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KATA PENGANTAR 

 

Buku manual ini disediakan dalam menambah referensi bacaan untuk Program PAMSIMAS yang 

sumbernya diambil dari beberapa referensi bacaan, penelitian, dan pengalaman para ahli. Beberapa tulisan 

disesuaikan agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. 

Awal mula disusunnya buku ini adalah masalah keprihatinan pengelola program air minum pedesan yang 

melihat banyak sarana terbangun mengalami kerusakan dan tidak dipakai oleh masyarakat akibat kualitas 

air baku yang buruk. Masalah ketersediaan air minum sering terdapat kendala misalnya, lokasi pemukiman 

yang berjauhan, sehingga jika dibangun sistem pengolahan yang terpadu dengan sistem perpipaan 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi permasalahan mengenai kualitas sumber air, terutama 

di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan yang mempunyai kandungan organik tinggi 

(biasa disebut Air Gambut). Air gambut menjadi masalah terutama karena kualitasnya yang tidak 

memenuhi standard air minum di Indonesia sesuai Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum.  

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada upaya khusus yang dilakukan, yaitu dengan cara melakukan 

pengolahan sederhana untuk skala rumah tangga dan komunal. Buku manual ini membahas tentang cara 

pengolahan air sederhana, khususnya untuk mengolah air gambut. Cara ini merupakan salah satu alternatif 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih di pedesaan yang murah dan sederhana. Buku ini disertai dengan 

referensi bacaan mengenai test kualitas air gambut di bab berikutnya. 

Semoga Buku Manual Air Gambut dan Pengolahannya ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan bagi 

konsultan, fasilitator, dan masyarakat di desa. Selanjutnya dengan membaca buku manual ini, keputusan 

untuk membuat pengolahan air gambut yang sederhana merupakan keputusan terbaik yang dilandasi 

dengan pengetahuan agar menghasilkan sarana yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Amin. 

 

 

 

 

Jakarta, 2015 

 

Tim IPEHIJAU 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu 

memerlukan air terutama untuk minum, masak, mandi, mencuci dan sebagainya. Pada saat ini, persentase 

penduduk di Indonesia yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih dari badan atau perusahaan air minum 

masih sangat kecil yaitu untuk daerah perkotaan sekitar 61%, sedangkan untuk daerah pedesaan baru sekitar 

56% (Data BPS- Susenas, 2014). 

Di daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih tersebut, penduduk biasanya menggunakan 

air sumur galian, air sungai yang kadang- kadang bahkan sering kali air yang digunakan kurang memenuhi 

standard air minum yang sehat. Bahkan untuk daerah yang sangat buruk kualitas air tanah maupun air 

sungainya, penduduk hanya menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Oleh karena 

itu di daerah-daerah seperti ini, persentase penderita penyakit yang disebabkan akibat penggunaan air 

minum yang kurang bersih atau kurang memenuhi syarat kesehatan masih sangat tinggi. 

Dalam rangka penyediaan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat pedesaan yang berkualitas, 

maka perlu mengenalkan pengetahuan mengenai instalasi pengolahan air minum sederhana (IPAS) yang 

murah dan dapat dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan bahan yang ada dipasaran setempat. IPAS 

ini sengaja dibuat terbatas hanya untuk pengolahan air gambut. 

IPAS terdiri dari alat pengolah air minum yang merupakan paket terdiri dari: tong (tangki), pengaduk, 

pompa aerasi, dan saringan dari pasir atau disingkat Model TP2AS. Alat ini dirancang untuk keperluan 

rumah tangga sedemikian rupa sehingga pembuatan dan cara pengoperasiannya mudah serta biayanya 

murah. Cara pengolahannya dengan menggunakan bahan kimia yaitu hanya dengan tawas dan kapur 

(gamping). 

Alat Pengolah Air Minum model TP2AS ini sangat cocok digunakan untuk pengolahan air minum yang air 

bakunya mengandung zat besi dan mangan dan zat organic (air gambut), dengan biaya yang sangat murah. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

 Menyediakan pilihan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi sumber air setempat, terutama 

sumber air baku dari air gambut.  

 Pembelajaran bersama teknologi tepat guna skala lokal yang selanjutnya ingin didorong untuk 

kapasitas dan skala lebih besar melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat 

 Menyebarluaskan paket teknologi pengolahan air sederhana untuk menolah air gambut atau air 

sungai, yang dapat digunakan di daerah yang terpencil dan belum tersedia listrik. Jika di desa sudah 

terdapat listrik, maka pengembangan teknologi dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat. 
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1.3. Manfaat 

Mempermudah masyarakat membuat pilihan teknologi sesuai dengan kondisi sumber air setempat berupa 

bangunan pengolahan yang digunakan untuk mengolah air gambut, air sungai atau air yang mengandung 

zat besi yang cukup tinggi dengan biaya yang sangat murah. Peralatan dapat disesuaikan dengan kondisi 

yang ada di lapangan. 

