaiki sistem
sanitasi
Memperbaiki sistem
pengolahan limbah
Mendaur ulang
sampah
Menjaga hutan
dan memperbanyak
pohon di perkotaan
20

Wellington, Selandia Baru
Kota ini merupakan kota terbersih dan terhijau di
negara Selandia Baru. Selain itu, kota ini juga memiliki nilai kualitas hidup yang cukup baik. Kota ini bisa
tetap bersih karena melakukan beberapa
proses
daur ulang sampah serta
menyediakan banyak jumlah
ruang terbuka.

3

Helsinki, Finlandia
Jika kamu mengunjungi kota ini, maka
kamu akan merasa nyaman sebab
kota ini memiliki fasilitas publik
terbersih. Sebut saja toilet terbersih.
Semua fasilitas ini dapat kamu temui di
kantor, kereta atau pertokoan.

4
Minneapolis, Amerika Serikat
Mendapatkan predikat kota terbersih
di Amerika Serikat setelah kota ini melakukan perbaikan besar-besaran. Walaupun
sering memproduksi limbah elektronik namun
kota ini tetap ramah lingkungan.

Kobe, Jepang
Merupakan kota terbesar ke-6 di Jepang.
Kota Kobe memiliki sistem drainase yang
paling baik. Setiap saluran air yang
mengandung limbah dan kotoran tidak
dibuang ke sungai
sehingga sungai
menjadi bersih.

5

Menjaga kebersihan
Fasilitas publik,
termasuk toilet umum
Memperbaiki sistem
drainase
Memilih berjalan kaki
atau bersepeda untuk
mengurangi polusi udara

6
7

Kopenhagen, Denmark
Dari hasil survei secara proaktif
antara wisatawan dan pengunjung
di berbagai negara di Eropa, kota
ini dipilih menjadi kota paling bersih di Eropa. Kota ini juga dinobatkan menjadi kota paling hijau di
dunia. Masyarakat kota ini memilih
untuk bersepeda dan berjalan kaki
sehingga mengurangi pencemaran
dan polusi udara. Selain itu,
kota ini memanfaatkan sampah
sebagai sumber energi.

Oslo, Norwegia
Merupakan ibukota negara Norwegia, juga
kota terbesar di negara itu. Semua pusat
kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya negara Norwegia berada di sini.
Namun, dengan pesatnya laju pembangunan di Kota Oslo,kota ini tetap menjadi salah
satu kota dengan kualitas udara terbersih
di dunia.

8

Kota kita akan bersih jika kita menjadi warga
kota yang bertanggung jawab dan peduli. Cara
terbaik adalah dengan memulai disiplin
menjalankan kebiasaan bersih untuk diri kita
sendiri dan lingkungan kita.

21
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BELAJAR DARI SISTEM
PENGOLAHAN

AIR DI SINGAPURA
Teman-teman, negara Singapura yang sekarang terkenal sebagai
negara kecil yang menjadi salah satu pusat bisnis di kawasan
Asia, ternyata dahulunya juga pernah mengalami banjir. Tidak
hanya itu, dahulu negara Singapura juga memiliki sumber air yang
terbatas dan juga penanganan sanitasi yang kurang memadai.
Tetapi lihatlah kondisi Singapura saat ini, keadaan kotanya bersih.
Warganya sangat disiplin dan ketersediaan air bersih yang melimpah.
Apa sih rahasianya? Kita simak yuk info yang berikut ini!

