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Abstract
3

Duriangkang resevoir (62.000.000 m ) physically located in Duriangkang
Catchement Area of Batam island. The main function of Duriangkang
resevoir is the water resources to support 78 % of drinking water supply
needs of Batam Island with the processing capacity amounting to 3000
liter/second. The main problem of Duriangkang Reservoir are : (1)
industrial waste water from Batamindo Industrial Zone has been extremely
polluted with COD conten (134,61 mg/liter) exceeding the Waste Water
Quality Standard Group II (80 mg/liter), (2) domestically waste water from
domestic activity in Duriangkang Catchment Area has also been
extremely polluted with BOD5 conten (58,22 mg/liter) exceeding the
Waste Water Quality Standard Group II (50 mg/liter). This research to
study influent of industrial waste water and domestically waste water to
carrying capacity of Duriangkang Reservoir.
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1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
2

Pulau Batam (415 km ) secara
geografi dan ekonomi mempunyai letak
yang sangat strategis. Sebagai salah
satu pulau yang berbatasan langsung
dengan Singapura, dalam pembangunan
dan pengembangannya, Pulau Batam
mempunyai beberapa fungsi, diantaranya
sebagai daerah kawasan berikat, alih
fungsi kapal, tempat penyimpanan dan
pergudangan bagi produk ekspor dan
inpor Indonesia, daerah pengembangan
industri,
dan
daerah
kunjungan
wisatawan mancanegara.

Untuk menunjang pembangunan
dan
pengembangan
Pulau
Batam
diperlukan air bersih dengan kapasitas
pengolahan sebesar 3850 liter/detik yang
diprediksi akan mencukupi kebutuhan air
bersih untuk 600.000 jiwa penduduk
Pulau Batam. Kapasitas pengolahan air
bersih yang tersedia hingga tahun 2000
adalah 850 liter/detik, berasal dari WTP
Baloi (30 liter/detik), WTP Sei Ladi (240
liter/detik), WTP Sei Haapan (210
liter/detik), WTP Nongsa (60 liter/detik),
dan WTP Muka Kuning (310 liter/detik).
Sedangkan kebutuhan air sebesar 3000
liter/detik berasal dari WTP Duriangkang.
WTP Duriangkang ini merupakan WTP
(1)
tebesar di Pulau Batam
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Waduk
Duriangkang
adalah
waduk pasang surut (estuary reservoir),
yang dibangun dengan membendung
(2)
muara Sungai Duriangkang .
Hampir
sebagian besar badan sungai (82%)
dipengaruhi pasang surut air laut. Air
hujan adalah sumber utama air Waduk
Duriangkang. Diperlukan waktu sekitar 3
tahun untuk mengurangi tingkat salinitas
pada badan air Waduk Duriangkang, dan
selama itulah muka air waduk meningkat
karena pasokan air hujan. Waduk
Duriangkang mempunyai fungsi yang
sangat penting bagi pembangunan dan
pengembangan Pulau Batam (termasuk
Barelang), karena hampir sebagian besar
kebutuhan air bersih Pulau Batam
disuplai dari Waduk Duriangkang yang
memiliki WTP dengan kapasitas 3000
liter/detik.
Oleh karena itu masuknya dan
dimasukkannya bahan pencemar secara
tidak terkendali (akibat penggunaan
lahan industri dan lahan domestik dalam
sistem DAS Duriangkang) ke dalam
badan air Waduk Duriangkang diprediksi
akan menurunkan kualitas air dan
sekaligus
menurunkan
daya-dukung
Waduk Duriangkang.

2.2.

Data yang diambil adalah : (1)
luasan lahan industri dan luasan lahan
domestik
dalam
sistem
DAS
Duriangkang; (2) kualitas air Waduk
Duriangkang.
Pengaruh limbah industri dan
limbah domestik terhadap kualitas air WD
diperguna-kan
persamaan
”regresi
berganda” (multiple regression).
Beban pencemaran (pollution load)
dari
air
limbah
industri
dihitung
berdasarkan kandungan COD (mg/l)
dalam air limbah industri persatuan waktu
(kg.hari), dan BOD5 (mg/liter) untuk
beban pencemaran dari air
limbah
domestik persatuan waktu (kg.hari).
Beban pencemar air limbah industri dan
air limbah domestik dihitung berdasarkan
persamaan :
BP
BP

Kmi
1.2. Tujuan
Mengkaji tingkat pencemaran air
limbah industi dan air limbah domestik
terhadap Waduk Duriangkang sebagai
akibat dari penggunaan lahan dalam
sistem DAS Duriangkang.
2. METODOLOGI
2.1. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan di Waduk
Duriang-kang yang terletak di Pulau
Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau. Penelitian dilakukan pada tahun
2002.
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Pengambilan data dan analisis
data