 

2. BAHAN 

Untuk pembuatan satu unit alat pengolah air minum sederhana ini, diperlukan bahan-bahan antara lain 

seperti pada tabel di bawah ini. Jika bahan tersebut tidak tersedia dipasaran setempat, dapat disesuaikan 

dengan bahan yang tersedia. Jadi tidak harus seperti yang tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1: Bahan-bahan yang diperlukan 

No BAHAN SATUAN JUMLAH 

1 Tangki Fiber glass Vol. 500 liter buah 1 

2 Tong Kran Plastik, Volume 20 atau 40 liter buah 1 

3 Stop kran ½" buah 1 

4 Stop kran ¾" buah 2 

5 Socket PVC drat luar ½" buah 3 

6 Socket PVC drat luar ¾" buah 3 

7 Fauset PVC drat dalam ½" buah 3 

8 Fauset PVC drat dalam ¾" buah 2 

9 Pipa PVC ½" batang 1 

10 Pipa PVC ¾" batang 1 

11 Slang Plastik 5/8" meter 6 

12 Pompa Tekan buah 1 

13 Ember Plastik buah 2 

14 Spons busa, tebal 2 cm lembar 1 

15 Kerikil, diameter 1-2 cm kg 5 

16 Pasir silika kg 25 

17 Arang kg 5 

18 Ijuk ikat 1 

19 Kapur Gamping - - 

20 Tawas - - 

21 Kaporit - - 

Bahan-bahan tersebut tidak termasuk bahan untuk dudukkan alat. Di samping itu bahan-bahan tersebut 

dapat juga disesuaikan dengan keadaan setempat, misalnya jika tidak ada tong plastik dapat memakai drum 

bekas minyak yang dicat terlebih dahulu. 
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3. TAHAPAN PROSES PENGOLAHAN 

Tahapan proses pengolahan terdiri dari beberapa tahap yaitu: 

1. Netralisasi dengan pemberian kapur/gamping 

2. Aerasi dengan pemompaan udara 

3. Koagulasi dengan pemberian tawas 

4. Pengendapan 

5. Penyaringan 

Skema tahapan proses dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram proses pengolahan air gambut 

 

3.1. Netralisasi 

Yang dimaksud dengan netralisasi adalah mengatur keasaman air agar menjadi netral (pH 7 - 8). Untuk air 

yang bersifat asam misalnya air gambut (pH berkisar 2.4–4), yang paling murah dan mudah adalah dengan 

pemberian kapur/gamping. Fungsi dari pemberian kapur, disamping untuk menetralkan air baku yang 

bersifat asam juga untuk membantu efektifitas proses selanjutnya. 

3.2. Aerasi 

Yang dimaksud dengan aerasi yaitu mengontakkan udara dengan air baku agar kandungan zat besi (Fe) dan 

Mangan (Mn) yang ada dalam air baku bereaksi dengan Oksigen yang ada dalam udara membentuk 

senyawa besi dan senyawa Mangan yang dapat diendapkan. Disamping itu proses aerasi juga berfungsi 

untuk menghilangkan gas-gas beracun yang tak diinginkan misalnya gas H2S, Methan, Carbon Dioksida 

dan gas-gas racun lainnya. Reaksi oksidasi Besi dan Mangan oleh udara dapat ditulis sebagai berikut: 

4 Fe2+ + O2 + 10 H2O ====> 4 Fe(OH)3+ 8 H+ 

                                 tak larut  

 

Mn2+ + O2 + H2O ====> MnO2 + 2 H+ 

                           tak larut 

Dari persamaan reaksi antara Fe dengan Oksigen tersebut, maka secara teoritis dapat dihitung bahwa untuk 

1 ppm Oksigen dapat mengoksidasi 6.98 ppm ion Fe. Reaksi oksidasi ini dapat dipengaruhi antara lain: 
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jumlah Oksigen yang bereaksi, dalam hal ini dipengaruhi oleh jumlah udara yang dikontakkan dengan air 

serta luas kontak antara gelembung udara dengan permukaan air. Jadi makin merata dan makin kecil 

gelembung udara yang dihembuskan kedalam air bakunya, maka oksigen yang bereaksi makin besar.  

Faktor lain yang sangat mempengaruhi reaksi oksidasi besi dengan Oksigen dari udara adalah derajat 

keasaman atau pH air. Reaksi oksidasi ini sangat efektif pada pH air lebih besar 7 (tujuh). Oleh karena itu 

sebelum aerasi dilakukan, maka pH air baku harus dinaikkan sampai mencapai pH 8. Hal ini dimaksudkan 

agar pH air tidak menyimpang dari pH standard untuk air minum yaitu pH 6.5 - pH 8.5. Oksidasi Mangan 

dengan Oksigen dari udara tidak seefektif untuk besi, tetapi jika kadar Mangan tidak terlalu tinggi maka 

sebagaian Mangan dapat juga teroksidasi dan terendapkan. 

3.3. Koagulasi 

Koagulasi adalah proses pembubuhan bahan kimia ke dalam air agar kotoran dalam air yang berupa padatan 

tersuspensi, misalnya zat warna organik, lumpur halus bakteri dan lain-lain dapat menggumpal dan cepat 

mengendap. Cara yang paling mudah dan murah adalah dengan pembubuhan tawas (alum) atau rumus 

kimianya Al2(SO4)3.18 H2O (berupa kristal berwarna putih). 

