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Banjir dan Penurunan Kualitas Air Sungai di Jakarta 

Isu mengenai penurunan kualitas air memang telah lama diperbincangkan. Banyak sumber yang 

mengatakan bahwa Jakarta akan mengalami krisis air bersih diatas tahun 2010, diantaranya adalah 

dosen Program Pascasarjana UI, Setyo S. Moersidik, saat diskusi panel bertajuk "Manajemen 

Penyediaan dan Distribusi Air Bersih di DKI Jakarta" yang digelar di Gedung Kompas pada tahun 

2007. Beliau mengatakan bahwa sampah yang dibuang ke sungai sebesar 70 persen dari total limbah 

yang masuk ke sungai, atau 1.200 meter kubik (setara 288 ton) sampah setiap harinya. Ditambahkan 

pula bahwa pada tahun 2010 adalah masa krisis air bagi warga Jakarta. Pasalnya air baku yang 

menjadi sumber pembuatan air bersih yang layak dikonsumsi masyarakat telah tercemar. Akibatnya 

perusahaan penyedia air bersih seperti Palyja dan Thames PAM Jaya, kesulitan mencari air baku 

tadi. Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh 

Indonesia (Perpamsi) Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam workshop tingkat nasional Perpamsi di Hotel 

Mercure, Ancol, Jakarta Utara tahun 2009. Beliau pun menyatakan dengan tegas bahwa Jakarta akan 

mengalami krisis air bersih akibat pencemaran sungai yang mengakibatkan menurunnya ketersediaan 

air minum.  

 

 

 

 

 

 

Potensi air di Jakarta sebenarnya sangat melimpah. Jakarta sendiri dilintasi oleh 13 sungai besar yang  

tersebar di 5 wilayah kota dan sangat potensial sebagai air permukaan untuk menunjang kehidupan 

masyarakat. Ciliwung adalah salah satu sungai utama di Jakarta, dari daerah hulu di Bogor turun ke 

daerah hilir di Jakarta,  dengan panjang sekitar 89 km, dan luas muara sekitar 347 m2. Sungai 

Gambar 1. Keadaan sungai Ciliwung dengan  kondisi air yang tercemar 
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Ciliwung terkenal sebagai sungai yang meluap setiap tahun dan merupakan pemasok air tawar bagi 

kota yang dilaluinya. Di bantaran sungai Ciliwung, terdapat perkampungan kumuh Kampung Melayu 

yang dilewati oleh sungai Ciliwung yang keadaannya perlu mendapatkan respon bagi para desainer, 

terutama bagi arsitek yang dapat memberikan usul penanganan bagi kawasan ini. Hampir setiap tahun 

daerah ini mengalami banjir, namun orang-orang yang tinggal di tepi sungai malah tambah 

mempersempit bagian sungai dan semakin parah di setiap peningkatan populasi mereka. Terdapat  

suatu korelasi antara daerah pendudukan yang semakin mengambil alih sungai dengan terjadinya 

banjir di Jakarta. Selain itu,  penurunan kualitas air terjadi akibat kegiatan sehari-hari manusia, dari 

membuang sampah, mencuci, hingga membuang limbah di sungai. Aktivitas ini tentu saja 

mengakibatkan kualitas airnya menurun, munculnya bakteri, perusakan mineral dan sedimen dalam 

air. Ini turut ditunjang dengan keterbatasan pendidikan orang yang tinggal di daerah kumuh yang 

tidak memiliki pemahaman  tepat mengenai kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Sementara 

Jakarta membutuhkan jumlah air bersih yang banyak setiap tahun, dan hampir sebagian besar  

reservoir kota didukung oleh air sungai, dan sisa lainnya masih bergantung pada air tanah. 

Dapat disimpulkan bahwa penyebab utama penurunan kualitas air di Jakarta dan bencana banjir tiap 

tahunnya adalah pemanfaatan daerah tepi sungai yang semakin menjadi seiring peningkatan populasi 

masyarakat, terutama di daerah perkampungan kumuh kampung Melayu serta adanya aktivitas 

pembuangan sampah dan limbah baik dari pabrik, maupun rumah tangga ke sungai yang 

menyebabkan tercemarnya air sungai. Padahal dalam hakikatnya, sungai adalah suatu area yang 

sengaja dibiarkan kosong untuk tujuan lingkungan, berfungsi sebagai tampungan air dan 

mengalirkannya ke laut. Tanaman dan pepohonan di sepanjang tepi sungai akan membantu tanah 

untuk menyerap air, baik dari banjir dan hujan. Namun ketika masyarakat mulai menutupi tanah 

dengan bangunan dan menghilangkan pepohonan, maka ini akan mengganggu penyerapan air, 

sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Wilayah tepi sungai adalah daerah harusnya tetap kosong 

sehingga siklus ekologi yang alami dapat dioptimalkan. Namun kenyataan saat ini, sangat susah 

menemukan daerah tepi sungai yang kosong di Jakarta, contohnya adalah di tepi sungai 

