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Abstract
Chromium is generally found in lateritic soils, such as in the nickel mining
concession of PT Vale Indonesia Tbk in Sorowako. Sources of chromium in mine
water are chromite, olivine, pyroxene and sepentine. While the source of chromium
in nickel laterite in the limonite zone is found in chromium-spinel minerals and
goethite that bind chromium. Chromium bound in minerals can be oxidized when
exposed to water and oxygen (air). This mineral oxidation process produces
chromate ions (CrO42-) or better known as hexavalent chromium ions (Cr(VI)). This
chromium ion is toxic and soluble in water. Thus, these ions are mobile and have
the potential to reduce water quality and health for downstream communities. It is
necessary to study the presence of this chromium, then build chromium
management units at several mine runoff points to ensure that hexavalent
chromium can be reduced to trivalent chromium before being released into the
environment. The method used in this study relates to the kinetics of chromium
release from the soil and the method of decreasing the concentration of Total
Suspended Solid (TSS) after the chromium treatment process using FeSO 4 as a
chemical to reduce chromium. In the simulation of chromium release by leaching, it
can be seen that both top soil and limonite have high chromium release potential,
although the specific chromium release rate in limonite soil is faster than top soil.
Processing is carried out using the reductant FeSO 4, to reduce Cr(VI) to Cr(III),
with the concentration of Fe added between 2-4 times heavier than the
concentration of Cr.
Kata Kunci : kromium, tanah lateritik, air limpasan tambang, laju pengendapan,
Total Suspended Solid (TSS).
1.
1.1.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kromium secara umum terdapat dalam
tanah yang bersifat lateritik, seperti yang terdapat
dalam konsesi pertambangan nikel PT Vale
Indonesia Tbk di Sorowako. Tanah lateritik ini
memiliki sifat ultrabasa dan umumnya terdapat
pada endapan nikel laterit. Endapan nikel laterit
merupakan produk pelapukan batuan mafik dan
ultramafik yang mengalami proses pengayaan
dalam kurun waktu geologi (Hernandi, dkk., 2017).
Keberadaan endapan nikel laterit umumnya
banyak tersebar pada daerah - daerah seperti
Provinsi Sulawesi Selatan dijumpai pada daerah
Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Daerah
Palakka Kabupaten Barru (Arifin, dkk., 2015).
Berdasarkan hasil studi LAPI-ITB (2005),
sumber kromium dalam air tambang adalah kromit,
olivin, piroksen dan sepentin. Sedangkan sumber
kromium dalam laterit nikel pada zona limonit
dijumpai dalam mineral krom - spinel dan goethite
yang mengikat krom. Zona limonit memiliki
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komposisi mineral lempung berupa kaolinit,
mineral oksida berupa mineral magnetit, hematit,
kromit dan mineral hidroksida berupa goethite
(Lintjewas, dkk., 2019). Sebagian besar Cr
terdapat pada mineral krom - spinel (55 – 75%),
sedangkan sisanya terikat pada goethite. Kromium
pada lapisan limonit ini berasal dari mineral mineral olivin, piroksen, serpentin maupun kromit
akibat proses pelapukan.
Kromium merupakan polutan logam berat
yang umum dari air tanah. Bentuk keberadaan
utama kromium dalam air tanah adalah bilangan
oksidasi Cr(III) dan Cr(VI) (Gao dan Liu, 2017).
Kromium yang terikat dalam mineral dapat
teroksidasi apabila terekspos oleh air serta oksigen
(udara). Proses ini sangat berhubungan dengan
proses penambangan laterit yang secara umum
menambang bagian limonit. Proses oksidasi
mineral ini menghasilkan ion kromate (CrO42-) atau
lebih dikenal sebagai ion kromium heksavalen
(Cr(VI)). Cr(VI) sangat mobile, larut dalam air
serta bersifat toksik dan karsinogenik akut pada
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manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme
(Song dkk., 2021). Dengan demikian, ion ini
berpotensi menurunkan kualitas perairan serta
kesehatan bagi masyarakat di bagian hilir. Kondisi
tambang terbuka yang terdapat di area tambang
PT Vale Indonesia Tbk secara kimiawi
meningkatkan potensi pembentukan ion Cr(VI) di
lingkungan perairannya karena sifat bukaannya
yang sangat luas.
Pengolahan kromium heksavalen dapat
dilakukan melalui reduksi kromium heksavalen
menjadi kromium trivalen yang mempunyai nilai
toksisitas yang jauh lebih rendah dengan
menggunakan FeSO4 sebagai reduktor (Nasrullah,
dkk., 2017). Dibandingkan dengan Cr(VI), kromium
trivalen (Cr(III)) hampir 100 kali lebih sedikit
toksisitasnya
dan
dapat
dengan
mudah
membentuk endapan (misalnya, Cr(OH)3) dalam
larutan (Zhong, 2018). Teknik pengolahan dengan
cara reduksi Cr(VI) menjadi bentuk Cr(III) yang
tidak toksik dan tidak larut merupakan teknik yang
paling efisien dan banyak dipraktekkan (Kaprara,
2018).
Dengan adanya resiko yang besar tersebut,
maka diperlukan studi mengenai keberadaan
kromium ini, kemudian membangun unit - unit
pengelolaan kromium pada beberapa titik limpasan
tambang untuk memastikan bahwa kromium
heksavalen dapat direduksi menjadi kromium
trivalen sebelum dilepaskan ke lingkungan.
1.2.
•
•
•
•

Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
Mempelajari
secara
lebih
komprehensif
mengenai mekanisme pelepasan kromium dari
tanah lateritk.
Mempelajari penyebab spike kromium (Cr(tot)
atau Cr(VI)) pada instalasi pengelolaan
kromium.
Mempelajari optimasi pengelolaan kromium
yang ada untuk menurunkan frekuensi
terjadinya spike.
Menentukan metode pengelolaan kromium
yang sesuai dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.

