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ABSTRAK  

 

Kuantitas air gambut Indonesia sangat besar namun memiliki kualitas yang rendah sehingga 

pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan air menjadi terbatas. Umumnya kapur dan 

tawas digunakan untuk mengolah air gambut yang secara konvensional dengan 

mencampurkan kedua bahan tersebut dan dianggap kurang praktis. Penyatuan dosis kapur dan 

tawas dalam kemasan kertas osmofilter menjadi alternatif dalam mengolah air gambut. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan tujuan untuk memperoleh kombinasi 

kapur dan tawas yang sesuai pada rentang pH 2 - 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kombinasi kapur 1,45 gram dan tawas 1,7 gram dalam kemasan osmofilter relatif sesuai pada 

pH 2-6 terhadap peningkatan kualitas air gambut untuk memenuhi kualitas air bersih bagi 

kepentingan dsomestik dan perikanan, namun belum memenuhi kelayakan untuk air minum. 

 

Kata kunci: air gambut, kapur, tawas, ormosfilter 

 

ABSTRACT 

 

The Indonesia peat water quantity is very enormous but it has low quality so it makes its use 

limited. In general, to treat it, we need lime and alum but it is not practically. The fusion of 

lime and alum on osmofilter will be an alternative to treat the peat water. The research used 

experimental method to get lime and alum combination suit to pH 2 – 6 level. The research 

showed that lime combination was 1.45 gram and alum was 1.7 gram on osmofilter paper 

corresponding to pH 2 – 6 toward peat water quality to be fresh water as domestic needs and 

fisheries, but can not be consumed as dringking water. 

 

Keyword: peat water, lime, alum, osmofilter 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara negara tropis mencapai sekitar 21 

juta yang tersebar di Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Papua 30% dan sisanya di Sulawesi, 

Halmahera dan Seram (Radjagukguk, 1992 dalam Ratmini, 2012). Secara hidrologi, rawa 

gambut ini berperan sebagai penyimpan air dan penyangga banjir. Menurut Noor (2001), 

dalam 1 m
3
 gambut terkandung air sekitar 865 liter. Dengan demikian, secara kuantitas 

potensi air gambut sangat besar untuk menjadi air baku (raw water) sesuai kepentingan 

pemanfaatannya. Sebagian besar masyarakat di daerah gambut dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih memanfaatkan secara langsung air gambut untuk kegiatan sehari-hari 

atau mengandalkan air hujan. Umumnya daerah ini belum mendapat pendistribusian air 

PDAM dan tidak memadainya sumber air lainnya seperti air tanah dan air permukaan.  

 Air gambut sebenarnya adalah air hujan yang jatuh dan terjadi kontak dengan lahan 

gambut sehingga kualitasnya berubah sesuai dengan lahan gambut yang ditempati. Air 

gambut di Sumatera dan Kalimantan memiliki ciri-ciri mencolok adalah intensitas warna 
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tinggi, pH rendah, zat organic tinggi, keruh, konsentrasi partikel dan kation rendah (Herman 

dan Syarfi, 2007); intensitas warna (kuning, coklat atau bahkan coklat kehitaman), pH rendah 

(3-5) dan berikatan dengan logam (Elfiana dan Zulfikar, 2012); berwarna merah kecoklatan, 

zat organic tinggi, rasanya asam, pH 2-5 dan tingkat kesadahan rendah (Kusnaedi, 2006). 

Dengan demikian, masalah kualitas air gambut yang rendah ini menjadi pembatas 

pemanfaatannya untuk pememenuhan kebutuhan domestik dan lainnya seperti perikanan. 

  Upaya peningkatan kualitas air gambut skala rumah tangga secara batch system telah 

banyak dilakukan dengan menggunakan kapur dan Al2(SO4)3 (tawas). Penggunaan secara 

konvensional dengan cara dicampurkan yang dianggap kurang praktis dan tidak tepat dosis 

pada pH yang berfluktuasi sehingga diperlukan upaya untuk mencari satu kombinasi antara 

kapur dan tawas yang tepat untuk semua pH air gambut (pH 2-6) dalam paket kemasan 

osmofilter yang hingga saat ini belum dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dalam 

menjadi alternatif solusi penanganan air gambut untuk memenuhi kebutuhan air bagi 

masyakata di daerah gambut. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – April 2016  di Laboratorium Pengolahan 

Limbah Faperika Universitas Riau. Analisis parameter warna, kekeruhan, kesadahan, zat 

organik dan logam Al di Laboratorium Pelayanan Teknis Pengujian Material Dinas PU 

Provinsi Riau.  