Ciliwung. Yang menjadi inti permasalahan adalah bagaimana menciptakan suatu desain bangunan 

berkelanjutan yang dapat mengakomodasi kebutuhan lingkungan, selain untuk melestarikan daerah 

tepi sungai, untuk menanggulangi bahaya banjir, dan juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

masyarakat Jakarta.  

Water Purifying Skyscraper: Ciliwung Recovery Project 

Dalam sebuah ajang Skyscraper Competition 2010 oleh eVolo, sebuah situs jurnal desain dan arsitek 

yang berpusat di Amerika, dari Indonesia muncul sebuah ide kreatif mengenai skyscraper yang 

mengangkat isu banjir dan penurunan kualitas air sungai Ciliwung sebagai permasalahan utama . 
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Lomba ini diadakan sejak tahun 2006 dan pada tahun 2010,  terhitung sebanyak 430 proposal desain 

dari 42 negara. Dan tim Indonesia yang diwakili oleh Rezza Rahdian, Erwin Setiawan, Ayu Diah 

Shanti, Leonardus Chrisnantyo, dengan konsep Water Purification Skyscraper in Jakarta meraih posisi 

kedua. Desain kreatif dari tim Indonesia diawali dengan gagasan bangunan Ciliwung Recovery 

Program (CRP), merupakan proyek yang bertujuan mengembalikan fungsi sungai Ciliwung dan 

memurnikan airnya. Bangunan ini dilokasikan melangkahi sungai Ciliwung, melalui sistem baru di 

dalam bangunan dan memanfaatkan limbah sungai sebagai bahan bakunya, CRP diharapkan mampu 

menjadi generator perbaikan lingkungan bagi kota Jakarta. Dengan kata lain bangunan ini berfungsi 

sekaligus sebagai alat penyaring atau pemurni air sungai. CRP dirancang dalam lima menara, masing-

masing terdiri dari alat pembersih air dan alat transportasi, perumahan, perkantoran, ruang publik, 

kantor sewa dan tempat rekreasi. Pengaplikasian pemurnian air sebagai prasayarat air bersih untuk 

konsumsi minum dan memasak digunakan pipa kapiler besar yang juga bertindak sebagai struktur 

bangunan. Pipa kapiler dengan lubang besar ini akan menyaring dan menetralkan infeksi pada air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam CRP terdapat tiga langkah utama proses memurnikan kualitas air di sungai Ciliwung, langkah 

pertama adalah mengalirkan aliran air sungai Ciliwung yang tercemar ke dalam bangunan melalui 

pipa-pipa kapiler dengan memanfaatkan sistem bejana berhubungan untuk mengangkatnya menuju ke 

bagian pengolahan limbah. Bejana berhubungan adalah rangkaian beberapa bejana yang bagian 

atasnya terbuka dan bagian bawahnya dihubungkan satu sama lain. Jika ke dalam bejana itu diisi air 

maka akan terlihat bahwa permukaan air dalam bejana yang diam selalu terletak pada bidang datar. 

Begitu pula bila bejana dimiringkan, permukaan airnya akan tetap dalam satu bidang datar. Penerapan 

sistem bejana berhubungan seperti pada waterpas yang digunakan untuk melihat permukaan datar 

oleh tukang bangunan. Pada tahap ini, sampah disaring dari air sungai kemudian dimanfaatkan 

Gambar 2. Ciliwung Recovery Program (CRP) sebagai alternatif desain skyscraper di Jakarta 
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sebagai pupuk bagi tanah di sekitar aliran sungai, sedangkan air sungai yang telah bebas sampah 

diolah ke tahap selanjutnya atau dialirkan kembali ke aliran sungai.  