2.
2.1

BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan untuk kegiatan ini
adalah sebagai berikut:
• Air limpasan tambang, dari LC 3 yang
digunakan sebagai acuan dalam membuat air
limbah buatan (artificial wastewater).
• Tanah, diambil dari area tambang PT Vale
Indonesia Tbk, yang meliputi tanah saprolit,
limonit serta topsoil. Tanah yang dijadikan
contoh masing – masing sebanyak 100 kg.
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• Lumpur/endapan. Endapan lumpur diambil dari
Kockum Dam serta Diana untuk membuat
campuran air tambang dengan konsentrasi
Total Suspended Solid (TSS) tertentu. Karena
jumlah lumpur yang diambil tidak mencukupi,
maka TSS dibuat dari contoh tanah setelah
menghancurkan tanah tersebut menjadi sangat
halus.
• FeSO4, digunakan sebagai bahan untuk
mereduksi kromium, yaitu FeSO4 untuk industri
yang digunakan oleh PT Vale Indonesia Tbk.
• NaOH. Kaustik soda yang digunakan adalah
tipe analitik, digunakan untuk meningkatkan pH
larutan.
• Koagulan. Koagulan yang digunakan adalah
koagulan tipe aluminium sulfat serta tipe
anionic coagulant.
• Flokulan. Flokulan yang digunakan adalah tipe
ionic dan non-ionic flocculant.
Alat – alat utama yang digunakan untuk
kegiatan ini adalah Lysimeter, Settleometer,
Flocculator, Baffled Settler dan Lamella Gravity
Settler.
Data yang digunakan dalam penulisan ini
berupa laporan, yaitu:
• LAPI – ITB. 2005. Studi Mineralogi dan
Hidrogeologi Tambang Nikel PT Inco Sorowako, Laporan Akhir.
• PT INCO. 2009. Study of Chromium Hexavalent
at Bahodopi Block. First Stage Report.
• Laporan harian pengukuran kromium internal
PT Vale Indonesia Tbk.
2.2

Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan
studi ini berhubungan dengan kinetika pelepasan
kromium dari tanah serta metode penurunan
konsentrasi TSS setelah proses pengelolaan
kromium dengan menggunakan FeSO4 sebagai
bahan kimia untuk mereduksi kromium.
3.
3.1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi Oksidasi Kromium dari Tanah
Studi kinetika oksidasi kromium dari tanah
dilakukan dengan menggunakan stirrer/shaker
serta kolom lysimeter. Lysimeter didefinisikan
sebagai kontainer tanah dengan volume dan
kedalaman tertentu, diisi dengan tanah terganggu
atau tidak terganggu, dilengkapi dengan perangkat
yang
terhubung
dan
digunakan
untuk
mengumpulkan air rembesan (drainase) yang
terkumpul di bagian bawah lysimeter (Adha, dkk.,
2016).
Kegiatan ini dilakukan dengan mengisi
kolom dengan tanah sampai dengan volume
tertentu (sekitar 2 kg basah). Kemudian pada
bagian atas dialirkan air dengan laju alir tertentu.
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Proses pengaliran ini dilakukan secara terus
menerus antara 7 – 14 hari. Air yang ditampung di
bagian bawah diukur kembali volume per satuan
waktunya. Sedangkan contoh air diambil setiap
hari untuk diukur Cr(VI) serta Cr(tot)-nya.
Secara umum air yang keluar dari outlet
kolom lysimeter sangat jernih, yang menandakan
proses perkolasi tidak mengakibatkan adanya
material tanah yang terbawa oleh aliran air.Lokasi
pengambilan sampel untuk kegiatan ini dapat
dilihat pada Tabel 1.
No.
1
2

Jenis
Top Soil
Medium
Grade
Limonite

Lokasi
317043
9715698
317008
9715486

Keterangan
-

3

Saprolite - 1

318768

9716808

-

4

Saprolite - 2

318814

9716765

-

Tabel 1. Lokasi pengambilan sampel tanah

3.1.1 Studi Shaker/Stirrer (Bottle Test)
Studi oksidasi dengan shaker/stirrer untuk
melihat pola oksidasi kromium karena adanya
proses mekanis, seperti pengadukan serta
pengecilan ukuran karena adanya impeler. Dalam
situasi lapangan, fenomena ini kemungkinan
terjadi oleh adanya pengaruh dari air hujan serta
adanya penggerusan oleh aliran air permukaan
yang bersifat turbulen. Dengan demikian,
kemungkinan besar laju oksidasi kromium relatif
cepat.
Studi ini dilakukan dengan memasukkan
sekitar 50 gram tanah ke dalam 500 mL air (10%
w/v), kemudian diaduk dengan menggunakan
stirrer pada kecepatan 200–250 rpm, serta pada
shaker dengan kecepatan 200–250 rpm (Gambar
1).
Pola oksidasi kromium pada Saprolit – 1 dan
Saprolit – 2 disajikan pada Gambar 2 dan 3 berikut
ini. Gambar 2 menunjukkan bahwa untuk saprolit –
1, kromium dapat beroksidasi mencapai titik
maksimum setelah 30 jam, dengan konsentrasi
maksimum sekitar 1 mg/L. Sedangkan untuk tipe –
2, konsentrasi maksimum terjadi setelah dua jam,
dengan konsentrasi maksimum sekitar 0,07 mg/L
(Gambar 3). Tidak ada perbedaan yang nyata
antara shaker dan stirrer dalam pola oksidasinya.
Perbedaan
dalam
kecepatan
serta
konsentrasi kromium maksimum di air pada
saprolit–1
dan
saprolit–2,
kemungkinan
diakibatkan oleh perbedaan koksentrasi kromium
awal di tanah.

