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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Tri Dharma Perguruan Tinggi 

adalah pengabdian pada kepentingan masyarakat guna membantu terwujudnya 

kesuksesan suatu kegiatan karya bakti pembersihan Sungai Ciliwung bersama 

Kopassus dalam rangka program Indonesia Bersih dan Program Green, Clean, and 

Healthy. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar tidak membuang hasil limbah rumah tangga diperairan sungai. 

Sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia, dan sungai merupakan ekologi 

bagi berlangsungnya kehidupan. 

 Kegiatan ini sangatlah positif dengan mengajak masyarakat Indonesia, 

diantaranya segenap civitas akademika, LSM dan lain-lain agar terlibat langsung 

dalam membangun bangsa yang lebih baik. Dengan demikian dapat meningkatkan 

rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Jika rasa cinta tanah air 

meningkat, maka identitas bangsa Indonesia akan semakin kuat dan baik. 

Sementara bagi lembaga sekolah tinggi manajemen IMMI merupakan karya nyata 

peran pengabdian pada masyarakat semoga menjadi berkah bagi semua. Amin 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

     Pada saat ini keadaan sungai di Indonesia sangat memprihatinkan karena banyak orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab salah satu akibat dari ledakan penduduk dan keterbatasan lahan 

sehingga mereka membuat rumah- rumah di bantaran sungai, melakukan pembuangan sampah, 

pembuangan limbah pabrik yang dapat merugikan lingkungan sekitarnya menjadi tercemar dan 

mengakibatkan meluapnya air sungai sebagai akibat dari dangkalnya dan menyempitnya daerah 

aliran sungai (DAS). 

1.2  Tujuan 

     Tujuan dari kegiatan ini diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak 

membuang hasil limbah rumah tangga diperairan sungai, melakukan kegiatan penyuluhan 

kepada masyarakat terkait masalah pencemaran perairan sungai akibat pembuangan sampah-

sampah anorganik  maupun organik serta menerapkan sistem BKB (budaya Kali Bersih) agar 

menekan laju peledakan plankton pembawa penyakit diperairan sungai. 

1.3  Manfaat 

     Begitu banyak manfaat dari kegiatan pembersihan sungai salah satunya yaitu membuang atau 

membersihkan sampah-sampah yang ada disekitar sungai Ciliwung, berusaha untuk memberikan 

contoh kepada masyarakat sekitar agar mencintai lingkungannya, guna mendukung kelestarian 

alam guna mendukungnya daya dukung lingkungan sehingga ada interaksi didalam Biosfer. 
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BAB II 

PENJELASAN 

2.1 Pengertian Sungai 

Sungai adalah sistem pengairan air dari mulai mata air sampai ke muara dengan dibatasi 

kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh sungai. Sungai adalah fitur alami dan integritas 

ekologis, yang berguna bagi ketahanan hidup. 

Menurut Dinas PU, sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat 

penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. sedangkan PP No. 35 Tahun 1991 tentang 

sungai, Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai 

dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya 

oleh garis sempadan. 

Sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya 

dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. 

Bantaran sungai berbeda dengan sempadan sungai. Bantaran sungai adalah areal 

sempadan kiri-kanan sungai yang terkena/terbanjiri luapan air sungai. Fungsi bantaran sungai 

adalah tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir (high water channel). Menurut 

UU No. 35 1991 tentang sungai, menyebutkan pengertian Bantaran sungai adalah lahan pada 

kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah 

dalam. Sehubungan dengan itu maka pada bantaran sungai di larang membuang sampah dan 

mendirikan bangunan untuk hunian. 

Sedangkan sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai. 

Sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah 

parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah. Di samping itu, sempadan sungai merupakan 

daerah tata air sungai yang padanya terdapat mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air 

tanah. Proses inflow outflow tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah 

pada umumnya. Secara ekologis sempadan sungai merupakan habitat di mana komponen ekologi 

sungai berkembang. 

Kondisi sungai di Indonesia mengalami berbagai permasalahan diantaranya : 

1. Pendangkalan sungai yang disebabkan endapan lumpur akibat erosi. 

2. Sempadan sungai menyempit karena tumbuh permikiman liar di sekitar bantaran sungai. 

3. Rusaknya fungsi sempadan karena dikonversi untuk lahan pertanian, perkebunan, dan   

perumahan. 