Bahan yang digunakan adalah 200 liter air gambut Asal daerah Rimbo Panjang, kertas 

osmofilter, 1 kg serbuk kapur tohor, 1 kg serbuk tawas, HNO3, NaOH 0,1 M, H2SO4, H2SO4 8 

N, KMnO4 0,01 N, Asam Oksalat 0,01 N, kalium heksa kloroplatinat (K2PtCl6), kobal klorida 

(CoCl2.6H2O), asam klorida (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH), dan akuades serta 400 

ekor terdiri dari ikan mas (Cyprinus carpio) dan nila (Oreochromis noloticus). Alat yang 

digunakan terdiri termometer, pH meter, tubidity meter, TDS meter, pipet ukur, neraca 

analitik 0.1 mg, stop watch, labu erlenmeyer, gelas ukur, buret, , pipet volumetrik, gelas piala, 

kertas saring 0,45, AAS, akuarium dan jerigen. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang terdiri dari 2 tahap yaitu:  

(1) Penelitian pendahuluan bertujuan untuk memperoleh komposisi kapur dan tawas dalam 

kemasan osmofilter merujuk dari hasil penelitian terdahulu yaitu: (1) 0.15g kapur + 0.35 

g tawas (Rubinata et al., 2014), (2) 0.15 g kapur + 0.15 tawas (Widayat dan Said, 2001), 

(3) 0.06 g kapur + 0.03g tawas (Parabi, 2012), dan (4) 1.7g kapur + 1.7g tawas (Aris, 

Budijono dan Hasbi, 2014) dengan variasi waktu 30, 45 dan 60 menit pada volume 

operasi 1 L. Hasil kombinasi kapur dan tawas dalam kemasan osmofilter dianggap 

terbaik adalah 1.7g kapur + 1.7 tawas dengan nilai warna 0,019 PtCo dan pH 11,7 dan 

waktu kontak 45 menit, walaupun pH di atas batas ideal yaitu 8,5. Selanjutnya, dilakukan 

penurunan dosis kapur saja dan dosis tawas tetap sehingga terdapat variasi dosis kapur 

yaitu: P0 (tanpa kapur + tawas), P1 (1,45g + 1.7g), P2 (1,5g + 1,7g), P3 (1,55g + 1,7g) 

dan P4 (1,6g + 1,7g) pada pH 2 dan 6. Hasil uji pada penelitian pendahuluan tahap ini 

terbaik adalah komposisi 1,45 g kapur + 1,7 g tawas per liter berdasarkan kenaikan pH 2 

menjadi 5,9 dan pH 6 menjadi 8,9. 

 

(2)  Penelitian utama. 

 Dalam penelitian utama ini, komposisi kapur dan tawas yang digunakan berdasarkan 

hasil uji pendahuluan yaitu 1,45g kapur dan 1,7g tawas per liter yang dimasukkan kedalam 
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kemasan osmofilter. Selanjutnya diujikan pada variasi pada air gambut, yaitu P1 (pH 2), P2 

(pH 3), P3 (pH 4), P4 (pH 5) dan P5 (pH 6) pada volume operasional tiap unit percobaan 

sebanyak 10 liter  dengan waktu kontak 45 menit. Respon parameter yang diamati adalah pH, 

warna, kekeruhan, TDS, zat organik, kesadahan, alkalinitas, Al dan kelulushidupan ikan uji. 