Gambar 1. Shaker dan stirrer yang digunakan untuk
studi oksidasi kromium.

Gambar 2. Pola oksidasi kromium pada saprolite – 1.

Gambar 3. Pola oksidasi kromium pada saprolite – 2.
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Dari diagram tersebut juga dapat diketahui
bahwa laju oksidasi maksimum terjadi pada dua
jam pertama proses reaksi, dimana laju
oksidasinya mencapai 1,8 mg/kg/jam untuk
shakker dan 2,75 mg/kg/jam untuk stirrer. Setelah
dua jam, laju reaksi turun menjadi antara 0 – 0,35
mg/kg/jam.
Analisis yang sama dilakukan untuk contoh
Top Soil serta Medium Grade Limonite. Berbeda
dengan Saprolit - 1, kromium tidak terdetekasi di
dalam larutan, meskipun contoh slurry telah diaduk
selama 24 jam, sehingga datanya tidak disajikan
dalam laporan ini. Secara umum tidak terjadi
perubahan pH yang signifikan selama proses
pengadukan, dimana pH pada keseluruhan proses
berada pada kisaran 7,5 – 8,5.
Dari hasil pengamatan tersebut diketahui
bahwa berdasarkan sampel yang diambil, saprolit
– 2 merupakan material yang diketahui memiliki
potensi pelepasan kromium.
3.1.2 Studi Kolom Lysimeter
Uji lysimeter (column test), merupakan
modifikasi teknik column test yang dilakukan PT
Vale Indonesia Tbk. Perbedaannya terletak pada
frekuensi pemberian air yang dimasukkan ke
dalam kolom. Pada percobaan ini, air dimasukkan
secara terus menerus ke atas kolom selama
beberapa hari. Pelaksanaan studi kolom lysimeter
dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 5 memperlihatkan konsentrasi C(VI)
dari filtrat yang keluar dari kolom lysimeter. Data
tersebut menunjukkan bahwa dengan elusi air
yang konstan sekitar 5 – 7,5 ml/kg/menit, saprolit 2 serta top soil merupakan jenis tanah yang
menghasilkan menghasilkan Cr(VI) terbesar. Laju
oksidasi kromium terjadi secara gradual, dimana
konsentrasi maksimum dalam air mencapai 0,9 –
1,1 mg/L pada waktu elusi antara 5 – 8 hari.
Setelah itu, konsentrasi Cr(VI) turun secara
gradual. Seperti pada pengujian botol (shaker dan
stirrer), konsentrasi Cr(VI) sangat kecil untuk
contoh tanah saprolit - 1 serta MGL.

Gambar 5. Konsentrasi Cr(VI) dalam eluen unit lysimeter
dengan kecepatan elusi konstan antara 5–7,5
mL/kg/menit.

Gambar 6 memperlihatkan konsentrasi
Cr(tot) dari sampel eluen yang sama. Gambar
tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi Cr(tot)
selalu lebih besar antara 10 – 80% dibandingkan
dengan Cr(VI). Data tersebut menunjukkan bahwa
sebagian besar kromium yang keluar dari lysimeter
merupakan Cr(VI).

Gambar 4. Kegiatan uji kolom lysimeter.

Hasil uji lysimeter disajikan pada Gambar 5–
6. Gambar tersebut menunjukkan konsentrasi
Cr(VI), Cr(tot) serta pH dari eluen yang keluar dari
kolom lysimeter. Volume air yang dihasilkan per
satuan waktu dicatat untuk mendapatkan data laju
oksidasi kromium per satuan berat tanah.
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Gambar 6. Konsentrasi Cr(tot) dalam eluen unit
lysimeter dengan kecepatan elusi konstan antara 5–7,5
mL/kg/menit.
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Gambar 7. Laju oksidasi Cr(tot) spesifik untuk keempat
tipe tanah.
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Hullet (2009) mengusulkan bahwa untuk
dapat mereduksi Cr(VI) secara sempurna
diperlukan FeSO4 sebanyak 15 kali berat, dengan
ekses 5 kali. Berdasarkan perhitungan stoikiometri
yang dilakukan, ternyata jika jumlah yang
dibutuhkan adalah ekses 5 kali lebih banyak, maka
jumlah FeSO4 yang dibutuhkan adalah minimal 45
kali lebih besar. Hal ini disebabkan untuk
mereduksi 1 mol Cr(VI) dibutuhkan 1 mol FeSO4,
sedangkan berat FeSO4 adalah 3 kali lebih besar
dibandingkan dengan Cr(VI). Dengan demikian,
secara stoikiometri, untuk mereduksi 1 mg Cr(VI)
dibutuhkan 9 mg FeSO4. Kalau dibutuhkan ekses
5 kali lipat maka jumlah yang harus ditambahkan
adalah sekitar 45 mg FeSO4 per gram Cr(VI).
Untuk menguji hipotesis ini, maka dilakukan
penelitian sederhana dengan mereduksikan Cr(VI)
pada konsentrasi tertentu dengan FeSO4 dengan
konsentrasi yang bervariasi. Hasil dari kegiatan ini
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh pemberian FeSO4 terhadap
konsentrasi Cr(VI) dengan konsentrasi Cr(VI) awal
sebesar 3 mg/L, pH awal 7,4
No

Cr(VI)
(mg/L)

FeSO4
(mg/L)

Hasil pengamatan
Cr(VI) akhir
(mg/L)

TSS
(mg/L)

pH

1

7,86

1

3

3

2,05

Gambar 8. pH eluen selama kegiatan studi lysimeter
untuk keempat jenis tanah.