Reaksi koagulasi dengan tawas secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut: 

Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Ca(HCO3)2 ==> 2 Al(OH)3 +3 Ca(SO4) + 6 CO2 + 18 H2O  

alkalinity                                      

 

Al2(SO4)3.18 H2O + 3 Ca(OH)2 ==> 2 Al(OH)3 + 3 Ca(SO4) + 3 CO2 + 18 H2O  

           mengendap 

Pengendapan kotoran dapat terjadi karena pembentukan Alumunium Hidroksida, Al(OH)3 yang berupa 

partikel padat yang akan menarik partikel-partikel kotoran sehingga menggumpal bersama-sama, menjadi 

besar dan berat dan segera dapat mengendap. Cara pembubuhan tawas dapat dilakukan sebagai berikut 

yaitu:  

(1) sejumlah tawas/ alum dilarutkan dalam air kemudian dimasukkan kedalam air baku lalu diaduk 

dengan cepat hingga merata selama kurang lebih 2 menit,  

(2) setelah itu kecepatan pengadukkan dikurangi sedemikian rupa sehingga terbentuk gumpalan-

gumpalan kotoran akibat bergabungnya kotoran tersuspensi yang ada dalam air baku.  

(3) setelah itu dibiarkan beberapa saat sehingga gumpalan kotoran atau disebut flok tumbuh menjadi 

besar dan berat dan cepat mengendap. 

 

3.4. Pengendapan 

Setelah proses koagulasi air tersebut didiamkan sampai gumpalan kotoran yang terjadi mengendap semua 

(+ 45-60 menit). Setelah kotoran mengendap air menjadi tampak lebih jernih. Endapan yang terkumpul 

didasar tangki dapat dibersihkan dengan membuka kran penguras yang terdapat di bawah tangki. 
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3.5. Penyaringan 

Pada proses pengendapan, tidak semua gumpalan kotoran dapat diendapkan semua. Butiran gumpalan 

kotoran dengan ukuran yang besar dan berat akan mengendap, sedangkan yang berukuran kecil dan ringan 

masih melayang-layang dalam air. Untuk mendapatkan air yang betul-betul jernih harus dilakukan proses 

penyaringan. 

Penyaringan dilakukan dengan mengalirkan air yang telah diendapkan kotorannya ke bak penyaring yang 

terdiri dari saringan pasir. 

 

4. PERALATAN 

Peralatan yang digunakan terdiri dari tong, pengaduk, pompa aerasi, dan saringan dari pasir. Kegunaan dari 

masing-masing peralatan adalah sebagai berikut: 

4.1. Tong/Tangki Penampung 

Tong berupa dari drum plastik dengan volume 220 liter. Drum tersebut dilengkapi dengan dua buah kran 

yaitu untuk mengalirkan air ke bak penyaring dan untuk saluran penguras. Pada dasar drum sebelah dalam 

diplester dengan semen sehingga berbentuk seperti kerucut untuk memudahkan pengurasan. Selain itu dapat 

juga menggunakan tangki fiber glass volume 550 liter yang dilengkapi dengan kran pengeluaran lumpur. 

Tong atau tangki penampung dapat juga dibuat dari bahan yang lain misalnya dari tong bekas minyak 

volume 200 liter atau dari bahan gerabah. Fungsi dari drum adalah untuk menampung air baku, untuk proses 

aerasi atau penghembusan dengan udara, untuk proses koagulasi dan flokulasi serta untuk pengendapan. 

4.2. Pompa Aerasi 

Pompa aerasi terdiri dari pompa tekan (pompa sepeda) dengan penampang 5 cm, tinggi tabung 50 cm. Jika 

ada pompa yang lebih modern dan otomatis lehib baik. Fungsi pompa adalah untuk menghembuskan udara 

kedalam air baku agar zat besi atau mangan yang terlarut dalam air baku bereaksi dengan Oksigen yang 

ada dalam udara membentuk oksida besi atau oksida mangan yang dapat diendapkan. Pompa tersebut 

dihubungkan dengan pipa aerator untuk menyebarkan udara yang dihembuskan oleh pompa ke dalam air 

baku. Pipa aerator terbuat dari selang plastik dengan penampang 0.8 cm, yang dibentuk seperti spiral dan 

permukaannya dibuat berlubang-lubang, jarak tiap lubang + 2 cm. 

4.3. Bak Penyaring 

Bak Penyaring terdiri dari bak plastik berbentuk kotak dengan tinggi 40 cm dan luas penampang 25x25 

cm2 serta dilengkapi dengan sebuah keran disebelah bawah. Untuk media penyaring digunakan pasir, 

kerikil, arang dan ijuk. Susunan media penyaring media penyaring dari yang paling dasar keatas adalah 

sebagai berikut: 

 Lapisan 1: kerikilatau koral dengan diameter 1-3 cm, tebal 5 cm. 
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 Lapisan 2: ijuk dengan ketebalan 5 cm. 

 Lapisan 3: arang kayu, ketebalan 5-10 cm. 

 Lapisan 4: kerikil kecil diameter + 5 mm, ketebalan + 5 cm. 

 Lapisan 5: pasirsilika, diameter + 0,5 mm, ketebalan 10-15 cm. 

