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7. PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

Deskripsi Kegiatan:
Saat ini, laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi membawa dampak terhadap
penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan oleh air limbah, polusl udara, dan
permasalahan pengelolaan sampah di kota-kota besar menjadi hal penting yang harus
ditangani secara bersamasama.

Saat ini undang-undang no 18 tahun 2008 mengharuskan penanganan sampah model TPA
open dumplng sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Sehingga perlu dipersiapkan sistem
pengelolaan sampah di perkotaan yang mampu mengeliminasi permasalahan lingkungan
sekaligus mendapatkan manfaat lain berupa gas yakni dengan menerapkan teknologi TPA
reusable sanitory londfill.

Dampak dari laju pertumbuhan penduduk ini adalah kurangnya pasokan air bersih kepada
masyarakat. Saat ini untuk skala Nasional, pemenuhan kebutuhan air bersih oleh PDAM
hanya berkisar 18%. Penerapan Teknologi Pengolahan Air untuk masyarakat di daerah-yang
tidak terjangkau PDAM sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan pasokan air bersih.

Laju lndustrialisasi mendorong tingginya lepasan senyawa kimia Persisfent Orgonic
Pollutons yang berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan.
Stockholm Convention yang merupakan sebuah kesepakatan internasional memuat sasaran
untuk menghilangkan penggunaan POPS serta memulihkan media tercemar POPS. Dalam
kesepakatan tersebut, hingga saat ini, terdapat sembilan bahan kimia dari jenis pestisida yang
telah diketahui memiliki perilaku sebagai POPs. Penggunaan pestisida POPs pada lahan
pertanian telah dibuktikan memasukijalur jejaring makanan sehingga penggunaanya yang
semula untuk membasmi hama pada tanah dan tanaman telah ditemukan pula dalam tubuh
manusia misalnya air susu ibu. Hal ini tidak saja menurunkan mutu lahan pertanian untuk
produksi tanaman pangan tetapi juga menyimpan sejumlah bahaya kesehatan lingkungan.
Atas dasar urgensi tersebut diatas, dalam program lembaga Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Lingkungan tahun 2012 dilakukan kegiatan Pilot Plant Sistem TPA Sonito ry
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Londfill, Pemasyarakatan Hasil Teknologi Pengolahan Air dan Penerapan Teknologi untuk
Penghapusan dan Pengurangan Persistent Orgonic Polutants

Tujuan Kegiatan:

1. Pilot Pla nt TPA Sonitary Londfill
Tujuan kegiatan ini adalah mengkaji performansi TPA Tipe Kering dan Tipe gasah sesua;
dengan kondisi iklim Indonesia, khususnya Bali.

2. Penerapan Teknofogi Untuk Penghapusan dan Pengurangan Persrstent Orgonic Pollutans
(POPs)
Tujuan dari kegiatan di tahun 2012 ini adalah melakukan kajian teknologi pengkajian dan
pengura ngan POPs.

3. Aplikasi Hasil Perekayasaan Teknologi Pengolahan Air
Tujuan utama dari penerapan teknologi pengolahan air siap minum ini adalah memenuhi
kebutuhan air bersih / air minum untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh suplai
air bersih dari PDAM, khususnya di daerah-daerah rawan air bersih seperti daerah pesisir,
rawa, gambut, kepulauan, dll.

Sasaran 2012:

1. Pilot PlantTPA Sonitary Landfill
•

Pengukuran gas dan komposisi air lindi di TPA basah dan kering

•

Evaluasikinerja TPA

•

Evaluasisystem IPAL LindiTPA

2. Penerapan Teknologi Untuk Penghapusan dan Pengurangan Pers,stent Organic Pollutdns
(POPs)
Sedangkan sasaran dari kegiatan ini ada tiga yang dituangkan dalam bentuk WB yakni
pertama pengkajian dan penerapan teknologi subtitusi pestisida dari bahan organik alami,
kedua adalah kajian penerapan teknologi bioremediasi untuk mengatasi lingkungan yang
sudah tercemar oleh polutan PoPs dan yang ketiga adalah sistem informasi POPS melalui
pembuatan database POP5 yang berbasis Windows.

3. Aplikasl Hasil Perekayasaan Teknologi Pengolahan Air
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Secara kualitatif sasaran yang akan dicapai dengan penerapan teknologi pengolahan air
siap diminum ini adalah penguasaan teknologi proses pengolahan air bagi masyarakat
untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih/minum, dengan demikian pemahaman
iptek dalam masyarakat akan meningkat. Dengan tersedianya air minum bagi masyarakat,
maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan membaik.

4. Secara kuantitatif sasaran yang akan dicapai dengan penerapan teknologi pengolahan air
siap minum adalah adanya sarana penunjang utama, yaitu unit pengolahan air payau
menjadi air siap minum di daerah tersebut dengan kapasitas 5.000 sampai 10.000
liter/hari atau 250 - 500 botol galon per hari dl 3 Kabupaten yakni Pandegla ng, Sampang
Madura dan Jeneponto.
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