2

3

6

1,68

4

7,82

3

3

9

0,45

4,6

7,78

Konsentrasi
Cr(VI)
maupun
Cr(tot)
berkorelasi positif dengan laju oksidasi spesifik
kromium dari tanah, seperti pada pada Gambar 7.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa laju oksidasi
kromium tertinggi sebesar 44 dan 49 mg/kg/hari
untuk Cr(VI) dan Cr(tot) pada contoh tanah Saprolit
- 1. Sedangkan jumlah Cr(tot) yang dihasilkan
selama kegiatan oksidasi dengan lysimeter adalah
sekitar 500 mg (Saprolit - 1) dan 400 mg (MGL).
Data pengamatan selama kegiatan ini juga
menunjukkan bahwa pH selalu berada pada
kisaran 6,5–8,5 (Gambar 8).

4

3

15

0

6,3

7,60

5

3

30

0

7,3

6,53

6

3

45

0

8,7

5,18

Dari hasil tersebut diketahui bahwa
konsentrasi FeSO4 yang dibutuhkan adalah
minimal 15 mg/mg Cr(VI) untuk mendapatkan
reduksi yang sempurna. Jumlah tersebut sesuai
dengan yang diusulkan oleh Hullet (2009),
meskipun dengan metode perhitungan yang tidak
tepat. Untuk tujuan kegiatan selanjutnya, jumlah
FeSO4 yang dibutuhkan adalah 20 mg/mg Cr(VI),
dengan ekses 25 % (Gambar 9).

3.2

Pengujian Laju Pengendapan Sistem Batch
Pengujian laju pengendapan dilakukan
dalam dua tahapan, yaitu penentuan laju
pengendapan
TSS
dengan
menggunakan
Settleometer untuk TSS konsentrasi rendah, serta
pengujian pengendapan menggunakan flokulator
(jar test) untuk mendapatkan konsentasi TSS
akhir,
tanpa
memperhitungkan
laju
pengendapannya. Namun sebelumnya, dilakukan
pengujian statis untuk menentukan konsentrasi
FeSO4 optimum yang dibutuhkan untuk mereduksi
semua Cr(VI) menjadi Cr(III).
3.2.1 Penentuan Konsentrasi FeSO4 Optimum
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Gambar 9. Kondisi larutan setelah penambahan FeSO4,
serta perubahan warna larutan untuk analisis Cr(VI).
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3.2.2 Karakteristik Pengendapan
Tahapan sedimentasi dideskripsikan dengan
observasi pada tes batch settling ketika partikel partikel padatan mengendap dari suatu slurry
dalam
silinder
kaca
(Roessiana,
2014).
Settleometer adalah sebuah kolom yang
dilengkapi dengan skala (cm) untuk mengukur
kecepatan
pengendapan
partikel
(TSS).
Settleometer yang digunakan memiliki volume
kerja 2 L dengan ketinggian sekitar 20 cm.
Penambahan FeSO4
Uji pengendapan dilakukan terhadap suatu
sampel dengan TSS awal sekitar 1000 ppm dan
Cr(VI) diatas 0,3 ppm. Gambar 10 memperlihatkan
hubungan antara waktu pengendapan dan TSS
yang masih tersisa dalam larutan. Sampel dengan
penambahan FeSO4 memberikan penurunan yang
cukup tajam pada waktu sekitar 10 menit
khususnya untuk sampel dengan penambahan
FeSO4 10 ppm. Penambahan basa dan aerasi
tidak berpengaruh signifikan untuk menurunkan
nilai TSS terhadap waktu.