 Lapisan 6: kerikil, diameter 3 cm, tebal 3-6 cm. 

Diantara Lapisan 4 dan 5, dan Lapisan 5 dan 6, dapat diberi spons atau kasa plastik untuk memudahkan 

pada waktu melakukan pencucian saringan. Gambar penampang Tangki Penampung, Selang Aerator dan 

penampang saringan adalah seperti tertera pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4. 

4.4. Bahan Kimia 

Bahan kimia yang diperlukan antara lain: tawas, kapur tohor dan kaporit bubuk. 

 

5. KONSTRUKSI (CARA PEMBUATAN) 

5.1. Cara Pembuatan 

1. Masukkan air baku kedalam tangki penampung sampai hampir penuh (550 liter). 

2. Larutkan 60-80 gram bubuk kapur / gamping (4-6 sendok makan) ke dalam ember kecil yang berisi 

air baku, kemudian masukkan ke dalam tangki dan aduk sampai merata. 

3. Masukkan slang aerasi ke dalam tangki sampai ke dasarnya dan lakukan pemompaan sebanyak 50-

100 kali. setelah itu angkat kembali slang aerasi. 

4. Larutkan 60-80 gram bubuk tawas (4-6 sendok makan) ke dalam ember kecil, lalu masukkan ke 

dalam air baku yang telah diaerasi. Aduk secara cepat dengan arah yang putaran yang sama selama 

1-2 menit. Setelah itu pengaduk diangkat dan biarkan air dalam tangki berputar sampai berhenti 

dengan sendirinya dan biarkan selama 45-60 menit. 

5. Buka kran penguras untuk mengelurakan endapan kotoran yang terjadi, kemudian tutup kembali. 

6. Buka kran pengeluaran dan alirkan ke bak penyaring. Buka kran saringan dan usahakan air dalam 

saringan tidak meluap. 

7. Tampung air olahan (air bersih) dan simpan ditempat yang bersih. Jika digunakan untuk minum 

sebaiknya dimasak terlebih dahulu. 
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Gambar 2. Alat pengolah air minum sederhana. 

 

  

Gambar 3. Contoh Unit alat pengolahan air gambut sederhana 

Catatan : 

 Jika volume bak penampung lebih kecil maka jumlah kapur dan tawas yang dipakai harus 

disesuaikan. 

 Jika menggunakan kaporit untuk membunuh kuman-kuman penyakit, bubuhkan kaporit sekitar 1-

2 gram untuk 500 liter air baku. Cara pemakaiannya yaitu dimasukkan bersama-sama pada saat 

memasukkan larutan kapur. 
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Gambar 4.  Pipa Aerator 

 

 

 
Gambar 5. Penampang Saringan Pasir 
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Gambar 6. Saringan Pasir Gambar: Tong /Tangki Penampung 

       

 

5.2. Biaya Produksi: 

Perhitungan biaya produksi masih menggunakan harga lama, sehingga perlu penyesuaian dengan harga-

harga saat ini (2015). 

Untuk setiap kali pengolahan (kapasitas tangki 500 liter) dibutuhkan bahan bahan kimia : 

 Tawas = 60-80 gram 

 Kapur tohor = 60-100 gram 

 Kaporit = 1-2 gram 

Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, harga bahan - bahan kimia di atas adalah sebagai berikut:  

 Tawas = Rp. 3.500,-/kg 

 Kapur = Rp. 3.000,-/kg 

 Kaporit = Rp. 25.000,-/kg 

Jadi untuk setiap kali pengolahan diperlukan biaya sebesar: 

 Tawas = 80/1000 X Rp. 3.500,- = Rp.220,- 

 Kapur = 100/1000 X Rp.3.000,- = Rp.300,- 
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 Kaporit = 2/1000 X Rp. 25.000,- = Rp. 50,- 

 Total biaya = (Rp.220,- + Rp.300 ,- + Rp. 50,-) = Rp. 570,- 

 Hasil air olahan untuk tiap kali pengolahan = 500 liter. 

 Jadi biaya produksi = Rp. 570/ 500 liter = Rp. 1,14 / liter. 

5.3. Kualitas Air Hasil Pengolahan 

           Dari beberapa hasil pengolahan dengan menggunakan peralatan tersebut diatas, setelah diperiksa di 

laboratorium di dapatkan hasil air olahan dengan kualitas seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2: Hasil analisa kualitas air baku dan air olahan (Alat Pengolah Air Minum Sederhana) 

 No  Parameter  Standar  Satuan 
Contoh Air (1) Contoh Air (2) 

Air baku Air olahan Air baku Air olahan 

1 pH 6,5-9,5 - 3,8 6,8 7,6 7,65 

2 Kekeruhan 5-25 NTU 10 1,5 28 2 

3 Warna 5-50 Pt-Co 500 10 18 6 

4 Besi (Fe) 0,1-0,3 mg/lt 0,4 0,18 17,39 0,26 

5 Mangan (Mn) 0,05-0,5 mg/lt 0 ttd 0,04 ttd 

6 Organik 10 mg/lt 470 10,5 1,77 2,88 

7 Zat padat terlarut 500-1500 mg/lt - 253 - 144 

 

Keterangan : 