DM
F

= Kmi x DM x F
= beban pencemaran air limbah
industri /domestik pesatuan
poduk (kg/hari)
= COD (mg/liter air limbah
industri) BOD5 (mg/liter ai
limbah domestik)
= debit air limbah industri/
omestik (l/dtk)
= faktor konversi (0,001)

Baku mutu air baku air bersih
mengacu pada baku mutu yang
ditetapkan melalui Permenkes RI No.
416/Menkes/Per/IX/1990. Baku mutu
air limbah industri dan air limbah
domestik mengacu pada SK. Kepala
OPDIP
Batam
No.
27/KPTSRen/II/1993 tentang Pedoman Kualitas
Air Limbah di Wilayah OPDIP Batam.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
Faktor
limbah
cair
atau
besarnya timbulan limbah cair yang
dihasilkan dari kegiatan pemukiman
(0,80), jasa perkotaan (0,70), pariwisata
(0,70), fasilitas umum (0,70) dari
(3)
kebutuhan akan air bersih .
Parameter kualitas air limbah
industri yang dijadikan sebagai indikator
pencemaran ádalah kandungan COD.
Kebutuhan oksigen kimia (Chemical
Oxygen Demand) adalah banyaknya
oksigen
yang
dibutuhkan
untuk
mengoksidasi bahan-bahan oganik yang
terdapat dalam air atau air limbah
dengan menggunakan bahan kimia.
COD dapat dijadikan sebagai salah satu
paameter
ukuran
bagi
tingkat
pencemaran air limbah industri.
Tabel 1. Keterkaitan
penggunaan
lahan industri, air limbah
industri
dan
beban
pencemaran
air
limbah
industri dalam sistem DAS
Duriangkang.
Tahun

1

2

3

4

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

57,54
83,01
110,40
115,50
160,20
200,80
210,30
230,40
250,60

26,64
46,39
51,11
53,48
74,17
92,97
97,37
106,67
116,03

18,65
32,47
35,78
37,44
51,92
65,08
68,16
74,67
81,22

216,90
377,63
416,13
435,44
603,84
756,90
792,72
868,43
944,61

Sumber : Analisis data
Keterangan: (1) = Penggunaan Lahan domestik (ha)
(2) = Kebutuhan Air Bersih (lt/detik)
(3) = Air Limbah Domestik (lt/detik)
(4) = Beban Pencemaran COD5 (kg/hr)

Dalam penelitian mengindikasi
kan bahwa besarnya kandungan COD
dari air limbah industri berbanding lurus
dengan penggunaan lahan industri

dalam sistem DAS Duriangkang.
Besarnya kandungan COD dalam kurun
waktu 1992-2000 berkisar antara 34,70
mg/liter hingga 269,40 mg/liter dengan
rata-rata sekitar 124,61 mg/liter.
Tabel 2. Keterkaitan
penggunaan
lahan domestik, air limbah
domestik
dan
beban
pencemaran
air
limbah
domestik dalam sistem DAS
Duriangkang.
Tahun
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1
70
140
160
230
320
500
640
780
860

2
29,51
58,94
67,36
96,83
134,72
210,50
269,44
328,38
362,06

3
23,61
47,15
53,89
77,46
107,78
168,40
215,55
262,70
289,65

4
148,44
237,17
271,08
389,64
540,55
847,09
1084,26
1321,43
1457,00

Sumber : Analisis data
Keterangan: (1) = Penggunaan Lahan domestik (ha)
(2) = Kebutuhan Air Bersih (lt/detik)
(3) = Air Limbah Domestik (lt/detik)
(4) = Beban Pencemaran BOD5 (kg/hr)

