
CLEAN WATER
AND SANITATION



 Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah 
satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals / SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah 
memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. 
Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Panel 
Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk 
memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui 
pembangunan berkelanjutan.
 
 Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, serta energi 
yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam 
konsumsi berkelanjutan dan produksi akan di dorong oleh teknologi, inovasi, 
desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan 
perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas Universal Goals dan 
Nasional Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk 
“Mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang 
diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

 Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki 
akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses 
terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian 
materi hingga 7 persen dari PDB dunia. Sanitasi, begitu juga air bersih, secara 
khusus dibahas pada tujuan enam SDGs, walaupun tetap perlu menjadi 
catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu 
kesatuan.
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 Dalam upaya mewujudkan poin - poin SDGs, ITS 
melakukan kerja sama dengan Kementerian Koordinator 
(Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(KMK) untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan 
desa. Kerja sama ini diawali dengan workshop yang diikuti oleh 
perangkat desa dan kecamatan, serta tendik dan dosen ITS.

 Pada workshop tersebut juga terdapat sesi Focus Group 

Discussion (FGD) yang membahas mengenai lima (5) topik utama 
kerja sama dan salah satunya adalah mengenai permasalahan 
listrik, air bersih, infrastruktur jalan, sanitasi, dan IT. 

6.1
Learning
Program

Workshop kerja sama ITS dengan
Kemenko KMK



6.2
Research and
Innovation

 Dalam mewujudkan SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, ITS  
turut berkontribusi langsung melalui penelitian dan pengembangan 
teknologi. Berlatar belakang dari permasalahan limbah di Jawa Timur, I 
Made Wahyu Wijaya, Doktor dari Teknik Lingkungan ITS mengembangkan 
modifikasi pengolahan air limbah dengan menambahkan lumpur sebagai 
inovasi terbaru. Penelitian yang dibimbing oleh Eddy Setiadi Soedjono 
PhD dan Dr. Agus Slamet ini menggunakan sampel lumpur dari Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) Surabaya. Selain itu, melalui program 
Erasmus Mundus, penelitian ini juga dilakukan di Portugal yaitu di muara 
Gramido, bioreaktor, dan digester IPAL Kota Vila de Gaia sebagai lokasi 
pengambilan sampel.

 Selain itu, mahasiswa ITS juga turut serta berkontribusi melalui 
penelitian. Penelitian yang diajukan pada program PKM ini berjudul 
“ABACTOR-CELLS” oleh Valianto dkk. Penelitian ini menciptakan Abactor 

Cells yang menyatukan prinsip kerja dari Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
dan Microbial Fuel Cells (MFCs), mengolah air limbah yang mengandung 
bakteri untuk mengkonversi polutan organic menjadi alat listrik dan 
mengurangi kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 81% 
pengambilan sample. Selain itu, mahasiswa ITS juga turut serta 
berkontribusi melalui penelitian. Penelitian yang diajukan pada program 
PKM ini berjudul “ABACTOR-CELLS” oleh Valianto dkk. Penelitian ini 
menciptakan Abactor Cells yang menyatukan prinsip kerja dari Anaerobic 

Baffled Reactor (ABR) dan Microbial Fuel Cells (MFCs), mengolah air 
limbah yang mengandung bakteri untuk mengkonversi polutan organik 
menjadi alat listrik dan mengurangi kandungan Chemical Oxygen 

Demand (COD) sebesar 81%.

I Made Wahyu Wijaya saat mempresentasikan disertasi
penelitiannya dalam sidang terbuka promosi doktor
Teknik Lingkungan ITS



6.3
Community
Engagement

 ITS juga turut serta mewujudkan SDG 6 melalui program 
pengabdian masyarakat. Program yang diberi nama “Kampung Mitra 
HMTL” merupakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan 
oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS di Desa Lebak Rejo 
selama 4 tahun terakhir. Program ini merupakan program jangka 
panjang yang dirancang untuk 4 tahun dan memiliki tahapan dan 
tujuan berbeda tiap tahunnya. Tahun pertama, program berfokus pada 
masalah penghijauan. Kemudian, pada tahun kedua fokus program 
pada pengelolaan sampah. Lalu pada tahun ketiga dan keempat, 
program berfokus untuk melakukan pembangunan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pengabdian masyarakat HMTL pada
kampong binaan



6.4
Partnerships
(With Goverment,
Private, NGO)

 Dalam upayanya untuk mewujudkan SDG 6, ITS juga 
melakukan kerja sama dengan instansi lain, salah satunya yaitu 
bersama Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Nota kesepahaman 
atau MoU mengenai peningkatan kerja sama antara ITK dan ITS 
ditanda tangani pada 23 September 2019. Hal-hal mengenai 
pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan tri dharma 
perguruan tinggi menjadi fokus utama dari isi MoU tersebut .

Penandatanganan MoU antara
rektor ITS dan rektor ITK



6.5
Policy

 Adapun peraturan maupun kebijakan yang diterapkan ITS dalam 
rangka mewujudkan SDG 6 adalah

Surat Edaran Nomor B/50268/IT2/TU.00.02/2019 tentang pengurangan 
penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan 
kantong plastik di lingkungan ITS.
 
 Hal ini tentu dapat berakibat baik untuk mengurangi pencemaran 
air bersih oleh limbah plastik yang sangat sulit terdegradasi.

Surat Edaran Nomor B/50268/IT2/TU.00.02/2019 tentang
pengurangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik

sekali pakai dan kantong plastik di lingkungan ITS.
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