Data primer yang meliputi  pH, warna, kekeruhan, TDS, zat organik, kesadahan, alkalinitas, 

Al dan kelulushidupan ikan uji diuji secara diskriftif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis awal terhadap kualitas air gambut di daerah Rimbo Panjang Kecamatan 

Tambang, Kampar memiliki ciri pH 5.7, warna 408 – 445 PtCo, kekeruhan 19.97 – 20.84 

NTU, TDS 42 mg/L, kesadahan 20.02 mg/L, alkalinitas  39 – 44.4 mg/L, zat organik 252.8 – 

363.4 mg/L KMnO4 dan logam Al 0.524 – 1.559 mg/L.Kualitas air gambut tersebut belum 

memenuhi kriteria baku mutu air permukaan, kualitas air bersih (Permenkes 

No.416/Menkes/PER/IX/1990), air minum (KepMenKes No. 492/2010) dan EPA (2011). 

Sementara hasil uji kombinasi 1.45g kapur dan 1.7g tawas dalam kemasan osmofilter 

terhadap variasi pH disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis Rata-rata Parameter Air Gambut pada pH 2 – 6  

No. Parameter 

Variasi pH Permen-

kes 

No.416/ 

1990 

KepMen-

Kes 

No.492 

/2010 

EPA 

2011 2 3 4 5 6 

1. pH 6 7.3 7.9 8.4 8.7 6,5 - 9 6.5-8.5 6.5-8.5 

2. Warna 86 34 17.3 16.3 14.3 50 15 5 

3. 
Kekeruhan 

(mg/L) 
6.84 2.86 1.06 1.17 1.06 25 5 5 

4. TDS (mg/L) 1186.67 1053.33 1116.67 1025.67 889.67 1500 500 500 

5. 
Kesadahan 

(mg/L) 
1087.57 940.77 1024.13 907.37 750.6 500 500 500 

6. 
Alkalinitas 

(mg/L) 
7.52 7.12 3.96 7.032 16.5 - - - 

7. 
Zat Organik 

(mg/L) 
18.63 18.75 19.28 21.65 18.17 10 - - 

8. 
Logam Al 

(mg/L) 
6.4 5.26 4.47 2.39 1.15  0.2 0.2-0.5 

 

 

pH 

Air gambut awal yang digunakan ber-pH 5.7 yang digolongkan bersifat asam. Hal ini 

disebabkan oleh bercampurnya air hujan dan tanah gambut sehingga melarutkan zat organik 

dalam bentuk asam terlarut dan adanya kation dari mineral-mineral terlarut (Widayat dan 

Said, 2010). Pada tanah gambut lebih banyak terdapat ion H
+
 daripada ion OH-nya, karena 

ion H
+
 mempunyai sifat keasaman.  

Setelah pemberian kombinasi kapur dan tawas dalam kemasan osmofilter pada pH 

yang divariasikan mampu meningkatkan pH air gambut mencapai kisaran 6 – 8.7 dan relatif 

memenuhi kriteria baku mutu dengan kisaran 6.5 – 8.5 ((KepMenKes No.492/2010 dan EPA, 

2011). Peningkatan pH air gambut ini disebabkan oleh kapur di dalam air membentuk 

senyawa hidroksida yang bersifat basa sehingga dapat meningkatkan pH agar proses 
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koagulasi berjalan sempurna dengan terjadi endapan dan larutan yang tidak berwarna, dengan 

reaksi kimia berikut: 

 

CaO + H2O                                 Ca(OH)2 

 

Kondisi pH air gambut yang diperoleh telah sesuai untuk pertumbuhan optimal ikan 

berkisar 6.5 – 9, karena pH rendah akan menyebabkan penyerapan oksigen oleh organisme 

akan terganggu (Pennak, 1973), pH air bersifat asam akan merusak insang ikan dan 

menyebabkan konsumsi oksigen oleh ikan menurun sehingga terjadi peningkatan aktivitas 

pernapasan dan penurunan selera makan (Seamolec, 2009), dan pH 5 masih dapat ditoleransi 

oleh ikan tetapi akan menghambat pertumbuhan ikan (Kordi dan Tancung, 2007).   