Parameter kualitas air limbah
domestik
yang
dijadikan
sebagai
indikator
pencemaran
ádalah
kandungan BOD5 (biological oxygen
demand), yaitu jumlah oksigen terlarut
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme
untuk
meng-oksidasi
bahan-bahan
organik dalam air limbah secara
biologis.
Di
dalam
penelitian
mengindikasikan bahwa kandungan
BOD5 dari air limbah domestik
berbanding lurus dengan pengguna-an
lahan domestik dalam sistem DAS
Duriangkang. Dalam kurun waktu 19922000 besarnya kandungan BOD5 dalam
air limbah domestik dalam sistem DAS
Duriangkang berkisar antara 24,80
mg/liter hingga 93,40 mg/liter dengan
rata-rata sekitar 52,66 mg/liter.
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3.2. Pembahasan
3.2.1. Limbah Industri
Dari penggunaan air bersih
tersebut diasumsikan bahwa faktor air
3
limbah industri
dalam penelitian ini
adalah 0,80. Dalam kajian ini lahan
yang dialokasikan untuk penggunaan
industri dalam sistem DAS Duriangkang
yaitu Kawasan Industri Batamindo.
Pada
umumnya
jenis
industri
elektronika,
komponen
elektronika
(komputer,
TV,
AC,
refigerator),
kemasan, dan jenis industri lain yang
pada umumnya sedikit menggunakan
air dalam proses poduksinya.
Air
limbah
industri
yang
dihasilkan sangat dipengaruhi oleh
luasan
penggunaan
lahan
serta
kebutuhan akan air bersih.
Pada
dekade
1992-2000
telah
terjadi
peningkatan pengguna-an lahan industri
yang
mendorong
meningkat -nya
kebutuhan air bersih. Penggunaan
lahan pada tahun 1992 (57,54 ha)
kebutuhan air bersih sebesar 26,64
liter/detik dan air limbah industri yang
dihasilkan sebesar 18,65 liter/detik.
Pada tahun 1996 (160,20 ha) kebutuhan
air bersih sebesar 74,17 liter/detik dan
air limbah industri yang dihasilkan
sebesar 51,92 liter/detik. Sedangkan
pada tahun 2000 penggunaan lahan
industri meningkat menjadi 250,60 ha
dan kebutuhan air bersih meningkat
menjadi 116,03 liter/detik, dan air limbah
yang dihasilkan menjadi sebesar 81,22
liter/detik.
Berdasarkan prediksi penggunaan
lahan industri dalam sistem DAS
Duriangkang,
menunjukkan
bahwa
meningkatnya
pengguna-an
lahan
industri dalam sistem DAS Duriangkang akan menyebabkan semakin
meningkat-nya beban pencemaran yang
dihasilkan oleh air limbah industri.
Penggunaan lahan industri dalam
sistem DAS Duriangkang pada tahun
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1992 menghasilkan beban pencemaran
sebesar 216,90 kg COD/hari (78,08 ton
COD/tahun),
pada
tahun
1996
menghasilkan
beban
pencemaran
sebesar 603,84 kg COD/hari (217,38
ton COD/tahun), dan pada tahun 2000
penggunaan lahan industri meningkat
menjadi
200,60
ha
dan
beban
pencemaran yang dihasilkan menjadi
sebesar 944,61 kg COD/hari (340,08
ton COD/tahun). Pada tahun 2010
prediksi penggunaan lahan industri akan
mencapai sekitar 571,95 ha dan beban
pencemaran yang ditimbulkan diprediksi
meningkat
menjadi
2162,06
kg
COD/hari (778,32 ton COD/tahun).
Tabel 3. Keterkaitan
penggunaan
lahan domestik, air limbah
domestik
dan
beban
pencemaran
air
limbah
domestik dalam sistem DAS
Duriangkang.
Tahun Penggunaan Lahan
Industi (ha)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2010

57,54
83,01
110,40
115,50
160,20
200,80
210,30
230,40
250,60
301,50
331,55
361,60
391,65
421,70
451,75
481,80
511,85
541,90
571,95

Beban Pencemaarn Air
Limbah Industri
(kgCOD/hari)
216,90
377,65
416,13
435,44
603,84
756,90
792,72
868,43
944,61
1138,40
1252,14
1365,88
1479,62
1593,36
1707,10
1820,84
1934,58
2048,32
2162,06

Sumber : Analisis data

Beban pencemaan air limbah
industi yang dihasilkan dari aktivitas
penggunaan lahan industri dalam sistem
DAS Duriangkang apabila dibuang
langsung
ke
badan
air
Waduk
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Duriangkang,
kondisi
ini
akan
menimbulkan
akumulasi
bahan
pencemar dari air limbah industri dalam
Waduk Duriangkang.
Apabila upaya
secara teknis (engineering) melalui
pembangunan
industrial
waste
treatment plant tidak dilakukan, maka
beban pencemaran air limbah industri
tersebut cepat atau lambat akan
menjadi
sumber
pencemar
yang
potensial yang menjadi penyebab
menurunnya
kualitas
air
Waduk
Duriangkang.
Dari gambaran tersebut di atas
menunjuk-kan indikasi bahwa semakin
meningkatnya beban pencemaran yang
dibuang ke badan air waduk dipredikasi
akan mengurangi kemampu-an badan
air
Waduk
Duriangkang
dalam
menetralisir beban pencemar dari air
limbah industri yang dibuang ke badan
air Waduk Duriangkang.
3.2.2. Limbah Domestik
Kebutuhan air bersih pada lahan
domestik dalam penelitian ini untuk
memenuhi kebutuhan air bersih untuk
sektor permukiman, jasa perkotaan,
pariwisata,
dan
fasilitas
umum.
Kebutuhan air bersih pada tahun 1992
sebesar
29,51
liter/detik
untuk
memenuhi kebutuhan air bersih pada
lahan domestik seluas 70 ha. Pada
tahun 1996 penggunaan lahan me
ningkat menjadi 320 ha dan kebutuhan
air bersih meningkat menjadi 134,72
liter/detik, sedangkan pada tahun 2000
penggunaan lahan domestik menjadi
860 ha dan kebutuhan air bersih
meningkat menjadi 362,06 liter/detik.
Dalam kajian ini faktor air limbah
domestik atau besarnya timbulan limbah
cair yang diambil adalah 0,80 yang
dihasilkan dari kegiatan di sektor
4
permukiman . Dari asumsi bahwa faktor
air limbah domestik (F = 0,80), maka air
limbah domestik yang dihasilkan dari