Gambar 10. Hasil uji pengendapan dengan penambahan
basa dan aerasi, terhadap kecepatan pengendapan. (A)
tanpa FeSO4, (B) FeSO4 3,5 ppm, (C) FeSO4 10 ppm,
(D) FeSO4 10 ppm, pH 8,3, (E) FeSO4 10 ppm, pH 8 dan
aerasi 5 menit.
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Gambar 10 memperlihatkan hubungan
antara fraksi TSS yang tersisa dengan kecepatan
pengendapan, menunjukkan bahwa penambahan
FeSO4 mempertinggi konsentrasi TSS yang
memiliki kecepatan pengendapan yang tinggi.
Tanpa penambahan FeSO4, fraksi TSS yang
memiliki kecepatan pengendapan 0,8 cm/menit
adalah sekitar 60 persen. Dengan penambahan
FeSO4, konsentrasinya bertambah menjadi sekitar
80 %. Aerasi tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap proses pengendapan.
Penambahan FeSO4 dan Koagulan Tipe 1
Koagulan tipe 1 juga dimasukkan sebagai
bahan pembantu koagulasi tambahan, koagulan
yang ditambahkan adalah clarifix sebanyak 1 dan
2 mg/L, sedangkan FeSO4 ditambahkan pada
konsentrasi 20 dan 30 mg/L tanpa proses aerasi.
Hubungan antara kecepatan pengendapan dengan
TSS residual dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Hasil uji pengendapan dengan penambahan
clarifix sebagai koagulan, fraksi TSS tersuspensi
terhadap kecepatan pengendapan. (A) FeSO4 20 ppm,
tanpa clarifix, (B) FeSO4 30 ppm tanpa clarifix, (C)
FeSO4 30 ppm, clarifix 1 ppm, (D) FeSO4 30 ppm,
clarifix 2 ppm.
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Gambar
11
menunjukkan
bahwa
penambahan flokulan tipe 1 terhadap sistem yang
telah ditambahkan FeSO4 dapat meningkatkan
konsentrasi TSS yang memiliki kecepatan
pengendapan di atas 0,8 cm/menit dari sekitar 86
% menjadi sekitar 89 %. Bila dibandingkan dengan
Gambar 10, penambahan FeSO4 dari 10 menjadi
30 mg/L juga meningkatkan konsentrasi TSS yang
memiliki kecepatan 0,8 cm/menit dari 80 menjadi
86%.
Penambahan FeSO4 dan Tawas
Tawas diujicobakan juga sebagai koagulan
dalam kajian ini, disamping koagulan tipe 1 di atas.
Konsentrasi TSS yang digunakan adalah 1000
ppm. Sumber TSS yang digunakan untuk kegiatan
ini
berbeda
dibandingkan
dengan
yang
sebelumnya, sehingga memiliki karakteristik
pengendapan yang berbeda pula. Analisis hanya
akan diberikan pada pengaruh penambahan tawas
terhadap kecepatan pengendapan, dibandingkan
dengan tanpa tawas.
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Hubungan antara laju pengendapan dengan
TSS residual untuk masing - masing perlakuan
disajikan pada Gambar 12. Gambar tersebut
menunjukkan
bahwa
penambahan
tawas
disamping FeSO4 dapat secara signifikan
meningkatkan
kecepatan
pengendapan.
Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa
konsentrasi TSS yang memiliki kecepatan di atas
0,8 cm/menit meningkat dari 91% tanpa
penambahan tawas, menjadi sekitar 99% dengan
penambahan tawas.
Penambahan koagulan dapat mempertinggi
fraksi TSS yang memiliki kecepatan pengendapan
yang tinggi dibandingkan dengan pendendapan
natural. Berdasarkan pengamatan ini, maka untuk
mendapatkan efisiensi pengendapan sekitar 90 –
95%, kecepatan beban permukaan harus diatur
sekitar 0,8 cm3/cm2/menit, atau dengan kecepatan
pengendapan 0,8 cm/menit. Penambahan flokulan
belum dilakukan pada langkah ini.

3.2.3 Pengujian Jar Test
Pengujian
jar
test
dilakukan
untuk
menentukan dosis optimum pemberian koagulan
serta flokulan. Perhatian lebih banyak diberikan
pada konsentrasi TSS akhir dibandingkan dengan
pada kecepatan pengendapan. Pada pengujian ini
konsentrasi Cr(VI) maupun Cr(tot) tidak dilakukan.
Pengujian jar test dilakukan dengan
menggunakan VELP EP 4 dengan empat spindle.
Dengan demikian pengujian secara paralel dapat
dilakukan.
Jar Test 1
Jar test 1 dilakukan dengan parameter
operasi sebagai berikut:
▪ TSS awal
1000 mg/L
▪ FeSO4
60 mg/L
▪ Cr(VI)
3 mg/L
▪ Tawas
0, 30, 50 dan 60 mg/L
▪ Pengadukan
30 menit, 100 rpm

Gambar 12. Hasil uji pengendapan dengan penambahan
tawas, TSS tersuspensi terhadap waktu pengendapan.
(A) tanpa FeSO4, (B) FeSO4 30 ppm, (C) FeSO4 30
ppm, tawas 10 ppm, (D) FeSO4 30 ppm, tawas 30 ppm,
(E) FeSO4 30 ppm, 50 ppm.
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Hasil dari kegiatan ini diketahui bahwa
setelah pengadukan dimulai, flok mulai muncul,
namun flok yang terbentuk masih sangat kecil.
Dengan demikian, pada periode sedimentasi, flok
tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 menit
untuk mengendap (Gambar 13).
Jar test dengan penambahan tawas 50 mg/L
memberikan hasil yang paling baik dengan TSS
residual sekitar 1,5 mg/L, sedangkan tanpa tawas
menghasilkan TSS residual paling tinggi sebesar 6
mg/L (Tabel 3).
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Tabel 3. Hasil Jar test dengan kondisi awal TSS 1000
mg/L, Cr(VI) 3 mg/L, FeSO4 60 mg/L dan pH diatur
menjadi 7,3
Parameter
Waktu
pengendapan
Ukuran
partikel
TSS residual
Penampakan

0
>10
min
halus

Tawas (mg/L)
30
50
<10
<10
min
min
halus
halus

60
<10
min
halus

6
Agak
keruh

2
agak
jernih

3
agak
jernih

1,5
agak
jernih
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dihentikan, flok – flok tersebut memerlukan waktu
sekitar 5 menit untuk mengendap, meskipun pada
tabung I (dengan konsentrasi koagulan 2 ppm)
masih tampak adanya partikel yang tidak
mengendap (Gambar 14).

Gambar 14. TSS residual setelah proses pengendapan
selama sekitar 5 menit.

Gambar 13. TSS residual setelah proses pengendapan
selama sekitar 10 menit.