4. Semakin berkembangnya permukiman di sepanjang bantaran sungai, sehingga 

lingkungan rusak dan kotor. 

 

 

 



6 
 

2.2 Pencemaran Air/ Sungai 

Air dinyatakan tercemar apabila terdapat gangguan terhadap kualitas air sehingga air tersebut 

tidak dapat di gunakan untuk tujuan penggunaannya.Yang dimaksud dengan air tercemar air 

adalah air yang telah di masuki makhluk hidup (mikro organisme), zat atau energi akibat 

kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebababkan air 

tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan peruntukannya, air (tidak termasuk 

air laut) di bagi empat golongan, yaitu: 

1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa 

ada pengolahan terlebih dahulu. 

2. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum. 

3. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. 

4. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha perkotaan, 

industri, dan pembangkit tenaga listrik. 

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya 

perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga 

mengganggu kesehatan eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. 

Bahan penyebab pencemaran disebut bahan pencemar atau polutan. 

Faktor-faktor yang menentukan pencemaran : 

1. Jumlah penduduk; 

2. Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

3. Kerusakan keragaman hayati  

4. Teknologi yang digunakan oleh manusia. 

Pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu 

dengan lainnya. Pada hakikatnya antara aktivitas manusia dan timbulnya pencemaran terdapat 

hubungan melingkar berbentuk siklus. Agar dapat hidup dengan baik manusia beradaptasi 

dengan lingkungannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mengembangkan 

teknologi. Akibat sampingan dari pengembangan teknologi adalah bahan pencemar yang 

menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini merupakan 

stimulus agar manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 

Tiap pencemaran mempunyai derajat pencemaran atau tahap pencemaran yang berbeda 

didasarkan pada : 

1. Konsentrasi zat pencemar 

2. Waktu tercemarnya 

3. Lamanya kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan. 
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Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran : 

1. Pencemaran tingkat pertama 

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat 

pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan lingkungan. 

2. Pencemaran tingkat kedua 

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada pancaindera dan alat vegetatif 

lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya. 

3. Pencemaran tingkat ketiga 

Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang 

kronis. 

4.  Pencemaran tingkat keempat 

Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena 

kadar zat pencemar terlalu tinggi. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap 

lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan 

pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. 

Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar 

terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, 

tumbuhan atau benda lainnya. 

Pencemaran Air, disebabkan oleh : 

1. Limbah Pertanian.  

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida 

dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan 

atau manusia, orang yang memakannya akan mati. Untuk mencegahnya, upayakan 

memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta 

bersifat biodegradable (dapat terurai secara biologi) dan melakukan penyemprotan sesuai 

dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke sungai. Pupuk organik yang larut dalam 

air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi), karena air kaya nutrisi, ganggang dan 

tumbuhan air tumbuh subur (blooming). Hal ini akan mengganggu ekosistem air, 

mematikan ikan dan organisme dalam air, karena oksigen dan sinar matahari yang 

diperlukan organisme dalam air terhalang dan tidak dapat masuk ke dalam air, sehingga 

kadar oksigen dan sinar matahari berkurang. 

 

2. Limbah Rumah Tangga. 

Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik (misal sisa sayur, ikan, nasi, 

minyak, lemak, air buangan manusia), atau bahan anorganik misalnya plastik, 

alumunium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah yang tertimbun menyumbat 

saluran air dan mengakibatkan banjir. Pencemar lain bisa berupa pencemar biologi seperti 

bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Bahan organik yang larut dalam air akan mengalami 

penguraian dan pembusukan, akibatnya kadar oksigen dalam air turun drastis sehingga 
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biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, akan ditemukan cacing 

Tubifex berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis 

(bioindikator) parahnya limbah organik dari limbah pemukiman. 

 

3. Limbah Industri.  

Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang 

berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan 

polutan berupa cairan panas. Kebocoran tanker minyak dapat menyebabkan minyak 

menggenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam 

kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan organisme laut lainnya untuk 

mengatasinya, genangan minyak dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, 

kemudian ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak. 

