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Jakarta adalah salah satu kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Hal ini disebabkan oleh 

banyaknya industry yang mengeluarkan limbah udara di sekitar Jakarta dan banyaknya jumlah 

kendaraan bermotor di Jakarta. Sekitar 98 persen dari jumlah kendaraan di Jakarta adalah kendaraan 

pribadi, dengan demikian kendaraan umum hanya berjumlah sekitar 2 persen dari total kendaraan di 

Jakarta. Menurut data pemerintah Jakarta pada tahun 2006-2007, pertambahan mobil di Jakarta 

mencapai 220 per hari. Sedangkan sepeda motor mencapai pertambahan sebesar 897 per hari. Jumlah 

ini belum termasuk kendaraan-kendaraan dari sekitar Jakarta yang masuk setiap harinya seperti 

kendaraan dari Bekasi, Depok dan Tangerang. Sementara data Dinas Perhubungan DKI Jakarta 

menunjukkan, pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 1.117 per hari atau sekitar 

9 persen per tahun. Tentu saja fenomena ini merupakan sebuah hasil dari system transportasi umum 

yang tidak memadai. Masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan 

kendaraan umum yang tidak nyaman dan seringkali tidak aman. 

 

Kemacetan dan polusi Jakarta akibat jumlah kendaraan yang terus meningkat 

 

Bus PPD yang beroperasi di Jakarta, kondisi buruk, tidak nyaman dan tidak aman 



Kepadatan kendaraan yang berakibat pada polusi udara kini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun mulai 

merambat pada kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Surabaya. Kendaraan-kendaraan yang 

digunakan di Indonesia adalah jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, di mana hasil 

pembakaran bahan bakar berupa asap menyebabkan polusi. Bahan bakar minyak juga merupakan salah 

satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan pertumbuhan manusia yang demikian 

cepat, kebutuhan akan transportasi dan energi juga meningkat, sehingga persediaan bahan bakar 

minyak dunia sebagai bahan bakar utama terus menipis. Telah diprediksi bahwa persediaan bahan bakar 

minyak akan habis pada tahun 2015. Imbas dari menipisnya persediaan minyak ini telah dirasakan oleh 

masyarakat Indonesia dengan melambungnya harga minyak tanah dan bensin.  

Indonesia sebagai negara dengan peringkat kelima penduduk terbanyak dunia, berkontribusi besar 

dalam pertambahan polusi gas buang dan merosotnya persediaan bahan bakar minyak dunia. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terlalu banyaknya jumlah kendaraan , 

polusi dan krisis bahan bakar adalah sedikit dari berbagai masalah yang dihadapi Indonesia. 

Permasalahan krisis bahan bakar telah lama ditelaah dengan berbagai upaya untuk menghasilkan 

sumber energi alternatif. Sumber energi alternative yang telah dikembangkan di Indonesia antara lain 

energi matahari dan biogas. Meskipun dua alternatif energi ini dapat membantu menanggulangi krisis 

energi di Indonesia, namun dua energi alternatif ini belum digunakan secara luas. Keterbatasan 

penggunaan energi alternative ini disebabkan oleh sifat dari teknologi konversi itu sendiri. Teknologi 

konversi matahari masih relatif mahal dan tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, 

sedangkan teknologi biogas kurang diminati masyarakat karena bahan bakar yang berupa kotoran. 

Selain itu, dua teknologi alternatif ini tidak dapat diaplikasikan secara langsung untuk memecahkan 

masalah yang dibahas dalam arikel ini, yaitu polusi dan krisis bahan bakar minyak. 

Lalu, bagaimana kita dapat memecahkan  masalah tersebut? 

Kita dapat mencari jawabannya di alam. Selama ribuan tahun alam telah mencukupi kebutuhan 

energinya sendiri, bahkan mendaur ulang sendiri. Bentuk penghasil energi dan pendaur ulang itu adalah 

tanaman. Tanaman mengkonversi cahaya matahari, air dan karbondioksida menjadi energi berupa 

karbohidrat dan oksigen dalam proses photosynthesis. Dalam perannya sebagai pendaur ulang, tanaman 

mendaur ulang karbondioksida menjadi oksigen. Melalui konsep biomimicry, kita dapat menjadikan 

proses ini sebagai inspirasi dalam memecahkan masalah polusi dan krisis bahan bakar minyak. 