1. Air gambut di daerah Pangkoh, Kalimantan Tengah. 

2. Air Tanah di Kecamatan Benama Tingang, Kalimantan Tengah. 

 

6. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian alat tersebut yang telah dilakukan di lapangan, maka alat pengolah air minum 

sederhana ini sangat cocok digunakan untuk skala rumah tangga di daerah pedesaan maupun perkotaan 

yang kualitas air tanahnya buruk dan belum mendapatkan pelayanan air bersih karena alat ini sangat mudah 

baik pembuatan maupun cara pengolahannya serta biaya produksinya relatif murah. Jika digunakan untuk 

skala lebih besar atau komunal, maka kapasitasnya perlu diperbesar dengan risiko biaya pembuatannya 

semakin besar. Namun untuk kapasitas besar, biaya per liternya menjadi lebih murah. 

Proses pengolahan alat tersebut di atas sebenarnya merupakan proses yang lengkap, hanya dilakukan dalam 

bentuk yang sederhana. Jika konsentrasi zat besi dan mangan dalam air baku rendah, maka proses aerasi 

tidak perlu dilakukan. 

Selain itu alat tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat penampung air hujan (PAH). Untuk daerah 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang merupakan daerah gambut, dan curah hujan cukup tinggi, 

alat tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk mengolah air gambut atau untuk menampung air hujan. 
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Keberhasilan dari alat tersebut sebenarnya bukan dari segi teknologinya melainkan dari segi kemauan untuk 

menggunakan alat tersebut, karena secara teknis alat tersebut dapat digunakan mengoalah air gambut atau 

air sungai yang keruh. Mengingat hal tersebut di atas maka alat ini perlu disebar luaskan kepada masyarakat. 
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Air Gambut wilayah Pamsimas di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 

http://www.kelair.bppt.go.id/Sitpa/Artikel/Gambut/gambut.html
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Percontohan Alat Pengolah Air Minum Sederhana dari Air Gambut  

di Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan. 

 

 

Penyaluran distribusi air hasil olahan air gambut dengan hidran umum 

Di Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan 

 
Air baku, air olahan yang belum disaring,  

dan air olahan setelah disaring. 
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9. BACAAN LAINNYA 

 

KAJIAN JAR TEST KOAGULASI-FLOKULASI SEBAGAI DASAR PERANCANGAN 

INSTALASI PENGOLAHAN AIR GAMBUT (IPAG) MENJADI AIR BERSIH 

(Oleh: Ignasius D.A. Sutapa, Research Centre for Limnology – LIPI Cibinong Sciences Centre, Jl. Raya 

Bogor Km 46 – Cibinong Tel/Fax :021-8757071/8757976, Email : ignasdas@yahoo.co.id) 

 

 Abstrak  

Air di wilayah gambut merupakan sumber air baku yang potensial untuk diolah menjadi air bersih, terutama 

di daerah-daerah pedalaman Kalimantan maupun Sumatera. Secara umum proses/tahapan pengolahan air 

gambut tidak berbeda jauh dengan air baku tawar lainnya. Masalah utama dalam mengolah air gambut 

berhubungan dengan karakteristik spesifik yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri air gambut adalah: memiliki 

kadar pH yang rendah (3–4) sehingga bersifat sangat asam, memiliki kadar organik yang tinggi, kadar besi 

dan mangan tinggi, berwarna kuning atau coklat tua (pekat).  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi terhadap kelayakan air permukaan di daerah gambut di 

wilayah Propinsi Kalimantan Tengah untuk dijadikan sumber air minum. Penelitian ini telah menghasilkan 

beberapa informasi kunci (penting) yang diperlukan untuk membuat rancangan prototipe instalasi 

pengolahan air gambut menjadi air bersih. Beberapa informasi tersebut diantaranya: kelayakan air baku 

baik dari segi kualitas maupun kontinuitas, informasi dasar yang dibutuhkan untuk landasan perhitungan 

design prototipe instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih. Jar test koagulasi-flokulasi dengan 

menggunakan kombinasi bahan penyerap warna, penetral pH dan pengendap partikel dapat meningkatkan 

kualitas air gambut menjadi air bersih yang memenuhi standard kesehatan.  

Kata kunci: kualitas air, air gambut, koagulasi-flokulasi 

 

1. Pendahuluan  

Air di wilayah gambut merupakan sumber air baku yang potensial untuk diolah menjadi air bersih, terutama 

di daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Sumatera maupun Papua. Secara umum proses/tahapan 

pengolahan air gambut tidak berbeda jauh dengan air baku tawar lainnya. Masalah utama dalam mengolah 

air gambut berhubungan dengan karakteristik spesifik yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri air gambut adalah: 

- memiliki kadar pH yang rendah (3 – 4) sehingga bersifat sangat asam, - memiliki kadar organik yang 

tinggi - kadar besi dan mangan tinggi - berwarna kuning atau coklat tua (pekat) Karakteritik tersebut sangat 

berkaitan dengan proses terbentuknya (formasi) air gambut seperti terlihat pada gambar 1 (UNDP, 2006) 

mailto:ignasdas@yahoo.co.id


 
 

17 
 

 
Gambar 1. Mekanisme pembentukan air gambut 

 

Air baku tersebut pada dasarnya tidak layak untuk dijadikan air baku untuk air minum. Dibandingkan 

dengan air permukaan lainnya yang bersifat tawar, maka air dari daerah gambut perlu diolah secara spesifik 

dengan menambah tahapan dalam proses pengolahannya. Tahap tersebut berupa tahap netralisasi pH untuk 

menyesuaikan dengan pH normal dalam pengolahan air bersih pada umumnya dan tahap untuk 

menghilangkan warna.  