Jar Test 2
Jar test 2 dilakukan dengan parameter
operasi sebagai berikut:
▪ TSS awal
1000 mg/L
▪ FeSO4
60 mg/L
▪ Cr(VI)
3 mg/L
▪ Koagulan tipe 1
2, 4, 6 dan 8 mg/L
▪ Pengadukan
30 menit, 100 rpm
Dari hasil test ini diketahui bahwa flok
ukuran halus mulai terbentuk ketika proses
pangadukan berjalan sekitar 4 – 5 menit. Flok
tersebut tidak dapat berkembang menjadi flok - flok
yang lebih besar selama proses flokulasi selama
30 menit (Tabel 4).
Tabel 4. Hasil Jar test dengan kondisi awal TSS 1000
mg/L, Cr(VI) 3 mg/L, FeSO4 60 mg/L dan pH diatur
menjadi 7,3
Parameter
Koagulan tipe 1 (mg/L)
2
4
6
8
Waktu
>5 min
<5
<5 min <5 min
pengendapan
min
Ukuran
halus
halus
halus
halus
partikel
TSS residual
3,5
<1
<1
<1
Penampakan
Agak
jernih
jernih
jernih
keruh

Ukuran flok yang terbentuk sama dengan
ukuran flok dari Jar Test 1. Setelah pengadukan

Jurnal Rekayasa Pertambangan (JRP)

Jar Test 3
Jar test 3 dilakukan dengan parameter
operasi sebagai berikut:
▪ TSS awal
1000 mg/L
▪ FeSO4
60 mg/L
▪ Cr(VI)
3 mg/L
▪ Flokulan anionik
0,1; 0,4; 0,7 dan 1 mg/L
▪ Pengadukan
30 menit, 100 rpm
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa flok
dengan ukuran jauh lebih besar langsung
terbentuk setelah proses pencampuran dilakukan.
Flok yang terbentuk semakin besar dengan
semakin tingginya konsentrasi flokulan. Secara
garis besar ukuran flok jauh lebih besar
dibandingkan dengan penambahan tawas atau
koagulan tipe 1.
Setelah proses flokulasi selesai, larutan
jernih segera terbentuk dalam waktu kurang dari 1
menit, kecuali untuk tabung I (flokulan 0,1 mg/L).
Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua tabung
sudah mengendap sempurna. Dari hasil ini, kadar
flokulan yang diberikan sebaiknya berkisar antara
0,4 – 0,7 mg/L dalam sistem yang sebenarnya
(Tabel 5).
Tabel 5. Hasil Jar test dengan kondisi awal TSS 1000
mg/L, Cr(VI) 3 mg/L, FeSO4 60 mg/L dan pH diatur
menjadi 7,3
Parameter
Waktu
pengendapan
Ukuran
partikel
TSS residual
Penampakan

0,1
<3
min
agak
besar
<1
jernih

Flokulan Anionik (mg/L)
0,4
0,7
1
<1
<1 min
<1 min
min
besar
besar
paling
besar
<1
<1
<1
jernih
jernih
jernih
kekuningan
kekuningan

Dalam
kegiatan
perbedaan
perlakukan

ini
juga
dilakukan
pemberian
flokulan
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terhadap sampel, yaitu bersamaan dengan FeSO4
serta berurutan dengan FeSO4. Hasilnya adalah
pemberian secara bersamaan tidak dapat
memberikan efek flokulasi yang baik, karena
partikel yang dihasilkan kecil, sedangkan apabila
diberikan secara berurutan, hasilnya akan lebih
baik.

Gambar 15. Penambahan flokulan anionik, flok
terbentuk dengan cepat, lebih besar, TSS residual
menjadi sangat rendah (<1 mg/L).