 

Ilustrasi proses photosynthesis pada tanaman 



Etimologi istilah biomimicry berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ‘bios’ yang berarti hidup dan ‘mimesis’ 

yang berarti meniru. Dengan demikian, biomimicry adalah studi yang mempelajari alam dan menirunya 

untuk memecahkan permasalahan manusia. Dalam memecahkan permasalahan polusi dan krisis bahan 

bakar minyak, kita dapat menerapkan konsep biomimicry ini dengan mempelajari cara tanaman 

menghasilkan energi dan mendaur ulang karbondioksida. Proses photosynthesis tanaman telah 

dipelajari dan ditiru dalam konsep artificial photosynthesis.  

Artificial photosynthesis adalah proses mengubah air, cahaya matahari dan karbondioksida menjadi 

oksigen dan energi dengan cahaya matahari untuk memisahkan partikel-partikel air dengan bantuan 

katalis. Energi yang dihasilkan dapat berupa hydrogen cair dan methanol. Dalam hal ini teknologi 

artificial photosynthesis memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknologi konversi energi matahari, 

di mana energi hasil artificial photosynthesis dapat disimpan dan digunakan meskipun cahaya matahari 

sedang minim. Hal ini dimungkinkan karena output energi yang berupa cairan.  Adapun output energi 

yang dihasilkan berupa hydrogen cair masih belum umum digunakan, berlawanan dengan methanol. 

Methanol telah umum digunakan sebagai zat aditif pada bahan bakar minyak terutama bensin, di mana 

methanol berfungsi untuk mempercepat pembakaran. Gas buangan dari bensin yang dicampur dengan 

methanol juga lebih bersih, dengan arti gas buangan yang dihasilkan lebih sedikit.  Bahkan ada pula 

mobil yang hanya membutuhkan methanol sebagai bahan bakar. Methanol juga dapat diolah menjadi 

listrik, sehingga aplikasi teknologi ini dapat dikatakan tidak terbatas.   

 

Katalis artificial photosynthesis karya David Nocera 

Katalis pemisah molekul air temuan David Nocera menggunakan kobalt sebagai agen yang 

memungkinkan sinar matahari memisahkan molekul hydrogen dan oksigen dalam air. Katalis ini relatif 

murah dengan material yang mudah ditemukan. Output dari proses artificial photosynthesis 

menggunakan katalis kobalt ini berupa hydrogen cair yang dapat disimpan sebagai bahan baku 

pembakaran atau dikonversi menjadi energi listrik. Hydrogen cair ini dapat digunakan sebaga bahan 

bakar kendaraan maupun sebagai sumber energi dalam konsep green bulding. Contoh cara kerja katalis 

ini dalam apliksinya pada konsep green bulding dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut ini. 



 

Aplikasi artificial photosynthesis pada bangunan 

Namun pada kenyataannya, masyarakat cenderung enggan menggunakan hydrogen cair, karena 

hydrogen cair masih dianggap sebagai bahan bakar yang kurang aman. Di lain pihak, methanol lebih 

mudah diterima masyarakat karena telah terbukti aman digunakan. Proses artificial photosynthesis 

dengan output methanol sedikit berbeda dengan proses artificial photosynthesis dengan output 

hydrogen cair yang diperkenalkan oleh David Nocera. 

Proses artificial photosynthesis dengan output methanol menggunakan membran berisi nanotube 

sebagai agen yang memungkinkan pemisahan molekul air oleh sinar matahari. Selain perbedaan katalis 

dan output, prinsip kerja kedua proses ini relatif sama, dengan menggunakan sinar matahari yang 

dikatalisasi untuk memisahkan molekul air yang kemudian beraksi dengan karbondioksida dan 

menghasilkan oksigen dan methanol. 

 

Ilustrasi membrane katalis dalam proses artificial photosynthesis yang menghasilkan methanol. 



Aplikasi artificial photosynthesis dalam konteks permasalahan yang sedang dibahas adalah aplikasinya 

pada kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Dalam kaitannya dengan ekses kendaraan 

bermotor di kota-kota besar, konsep ini dapat diaplikasikan pada system kendaraan umum yang lebih 

bersahabat baik dengan pengguna maupun dengan alam.  Dengan demikian, diharapkan masyarakat 

akan tergerak untuk menggunakan kembali kendaraan umum. Tentu saja hal ini dapat dicapai dengan 

aplikasi teknologi yang tepat guna, desain yang user-oriented dan kampanye yang berkesinambungan. 

 

Contoh usulan desain kendaraan umum dengan konsep green transportation menggunakan bahan 

bakar hasil artificial photosynthesis. 

 

Artificial photosynthesis telah dapat dibuktikan, namun belum digunakan sebagai sumber energi 

alternatif karena proses penyempurnaan katalis masih berlangsung. Namun jika teknologi ini telah 

sempurna dan digunakan secara luas, kita dapat membayangkan dunia yang minim polusi dan lambat 

laun efek global warming dapat berkurang.  

 