Merlion Park,

Singapore

Pemerintah Singapura membuat beberapa langkah
untuk memastikan ketersediaan sumber air minum
dengan cara :
Marina Bay Sand

Hotel, Singapore
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SKEMA PENGOLAHAN AIR DI SINGAPURA

PENGOLAHAN AIR DI SINGAPURA
Bagi Singapura, air bekas pakai (Waste Water) diolah kembali menjadi air bersih. Pengolahan
air bekas pakai dilakukan dengan teknologi canggih dan ultraviolet yang disebut NEWater.
Air yang dihasilkan pun kembali murni, bahkan sangat murni. Air yang sangat murni ini
sehat untuk diminum, dan rasanya hambar. NEWater mampu menyumbang pasokan air
bersih 30 persen dari total 273.000 meter kubik (60 juta galon) kebutuhan air masyarakat
Singapura pada 2013. Ditargetkan pada 2060, NEWater bisa memenuhi 50 persen
kebutuhan air bagi masyarakat Singapura.
Selain dari resapan air lokal dan NEWater, Singapura juga mengimpor air dari Johor,
Malaysia. Selain itu Singapura juga memanfaatkan sumber daya air laut untuk pemenuhan
air bersih bagi rakyatnya. Air laut disaring dengan proses desalinasi. Desalinasi adalah proses
pemisahan untuk mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level
tertentu sehingga air dapat digunakan.
http://www.ampl.or.id/read_article/belajar-%20mengelola-air-buangan-darisingapura-%20maraita-listyasari-/38
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Pipa PVC

Tutup
Beton

Lapisan
Aspal
Pipa PVC

Saluran Pembuangan Air Hujan
Air adalah salah satu kebutuhan
vital bagi manusia. Demikian
pentingnya fungsi dan
kedudukannya, hingga di jaman
modern ini, air menjadi salah satu
produk yang diperjual belikan.
Namun, tahukah kalian bahwa
kerusakan lingkungan yang terjadi
saat ini berefek pada menurunnya
kualitas dan kuantitas air?
Bencana alam dan aktivitas manusia menjadi penyebab kurangnya
pasokan dan kualitas air.
Kondisi tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja. Harus ada upaya
untuk mencari jalan keluar untuk
memperbaiki kualitas air. Usaha
perbaikan ini bisa dimulai dari
lingkungan rumah kita. Salah satu
caranya dengan membuat sumur
resapan. Sumur resapan
merupakan sebuah sarana berupa
sumur atau lubang pada
permukaan tanah yang dibuat
untuk menampung air hujan dan
meresapkannya ke dalam tanah
dengan baik.

Saluran
Drainase
3. Air yang masuk ke dalam
sumur resapan adalah air
hujan.

Sumur
Resapan
menekan laju erosi dan dalam
jangka waktu lama dapat
memberi cadangan air tanah
yang cukup. Secara sederhana,
prinsip kerja sebuah sumur
resapan yaitu menyimpan
(untuk sementara) air hujan
dalam lubang yang sengaja
dibuat, selanjutnya air
tampungan akan masuk ke
dalam tanah sebagai air resapan
(infiltrasi). Air resapan ini
selanjutnya menjadi cadangan
air tanah.
Syarat Pembuatan :
Untuk membuat sumur resapan
ada beberapa persyaratan yang
perlu diperhatikan, diantaranya:

Sumur resapan ini memiliki banyak
manfaat diantaranya, sebagai
1. Dibuat pada lahan yang lulus
pengendali banjir, melindungi serta
air dan tahan longsor.
memperbaiki kualitas air tanah,
2. Harus bebas dari pencemaran
maupun kontaminasi limbah.

4. Untuk daerah bersanitasi
lingkungan buruk, yaitu
daerah dengan kondisi sarana
air limbah, air hujan dan
sistem pembuangan sampahnya tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sumur resapan
hanya menampung air hujan
dari atap yang disalurkan
melalui talang.
Penempatan Sumur Resapan:
Untuk memaksimalkan fungsi
sumur resapan air hujan, kita
perlu memerhatikan keadaan
lingkungan setempat. Misal
jarak sumur resapan dengan
jalan, rumah, tangki septik
maupun sumber air minum.
Jarak minimum sumur resapan
dengan dengan jalan kurang
lebih 1,5 meter.
Demikian kawan. Ternyata
banyak cara untuk mencegah
banjir terutama di perkotaan.
Sekarang, tinggal mau atau
tidaknya kita berusaha menjaga
lingkungan.
Sumber :
http://www.kelair.bppt.go.id/Sitp
a/Artikel/Sumur/sumur.html