Untuk mendapatkan laju pengendapan serta
pemisahan TSS yang optimum perlu dilakukan
penambahan koagulan serta flokulan, dimana
flokulan diberikan setelah koagulan bereaksi
dengan baik. Konsentrasi koagulan FeSO4 sekitar
20 mg/mg Cr(VI), flokulan anionik 0,4 – 0,7 mg/L,
pH dikembalikan ke sekitar 7,3 – 7,5 kalau pH
turun di bawah 7, dengan waktu flokulasi antara 20
– 30 menit.
3.3 Optimasi Pengelolaan Kromium
3.3.1 Karakteristik Pengendapan
Pengelolaan kromium dengan FeSO4 sangat
erat kaitannya dengan pengelolaan TSS, karena
Cr(III) yang terbentuk merupakan partikel yang
dikategorikan sebagai TSS.
Pengujian pengendapan secara statis
dengan
bantuan
koagulan
dan
flokulan
menunjukkan bahwa penambahan bahan kimia
tersebut secara signifikan dapat mempercepat
kecepatan pengendapan serta menurunkan
konsentrasi TSS final. Untuk menguji hal tersebut,
studi pengendapan dilakukan pada kolam
pengendapan skala laboratorium dengan volume
total 160 L serta luas permukaan total 3.200 cm2.
Jenis kolam pengendapan yang digunakan
adalah:
• Kolam pengendapan dengan tiga buah baffle
(Baffled Settler).
• Kolam pengendapan dengan inclined plate
(Lamella) settler (Lamella Gravity Settler LGS).
3.3.2 Flokulan/Koagulan
Koagulan dan flokulan berperan penting
dalam meningkatkan volume partikel. Analisis
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settleometer dan flokulator menunjukkan bahwa
kecepatan pengendapan dapat meningkat secara
signifikan apabila kedua jenis bahan tersebut
dicampurkan ke dalam limbah dengan TSS tinggi.
Flokulan dapat menurunkan TSS sedemikian rupa
sehingga air yang dihasilkan menjadi bening
dengan TSS yang sangat rendah (< 5 ppm).
Untuk tujuan tersebut maka, kegiatan
optimisasi pengendapan juga dilakukan dengan
mengkombinasikan antara perbaikan sifat partikel
dengan kondisi operasional sehingga partikel yang
terbentuk mudah mengendap, sehingga efisiensi
pengendapan TSS dapat meningkat secara
signifikan.
Koagulan ditambahkan ke dalam sistem
pengadukan cepat, karena fungsinya adalah untuk
mempercepat reaksi. Sedangkan proses flokulasi,
sebaiknya dilakukan dengan proses pengadukan
lambat,
untuk
memperkecil
kemungkinan
terpecahnya flok yang telah terbentuk.
Secara teori, flokulasi dapat dilakukan
dengan sistem flokulator hidrolis atau flokulator
mekanis.
Flokulator
mekanis
biasanya
menggunakan motor dengan dengan kecepatan
yang dapat dirubah, sedangkan flokulator hidrolis
menggunakan basin / kolam yang dapat
memberikan efek pencampuran namun tidak
bersifat turbulen.
Variabel yang dibutuhkan untuk proses
flokulasi biasanya disajikan dalam bentuk gradien
kecepatan (G). Biasanya gradien kecepatan untuk
proses flokulasi adalah sekitar 20 – 80/detik
dengan waktu flokulasi bervariasi antara 20 – 60
menit (Colorado School of Mine EGGN/ESGN
454), namun bisanya dilakukan dalam waktu
sekitar 30 menit.
3.3.3 Baffled dan Lamella Gravity Settler
Perbedaan efisiensi pengendapan antara
kolam pengendapan sistem baffled settler dengan
sistem LGS dapat dilihat melalui sebuah
percobaan menggunakan kolam pengendapan
dengan luasan kolam yang sama. Kolam yang
pertama disekat dengan tiga buah baffle dengan
overflow di bagian atas, sedangkan kolam yang
kedua dilengkapi dengan pelat - pelat miring
dengan kemiringan 60⁰. Pola operasi yang
dilakukan adalah seperti disajikan pada Tabel 6.
Analisis dilakukan hanya untuk parameter TSS
saja, karena konsentrasi TSS memiliki korelasi
positif dengan Cr(tot) setelah pengelolaan dengan
FeSO4. Pada awalnya, kolam diisi dengan air
jernih dengan TSS < 5 mg/L.
Analisis dilakukan pada air yang keluar dari
kolam pengendapan setiap 10 menit, baik untuk
Baffled Settler maupun untuk Lamella Gravity
Settler. Grafik konsentrasi TSS untuk kedua kolam
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pengendapan tersebut dapat dilihat pada Gambar
16.
Tabel 6. Pola operasi perbandingan antara kinerja
baffled settler dengan LGS
Fase

Laju alir

TSS/Cr
(mg/L)

Treatment
(mg/L)

Lama
waktu
(menit)

I

2 L/menit

FeSO4: 60

0 - 80

II

2 L/menit

TSS: 1000
Cr: 3
TSS: 1000
Cr: 3

81 - 120

III

2 L/menit

TSS: 1000
Cr: 3

IV

4 L/menit

TSS: 2000
Cr: 3

V

2 L/min

air bersih

FeSO4: 60
Kuagulan : 2
mg/L
FeSO4: 60
Kuagulan : 2
mg/L
FeSO4: 60
Kuagulan : 2
mg/L
-
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secara efektif. Ketidakefektifan ini kemungkinan
dipengaruhi oleh sulitnya TSS untuk mengendap
karena adanya aliran air di permukaan, seperti
terlihat pada Gambar 17. Prayitno dkk. (2005)
menyatakan semakin banyak FeSO4 yang
ditambahkan, maka kadar Cr6+ dalam larutan
limbah semakin rendah, dengan kata lain
dekontaminasi Cr6+ semakin baik dengan
bertambahnya reduktor FeSO4 yang ditambahkan.

121 - 200

201 - 270

271 - 310

Gambar 17. Gradasi konsentrasi TSS pada BS untuk
masing - masing seksi.

Gambar 17 memperlihatkan bahwa pada
sistem BS, TSS cenderung akan berada di bagian
permukaan, yang diperlihatkan oleh adanya
gradasi TSS pada bagian atas dan bawah kolam,
sehingga efisiensi penurunan TSS menjadi
rendah.
Gambar 16. Grafik konsentrasi TSS pada baffled settler
dan lamella gravity setller.