Proses netralisasi maupun proses lainnya seperlti koagulasi, disinfeksi telah banyak dilaporkan di dalam 

literatur. Sementara itu penelitian mengenai menghilangkan warna air gambut dalam rangka meningkatkan 

kualitasnya menjadi air bersih masih cukup beragam dalam metode dan pendapat (Said dkk (2008), 

Alqadrie dkk (2000), Mu'min B (2002), Iswono (2001), Kasmono (2007)). Hal ini disinyalir berkaitan 

dengan beragamya karakteristik/asal air gambut yang digunakan serta metode yang dipakai.  

Warna merah kecoklatan air gambut merupakan warna alami yang mengandung partikel-partikel koloid 

organik bermuatan positif yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi sehingga perlu ditambahkan gaya-

gaya agar partikel itu dapat diendapkan. Penyebab utama diperkirakan adanya sebagian besar senyawa-

senyawa hasilproses humifikasi (asam humat dan asam fulfat), disamping mineral Fe dan Mn. Kedua 

senyawa itu heterogen dalam berat molekul, kadar karboksil, kemasaman total dan kelarutannya dalam 

asam basa.  

Pengolahan air bersih sangat penting untuk memperbaiki kualitas sumber air yang tercemar. Dari semua 

proses pengolahan air bersih secara umum, disinyalir bahwa tahap koagulasi flokulasi merupakan tahap 

penting karena mempengaruhi efektivitas tahap pengolahan air berikutnya (Sutapa I. (2003), Xu, R. et al, 

(2006), Zhan, H et al (2004)). Penggunaan koagulan alum maupun PAC sudah sangat umum untuk 

meningkatkan kualitas air baku menjadi air bersih. Hal ini juga diperluas dalam rangka mengolah air 

gambut. Berbagai gabungan metode telah dilaporkan dalam literatur dalam rangka menurunkan tingkat 

warna, diantaranya netralisasi, koagulasi, aerasi, filtrasi sampai penggunaan UF. Hasil yang diperoleh pun 

cukup bervariasi tergantung dari karakteristik air bakunya. Penggunaan bahan penyerap warna dengan 

dikombinasi bersama koagulan dan penetral pH belum terlalu banyak dilaporkan dalam literatur walaupun 

kombinasi tersebut cukup potensial untuk meningkatkan kualitas air gambut menjadi air bersih. 

Dalam rangka mempercepat program pemerintah untuk mencapai target MDGs 2015, saat ini sudahberubah 

menjadi Target Universal Access 2019, yaitu memperluas pelayanan air minum kepada masyarakat, 

khususnya di daerah pedalaman, maka kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teknologi alternatif 
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pengolahan air bersih yang dapat digunakan di daerah gambut seperti di Kalimantan, Sumatra maupun di 

Papua.  

2. Metodologi  

2.1. Bahan dan Peralatan  

Beberapa parameter utama yang mempengaruhi kualitas air baku pada air gambut dalam sistem pengolahan 

air bersih adalah: warna, tingkat kekeruhan, kandungan bahan organik tinggi, dan tingkat keasaman yang 

tinggi. Untuk itu perlu dikaji jenis air baku yang akan diolah khususnya untuk daerah gambut. Sehingga 

studi mengenai karakteristik kualitas air baku merupakan langkah awal yang sangat penting. Variasi tingkat 

kekeruhan, warna, pH dan kandungan organik dapat diperoleh dengan memanfaatkan perubahan musim 

(hujan/kemarau).  

Untuk mempercepat proses pengendapan partikel didalam air baku, seringkali diperlukan koagulan. Variasi 

konsentrasi koagulan akan diaplikasikan pada berbagai jenis air baku. Bahan bantu koagulan akan dipakai 

apabila tingkat efisiensi koagulasi terlalu rendah (< 50 %). Proses koagulasi bisa terhambat jika tingkat 

kekeruhan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Untuk itu perlu ditemukan batas optimal pemakaian koagulan 

pada kondisi kekeruhan air baku yang berbeda.  

Flokulasi adalah proses lanjutan dari koagulasi. Terbentuknya flok-flok yang baik biasanya diawali oleh 

proses koagulasi yang efisien. Kualitas flok-flok tersebut akan mempengaruhi cepat atau lambatnya 

partikel-partikel mengendap dalam bak sedimentasi. Di tahap ini akan dilihat tingkat efisiensi flokulasi dan 

waktu sedimentasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik air baku yang masuk dalam tahap 

sebelumnya.  

Peralatan yang akan digunakan selama penelitian ini antara lain: turbidimeter 2100, pH meter, piala gelas, 

alat jar tes, stopwatch, gelas ukur 100 mL dan 1000 mL, pipet 10 mL, ember, erlenmeyer 50 mL dan 250 

mL, buret 50 mL, Spektrofotometer DR/2000, neraca analitik, labu kocok 500 mL, Conductivity/TDS 

meter.  