aktivitas penggunaan lahan domestik
dalam sistem DAS Duriangkang pada
dekade
1992-2000
menunjukkan
peningkatan, yakni dari 23,61 liter/detik
(1992) menjadi 107,78 liter/ detik
(1996). Sedangkan pada tahun 2000 air
limbah domestik yang dihasilkan dari
aktivitas penggunaan lahan domestik
(permukiman,
jasa
perkotaan,
pariwisata, dan fasilitas umum) se besar
289,65 liter/detik.
Tabel 4. Keterkaitan
penggunaan
lahan domestik, air limbah
domestik
dan
beban
pencemaran
air
limbah
domestik dalam sistem DAS
Duriangkang.

Tahun
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2010

Penggunaan Lahan Beban Pencemaarn Air
Limbah Domestik
Domestik (ha)
(kgBOD5/hari)
70,00
148,44
140,00
237,17
160,00
271,08
230,00
389,64
320,00
540,55
500,00
847,09
640, 00
1084,26
780,00
1321,43
860,00
1457,00
872,10
1476,50
959,21
1624,05
1046,32
1771,60
1133,43
1919,15
1220,54
2066,70
1307,85
2214,25
1394,76
2361,80
1481,87
2509,35
1568,98
2656,90
1656,09
2804,45

Sumber : Analisis data

Penggunaan lahan domestik
dalam sistem DAS Duriangkang pada
tahun 1992 (70,09 ha) menghasilkan
limbah
domestik
sebesar
23,61
liter/detik dengan beban pencemaran
sebesar 148,44 kg BOD5/hari. Beban
pencemaran dari air limbah domestik
tersebut menunjukkan peningkatan,
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pada tahun 1996 lahan domestik yang
digunakan
320
ha
dan
beban
pencemar-an yang dihasilkan sebesar
540,55 kg BOD5/hari, sedangkan pada
tahun 2000 lahan domestik yang
digunakan
dalam
sistem
DAS
Duriangkang menjadi 860 ha dan
menghasil-kan beban pencemaran air
limbah domestik sebesar 1321,43 kg
BOD5/hari.
Pada
tahun
2010
penggunaan lahan domestik dalam
sistem DAS Duriangkang diprediksi
akan meningkat menjadi 1656,09 ha
dan beban pencemar yang dihasilkan
diprediksi
sebesar
2804,45
kg
BOD5/hari.
Meningkatnya
beban
pencemaran air limbah domestik sangat
terkait dengan meningkatnya debit air
limbah domestik yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil kajian menunjuk -kan
bahwa meningkatnya debit air limbah
domestik
sangat terkait dengan
meningkatnya permintaan akan air
bersih.
Dari kondisi tersebut dapat
diindikasikan bahwa meningkat -nya
beban pencemaran air limbah domestik
sangat terkait dengan meningkatnya
penggunaan lahan domestik dengan
berbagai aktivitasnya dalam sistem DAS
Duriangkang.
4.

KESIMPULAN & SARAN

bekisar antara 24,80 mg/liter hingga
93,40 mg/liter dengan rata-rata 52,66
mg/liter. Kondisi ini meng-indikasikan
bahwa air limbah industri dan air limbah
domestik telah tecemar berat karena
telah melampaui baku mutu air limbah
Golongan II.
4.2. Saran
Untuk melindungi dayadukung
Waduk Duriangkang dari masukan atau
dimasukkan-nya air limbah industri dan
air limbah domestik, maka :
§

§

DAFTAR PUSTAKA
1.

2.

4.1. Kesimpulan
Air
limbah
industri
dari
penggunaan lahan industri dan air
limbah domestik dari penggunaan lahan
domestik
dalam
sistem
DAS
Duriangkang adalah sumber pencemar
yang potensial tehadap menurunnya
dayadukung
Waduk
Duriangkang.
Kandungan COD dalam ai limbah
industri bekisar antara 34,70 mg/liter
hingga 269,40 liter/detik, sedangkan
kandung-an BOD5 air limbah domestik
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perlu dibangun Instalasi Pengolahan
Air Limbah Industri dan Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik
dari Kawasan Industri Batamindo.
menindak tegas dan memberikan
sanksi tehadap pelanggaran tata
ruang
khususnya
dalam
penggunaan lahan industri dan
lahan domestik dalam sistem DAS
Duriangkang.
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