Baffled Settler (BS)
Pengaruh
pengaliran
TSS
terhadap
konsentrasi TSS pada efluen diperlihatkan oleh
grafik berwarna biru pada Gambar 16 yang
dioperasikan pada beban permukaan 0,44
m3/m2/jam. Konsentrasi TSS pada efluen
meningkat secara tajam setelah limbah dengan
TSS dialirkan, sehingga pada menit ke 80,
konsentrasinya telah mencapai 200 mg/L (efisiensi
20%). Penambahan FeSO4 60 ppm pada menit
ke-81 dapat menurunkan konsentrasi TSS menjadi
sekitar 160 ppm, yang responnya dapat terlihat
pada menit ke-120. Setelah penambahan
koagulan pada menit ke-120, konsentrasi TSS
dapat diturunkan kembali menjadi sekitar 60 – 70
ppm.
Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa tanpa pemberian FeSO4 serta koagulan,
BS tidak dapat menurunkan konsentrasi TSS
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Lamella Gravity Settler
Pola konsentrasi TSS pada efluen sistem
LGS dapat dilihat pada Gambar 16 (Grafik warna
merah). Grafik tersebut memperlihatkan bahwa
peningkatan konsentrasi TSS pada efluen pada
lamella lebih lambat dibandingkan dengan BS.
Pada menit ke-80, konsentrasi TSS adalah sekitar
60 mg/L (dibandingkan dengan 200 mg/L pada
BS), dimana bahan pembantu koagulasi tidak
ditambahkan.
Setelah
pemberian
FeSO4
konsentrasi TSS meningkat hingga 90 mg/L pada
menit ke-100, sebelum turun menjadi 69 mg/L.
Dengan demikian dapat dilihat pengaruh
penambahan FeSO4 baru dapat terlihat pada
efluen 20 menit kemudian.
Penambahan koagulan secara simultan
dengan FeSO4 membuat efisiensi LGS meningkat
dengan TSS pada efluen berada pada kisaran 35
– 40 mg/L (efisiensi 96%). Giacinta dkk. (2013)
menyatakan koagulan yang paling optimum adalah
ferro sulfat karena endapan Fe(OH)3 mengikat
anion OH- menjadi flok berbentuk mantel muatan
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negatif Fe(OH)4- yang dapat mengikat Cr3+, selain
itu endapan Fe(OH)3 juga mengikat anion CrO42membentuk mantel muatan negatif Fe(OH)3CrO42-.
Untuk melihat efisiensi penggunaan LGS,
kecepatan aliran dan konsentrasi TSS ditingkatkan
menjadi dua kali lipat (flow: 4 L/menit, TSS: 2000
mg/L) pada menit ke-200. Dengan peningkatan
beban yang demikian besar, konsentrasi TSS di
efluen masih berada pada kisaran 50 – 65 mg/L,
yang memperlihatkan bahwa sistem LGS dapat
bekerja pada beban permukaan yang besar (0,88
m3/m2/jam).
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Gambar 18. Gradasi konsentrasi TSS di setiap bagian
LGS, tanda panah menunjukkan arah aliran.

Pola penyebaran TSS pada sistem LGS
dapat dilihat pada Gambar 18. Gambar tersebut
memperlihatkan bahwa bagian yang gelap dengan
konsentrasi TSS tinggi berada di bagian kanan
serta bawah kolam pengendapan, sedangkan
bagian kiri atas (yang merupakan efluen LGS)
relatif lebih jernih dibandingkan dengan bagian
lainnya. Penelitian oleh Indrawan dkk. (2017),
menunjukkan bahwa jarak pengendapan yang
pendek pada plate settler atau lamella settler
menyebabkan flok akan tertahan atau menempel
pada permukaan plate settler sehingga terjadi
proses penyisihan padatan. Hal ini menyebabkan
penurunan nilai overflow rate sehingga nilai
efisiensi penyisihan TSS akan meningkat dan
mengindikasikan
bahwa
partikel
telah
terendapkan.
Perbandingan
kedua
sistem
ini
memperlihatkan bahwa sistem Lamella lebih efektif
dibandingkan dengan BS dalam menurunkan
konsentrasi TSS untuk pola operasi yang sama.
Dengan demikian, pola optimisasi dititkberatkan
pada sistem LGS.
4.

KESIMPULAN
1. Sumber kromium utama pada area tambang
Sorowako adalah mineral spinel seperti

Jurnal Rekayasa Pertambangan (JRP)

5.

kromit yang telah mengalami pelapukan.
Keberadaan kromium berkorelasi positif
dengan keberadaan nikel.
Kromium terdapat hampir pada seluruh
lapisan litologi laterit, sehingga kegiatan
penambangan memiliki potensi yang besar
dalam menghasilkan kromium. Pelepasan
ion kromium ke lingkungan kemungkinan
dipengaruhi oleh adanya oksigen, ultraviolet
serta Mn sebagai katalis agar reaksi
oksidasi berlangsung.
Pada simulasi pelepasan kromium dengan
leaching, dapat diketahui bahwa baik top
soil maupun limonit memiliki potensi
pelepasan kromium yang tinggi, meskipun
laju pelepasan kromium spesifik pada tanah
limonit lebih cepat dibandingkan dengan top
soil.
Pengolahan
dilakukan
dengan
menggunakan reduktan FeSO4 untuk
mereduksi Cr(VI) menjadi Cr(III), dengan
konsentrasi Fe yang ditambahkan antara 2 –
4 kali lebih berat dibandingkan dengan
konsentrasi Cr (berdasarkan berat). Fe juga
berfungsi sebagai prekursor untuk proses
presipitasi Cr(III) yang terbentuk, maka
penambahan 2 - 4 kali lebih besar dari berat
masih belum mencukupi untuk mereduksi
serta
mempresipitasi
Cr(VI)
secara
menyeluruh, karena yang dibutuhkan secara
stoikiometri adalah sekitar 9 kali berat.
Sistem LGS lebih efektif dibandingkan
dengan BS dalam menurunkan konsentrasi
TSS untuk pola operasi yang sama.
Sehingga, pola optimisasi dititkberatkan
pada sistem LGS.

SARAN
Untuk membuat desain pengelolaan yang
lebih komprehensif, maka disarakan untuk
melakukan uji pelepasan Cr dari masing - masing
tipe tanah laterit dengan metode column leaching,
dengan melakukan perubahan beberapa operasi
seperti
laju
alir,
redoks
serta
dengan
mencampurkan tanah laterit dengan material yang
mempunyai fungsi untuk menurunkan konsentrasi
O2 dalam air.
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