Adapun bahan-bahan pendukung penelitian adalah sebagai berikut: koagulan (Alum Sulfat 1 %, PAC), 

bahan bantu koagulan (bentonit), kapur atau soda ash, larutan EDTA 0,01 M, Indikator EBT, larutan 

H2SO4 4 N, larutan H2SO4 0,02 N, larutan KMnO4 0,01 N, larutan Asam Oksalat 0,01 N, indikator sindur 

metil, Ferro Zine Iron Reagent, Nitrit Ver 3 Nitrit Reagent Powder Pillows dan media Carbon. 

2.2. Analisis Parameter  

Pengukuran kualitas air meliputi pH, kekeruhan, padatan total terlarut (Total Dissolve Solid), daya hantar 

elektrik, kesadahan, alkalinitas, besi, nitrit, organik permanganat. Analisis kualitas air dilakukan di 

lapangan dan laboratorium. Alat, metoda dan lokasi pengukuran kualitas air disajikan pada Tabel 1. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Dalam rangka menentukan lokasi yang akan dipilih sebagai tempat pemasangan instalasi pengolahan air 

gambut, maka diperlukan observasi langsung di beberapa sungai potensial di wilayah Kasongan, Kabupaten 

Katingan. Setelah observasi dan penentuan lokasi sampling selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan 

pengambilan sampel di setiap lokasi tersebut dengan mengikuti prosedur dan metode seperti telah 

disampaikan dalam metodologi. Beberapa parameter diukur secara langsung dengan menggunakan WQC 

(pH, DO, Turbidity, T, salinity), sementara parameter kimia dan biologi dilakukan pengujian di 

laboratorium. Bagian penting yang juga dilakukan di lapangan adalah uji jar test untuk meningkatkan 

kualitas air gambut. Beberapa bahan metode telah disiapkan, terutama untuk menurunkan/menghilangkan 

warna air gambut.  

Beberapa kriteria untuk menentukan lokasi sungai yang akan dipilih sebagai lokasi pengkajian dalam studi 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 debit relatif konstan sepanjang tahun,  

 bisa representatif terhadap lokasi lainnya yang sejenis  

 akses relatif mudah dijangkau  

 cukup strategis sebagai tempat uji coba prototipe  

Dengan melihat 4 kriteria tersebut di atas, maka telah ditentukan lokasi sungai yang memenuhi syarat yaitu 

Sungai Sala. Sungai ini mewakili air sungai gambut, dengan debit relatif konstan sepanjang tahun, letaknya 

cukup strategis di area perkantoran Pemda dan dapat mewakili lokasi lain yang sejenis. Gambar 2 s/d 4 

menampilkan foto lokasi sungai Sala dengan warna alami air gambutnya yang kemerahan seperti air teh. 

3.1. Kualitas Fisik  

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa air gambut memiliki karakteristik yang berbeda dari air tawar 

biasa. Tabel 3 merangkum informasi mengenai kualitas fisik air gambut. Warna kemerahan alami yang 

terdapat pada air gambut dapat dideteksi dengan colorimeter pada panjang gelombang 455 nm. Air gambut 

yang berasal dari Kasongan memiliki tingkat warna sebesar 374 TCU (Total Color Unit). Disinyalir warna 
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ini ada kaitannya dengan keberadaan asam humat di dalam air gambut. Nilai tingkat warna ini tentu saja 

jauh melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk air bersih yang dapat dikonsumsi berdasarkan 

PERMENKES RI No. 197/Tahun 2002 yaitu sebesar 15 TCU maksimal.  

Hal kedua yang perlu dicermati adalah air gambut memiliki rasa asam oleh karena kandungan asam yang 

tinggi, sehingga air gambut tidak layak untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Sementara itu 

beberapa parameter fisik lainnya, berada dalam kisaran normal seperti konduktivitas 0,0456 mS.cm, 

kekeruhan 3-10 NTU, DO 5,36 mg/l, suhu 27,2 C dan salinitas 0 %.  

Sehingga secara fisik, penggolahan air gambut terutama harus mampu mereduksi warna sampai di bawah 

15 TCU, serta dapat menetralisir keasaman agar air menjadi tidak berasa. Kombinasi penambahan 

PENETRAL pH, penyerap warna, dan koagulan telah diuji mampu mereduksi warna sampai 2 TCU. 

  

 

3.2. Kualitas Kimiawi  

Kualitas kimiawi hasil analisa terhadap air gambut ditampilkan dalam Tabel 3 dan 4. Seperti terlihat dalam 

Tabel 3, secara umum parameter kimiawi non logam berada dalam kisaran normal apabila dibandingkan 

dengan baku mutu air bersih, kecuali nilai pH yang sangat rendah 2.82 (baku mutu 6.5 – 8.5), konsentrasi 

sulphate yang relatif agak tinggi 32.21 mg/l (tidak ada nilai baku mutu) dan konsentrasi TOM (Total 

Organic mater) 619.42 mg/l.(tidak ada nilai baku mutu). Sementara itu nilai konsentrasi ammonia tidak 

terdeteksi (bm 1.5 mg/l), nitrat 0.177 mg/l (bm 50 mg/l), nitrit 0.036 mg/l (bm 3 mg/l), kesadahan tidak 

terdeteksi (bm 500 mg/l), sianida 0.002 mg/l (bm 0.07 mg/l) dan fluorida 0.13 mg/l (bm 1.5 mg/l).  