 

4. Penangkapan Ikan Menggunakan racun.  

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari tumbuhan), 

potas (racun kimia), atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak 

hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air lainnya. 

2.3 Ciri-ciri dan Dampak Pencemaran 

Air yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia atau 

mineral terutama oleh zat-zat atau mineral yang berbahaya bagi kesehatan.  Adapun beberapa 

indikator bahwa air sungai telah tercemar adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan suhu air. Air yang panas apabila langsung dibuang ke lingkungan 

akan mengganggu kehidupan hewan air dan mikroorganisme lainnya. 

2. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen. Air normal yang memenuhi 

syarat untuk suatu kehidupan mempunyai berkisar pH berkisar antara 6,5–7,5. 

3. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air. Air dalam keadaan normal dan bersih 

pada umumnya tidak akan berwarna, sehingga tampak bening dan jernih, tetapi hal itu 

tidak berlaku mutlak, seringkali zat-zat beracun justru terdapat pada bahan buangan 

industri yang tidak mengakibatkan perubahan warna pada air. Timbulnya bau pada air 

lingkungan secara mutlak dapat dipakai sebagai salah satu tanda terjadinya 

pencemaran. Apabila air memiliki rasa berarti telah terjadi penambahan material pada 

air dan mengubah konsentrasi ion Hidrogen dan pH air. 

4. Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut. Bahan buangan yang berbentuk padat, 

sebelum sampai ke dasar sungai akan melayang di dalam air besama koloidal, 

sehingga menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam lapisan air. Padahal sinar 

matahari sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk melakukan fotosintesis. 

5. Adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi 

bahan buangan dari limbah industri ataupun domestik. Bila bahan buangan yang 

harus didegradasi cukup banyak, maka mikroorganisme akan ikut berkembangbiak. 

Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak tertutup kemungkinan bahwa 

mikroba patogen ikut berkembangbiak pula. 

6. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Zat radioaktif dari berbagai kegiatan 

dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan biologis apabila tidak ditangani 

dengan benar, baik efek langsung maupun efek tertunda. 
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Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain: 

1. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. 

2. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi). 

3. Pendangkalan dasar perairan. 

4. Punahnya biota air, misal ikan, yuyu, udang, dan serangga air. 

5. Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah. 

6. Menjalarnya wabah muntaber. 

 

2.4 Keadaan Sungai Ciliwung 
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Anggaran Biaya 

 

 

Honor Dosen    2 x Rp 400.000      = Rp. 800.000 

Honor Peserta   3 x Rp 250.000      = Rp. 750.000 

Pembuatan  Laporan        = Rp. 250.000 

Pembuatan Spanduk        = Rp. 150.000 

 

Total              Rp 1.950.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUSUNAN PENYELENGARA 

 

Penanggung Jawab     : Ketua STIMA IMMI 

  Dr. Zulkifli Rangkuti, M.Si. 

Pembina     : Ketua Program Studi S1 

  Drs. Rokhmad Slamet, MM. 

  Ketua Program Studi S2 

  Dr. Boyke Setiawan, MM. 

  Pembantu Ketua 1 

  Hj. Sri Wahyuningsih, SE, MM. 

Ketua LPPM     : Ir. Nyayu Siti Rahmaliya, MM 

Sekretaris dan Bendahara   : Asri Yusniar (Semester V) 

Peserta      : 1. Hadi Wibowo, SH, MM (Dosen) 

        2. H. Sularno, SE (Dosen) 

        3. Budi 

        4. Purwanto 

        5. Rohmad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Kesimpulan 

 

1. Memberikan suri tauladan khususnya kepada masyarakat sekitar lingkungan sungai 

ciliwung melalui pembersihan sampah-sampah yang terdapat di sepanjang sungai. 

2. Mengajak kepada seluruh masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan maupun 

kebersihan sungai. 

3. Mengajak kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk mengikuti 

program yang dicanangkan oleh pemprov DKI dengan menempati rumah-rumah susun 

yang sudah disediakannya. 

4. Diharapkan masyarakat mampu membuat jalur sepanjang bantaran sungai dengan tanaman-

tanaman misalnya pohon-pohon bambu. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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