Langkah kedua adalah tahap penambahan berbagai mineral agar air dapat dimanfaatkan untuk 

kebutuhan sehari-hari bagi penghuni bangunan, yang tak lain adalah penghuni permukiman kumuh di 

sepanjang Sungai Ciliwung. Masyarakat yang selama ini hidup di bantaran sungai, dipindahkan ke 

bangunan CRP, dengan tujuan membuka dan memperluas daerah aliran sungai Ciliwung yang akan 

dipersiapkan menjadi ruang-ruang terbuka hijau baru bagi kota Jakarta. Ini turut menjaga kelestarian 

daerah tepi sungai sekaligus menanggulangi bahaya banjir dengan perluasan sungai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah ketiga  dilakukan pengolahan kembali produk limbah rumah tangga menjadi air yang layak 

untuk dikembalikan ke aliran sungai Ciliwung. Sebagian air sungai olahan tersebut didistribusikan ke 

tanah-tanah di sekitar aliran sungai Ciliwung melalui dua cara. Cara pertama melalui pipa-pipa kapiler 

di bawah tanah yang tidak hanya membawa air, tetapi juga pupuk yang dihasilkan pada langkah 

Gambar 3. Transformasi konsep bentuk Ciliwung Recovery Program (CRP) berasal dari sistem bejana 
berhubungan 



5 

 

pertama. Pipa-pipa kapiler ini terhubung dengan menara generator yang berada di sekitar tanah-tanah 

yang mengalami kerusakan, dan menciptakan sebuah lingkungan baru yang dapat dimanfaatkan untuk 

lahan hijau. Cara kedua distribusi air memanfaatkan ketinggian bangunan CRP, dengan cara 

menyemprotkan air olahan melalui kulit bangunan. Semprotan air dari ketinggian ini menimbulkan 

kelembaban di bagian bawah bangunan yang memicu tumbuhnya tanaman perintis yang nantinya 

mampu memberi kontribusi besar bagi terciptanya sebuah ekosistem baru yang dapat dimanfaatkan 

oleh semua makhluk hidup. Berbagai ekosistem ini yang nantinya akan menciptakan iklim mikro 

yang baik bagi kota Jakarta, sekaligus sebagai jawaban atas berkurangnya banyak ruang terbuka hijau 

di seluruh dunia yang menimbulkan pemanasan global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, bangunan CRP ini memanfaatkan ketinggiannya untuk menghasilkan energi bagi dirinya 

sendiri, termasuk penggunaan sistem teknologi pasif di dalam bangunannya. Kulit bangunan 

dirancang dengan banyak lapisan, dimana lapisan terluar yang banyak memperoleh angin, 

dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga angin. Untuk pembangkit listrik tenaga surya, di puncak 

gedung terdapat solar reactor raksasa. Untuk transportasi vertikal, bangunan CRP menggunakan 

Archimedes Lift yang memanfaatkan prinsip Archimedes. Lift akan bergerak naik dan turun sesuai 

dengan hukum dengan mengakomodasi berat jenisnya. Berdasarkan Hukum Archimedes, sebuah 

benda yang tercelup ke dalam zatcair akan mengalami dua gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat 

(W) dan gaya keatas (Fa) dari zat cair itu. Sisa energi yang dihasilkan dari bangunan CRP ini juga 

akan didistribusikan ke bangunan-bangunan di sekitar sungai Ciliwung. 

Gambar 4. Bagan sistem penyaringan air pada bangunan Ciliwung Recovery Program (CRP) 
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Salah satu aspek yang paling penting dari proposal desain ini adalah penghapusan permukiman 

kumuh di sepanjang sungai. Mayoritas masyarakat bantaran sungai akan tinggal dan bekerja di CRP 

yang dapat dipahami sebagai kota baru di Jakarta, walaupun terkadang sangat sulit untuk 

mensosialisasikan pemindahan kepada warga yang telah lama menetap di bantaran sungai,  namun hal 

ini patut dipertegas kembali mengingat kondisi air sungai yang semakin tercemar dan banjir yang 

selalu datang tiap tahunnya. Diharapkan proyek CRP ini akan menjadi bangunan berkelanjutan yang 

dapat menghasilkan energi melalui angin, surya, dan sistem hidroelektrik, memurnikan air sehingga 

dapat dimanfaatkan,  mampu mengembalikan kembali fungsi bantaran sungai dan menumbuhkan 

ekosistem hijau baru sebagai penanggulangan banjir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Konsep Perencanaan Ciliwung Recovery Program (CRP) 
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