Berdasarkan karakteristik kimiawi non logam tersebut di atas, maka pengolahan air gambut harus mampu 

menetralisir pH dari 2.82 menjadi dalam kisaran netral (6.5 – 8.5). Disamping itu kombinasi bahan/metode 

yang digunakan harus dapat menurunkan kandungan TOM dari 619.42 menjadi dalam kisaran normal. 

Kombinasi yang diaplikasikan mampu mereduksi konsentrasi sulphate dari 32.21 mg/l menjadi 20.07 mg/l. 

Sementara konsentrasi TOM turun dari 619.42 mg/l menjadi 244.5 mg/l. Hasil potitif ini layak untuk dikaji 

lebih jauh untuk mengetahui hasil optimal dari penggunaan kombinasi dengan konsentrasi yang paling 

ideal.  
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Sebagai catatan tambahan, penggunaan sistem ultra filtrasi (UF), ternyata mampu mereduksi kandungan 

sulphate dari 32.21 mg/l menjadi 11.81 mg/l untuk UF pertama dan 14.65 mg/l untuk UF kedua. Sementara 

itu konsentrasi TOM turun dari 619.42 mg/l menjadi 289.6 mg/l untuk UF I dan 312.8 mg/l untuk UF II. 

 

Hasil analisa kualitas kimiawi logam yang dilakukan terhadap air gambut ditampilkan dalam Tabel 4, dari 

sebelas (11) parameter logam yang dianalisa, hampir semua berada dalam kisaran normal dibawah ambang 

baku mutu, kecuali konsentrasi besi total (Fe) yang sedikit lebih tinggi yaitu 0.414 mg/l (bm 0.3 mg/l). 

Hasil ini tentu saja cukup mempermudah permasalahan dalam rangka meningkatkan kualitas air gambut 

menjadi air bersih. Perhatian perlu difokuskan pada dua parameter umum yaitu kandungan Fe total dan Mn 

sebelum dan setelah proses pengolahan air gambut. Kombinasi yang diaplikasikan mampu menurunkan 

konsentrasi Fe total dari 0.414 mg/l menjadi 0.213 mg/l, dan menurunkan konsentrasi Mn dari 0.061 mg/l 

menjdi di bawah 0.007 mg/l. Sementara kombinasi tersebut dapat mereduksi Fe dan Mn masing-masing 

menjadi 0.09 mg/l dan 0.008 mg/l. 

 

 



 
 

22 
 

3.3. Kualitas Biologis  

Hasil analisa kualitas mikrobiologis air gambut ditampilkan dalam tabel 6. Dari Tabel 5 ini terlihat bahwa 

air gambut mengandung bakteri E. Coli dan coliform masingmasing sebanyak 78 kol/100ml dan 109 

kol/100ml. Sehingga air ini tidak layak dikonsumsi atau digunakan lansung untuk keperluan rumah tangga 

sehari-hari sebagimana ditentukan oleh KEPMENKES No. 197 tahun 2002. Untuk itu diperlukan bahan 

disinfektan guna menghilangkan/mematikan kandungan bakteri di dalam air gambut dalam proses 

pengolahannya menjadi air bersih. 

Tabel 5. Hasil mikrobiologis air gambut 

 

Untuk melengkapi informasi sejauh mana kombinasi bahan yang digunakan tersebut dapat meningkatkan 

kualitas air gambut, maka telah dilakukan analisa kualitas air sebelum dan setelah dilakukan proses jar test. 

Hasil selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 6. 
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Gambar 2. Kondisi air gambut dan hasil olahan 

 

 

 

4. Kesimpulan  

Masalah utama dalam mengolah air gambut berhubungan dengan karakteristik spesifik yang dimilikinya. 

Adapun ciri-ciri air gambut adalah: memiliki kadar pH yang rendah (3 – 4) sehingga bersifat sangat asam, 

memiliki kadar organik yang tinggi, kadar besi dan mangan tinggi, berwarna kuning atau coklat tua (pekat). 

Studi terhadap kualitas air permukaan di daerah gambut di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sangat 

diperlukan untuk mengetahui kelayakan air baku tesebut untuk dijadikan sumber air minum. Penelitian ini 

telah menghasilkan beberapa informasi kunci (penting) yang diperlukan untuk membuat rancangan 

prototipe instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih. Beberapa informasi tersebut diantaranya : 

kelayakan air baku baik dari segi kualitas maupun kontinyuitas, informasi dasar yang dibutuhkan untuk 

landasan perhitungan design prototipe instalasi pengolahan air gambut menjadi air bersih. Jar test 

koagulasi-flokulasi dengan menggunakan kombinasi bahan penyerap warna, penetral pH dan pengendap 

partikel dapat meningkatkan kualitas air gambut menjadi air bersih yang memenuhi standard kesehatan. 
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