 

Warna 

Intensitas warna air gambut yang tinggi sebagai akibat tingginya kandungan zat 

organik terlarut terutama dalam bentuk asam humus dan derivatnya (Herman dan Syarfi, 

2007). Warna air gambut disebabkan oleh hasil pelarutan humus yang mengandung senyawa 

utama, yaitu asam humat, asam fulvat dan humin sebagai zat pewarna di dalam air gambut 

(Suherman dan Sumawijaya, 2013). Warna air gambut awal berkisar 408 – 445 PtCo 

mengalami penurunan yang bervariasi tergantung pH air gambut yaitu: 79.8% pada pH 2; 

91.99% pada pH 3; 95.93% pada pH 4; 96.16% pada pH 5 dan 96.63% pada pH 6. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pH air, maka semakin rendah warna air gambut. Warna 

air gambut yang rendah dengan pemberian komposisi kapur dan tawas dalam kemasan 

osmofilter terdapat pada pH 6 dan telah sesuai baku mutu, yaitu 15 PtCo (KepMenKes 

No.492/2010), tetapi masih melebihi baku mutu dari kriteria EPA (2011) sebesar 5 PtCo.  

Kekeruhan 

Kekeruhan air gambut disebabkan oleh adanya partikel tersuspensi dan koloid. 

Kekeruhan air gambut awal berkisar 19.97 – 20.84 NTU belum memenuhi kriteria baku mutu 

dan mengalami penurunan seiring dengan kenaikan nilai pH, yaitu  66.24% pada pH 2; 

85.88% pada pH 3; 94.77% pada pH 4; 94.23% pada pH 5; dan 94.77% pada pH 6.  

Kekeruhan air gambut dengan pemberian komposisi kapur dan tawas dalam kemasan 

osmofilter terdapat pada pH 3 - 6 dan telah sesuai baku mutu, yaitu 5 NTU (KepMenKes 

No.492/2010 dan EPA, 2011).  

TDS (Total Dissolved Solid) 

Nilai TDS awal air gambut sebesar 42 mg/L, berarti air gambut tersebut memilki 

kandungan bahan terlarut dan koloid berupa senyawa kimia yang rendah. Rendahnya 

konsentrasi partikel tersuspensi menyebabkan nilai kekeruhan yang rendah sehingga air 

gambut memiliki sifat fisik yang bening. Sifat-sifat ini menyebabkan proses penghilangan 

warna dan zat organik pada air gambut dengan metode koagulasi-flokulasi,harus dilakukan 

secara bertahap diawali dengan menaikkan nilai pH melalui penambahan kapur tohor dan 

menaikkan konsentrasi partikel tersuspensi (koloid) dengan menambahkan tanah lempung.  

Nilai TDS tersebut mengalami peningkatan dengan pemberian kapur dan tawas karena 

dalam kedua bahan tersebut terkandung bahan anorganik berupa kalsium, sulfat dan logam 

Al. Namun bahan anorganik dalam kapur dan tawas mengalami penurunan seiring dengan 

kenaikan pH, dimana pada nilai TDS 1087.57 mg/L pada pH 2 menjadi rendah sebesar 889.67 

mg/L pada pH 6, namun belum memenuhi kriteria baku mutu sebesar 500 mg/L (KepMenKes 

No.492/2010 dan EPA, 2011). Hasil analisis anava menunjukkan variasi pH berpengaruh 
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nyata terhadap penurunan TDS. Kandungan TDS dalam air gambut yang diberi bahan 

penetral dan koagulan dalam penelitian tidak memberikan efek negatif terhadap mutu air 

gambut yang diolah karena tidak mengakibatkan terganggunya sistem osmoregulasi, 

pernapasan dan daya lihat organisme akuatik serta menghambat penetrasi cahaya matahari 

kedalam perairan. 

 

Kesadahan 

Konsentrasi kesadahan air gambut awal sebesar 20.02 mg/L. Kondisi ini 

menggambarkan kation logam divalen sebagai penyusun kesadahan dalam air gambut berada 

dalam jumlah yang rendah. Menurut Effendi (2003), air permukaan dengan nilai kesadahan 

kurang dari 120 mg/L CaCO3 kurang baik bagi peruntukan domestik, pertanian dan 

industri.Setelah pemberian kapur dan tawas menunjukkan terjadinya peningkatan kesadahan 

air gambut yang semakin tinggi pada pH rendah (pH 2) dan semakin rendah sejalan dengan 

kenaikan nilai pH. Peningkatan kesadahan ini disebabkan terlarutnya kation dan anion 

penyusun kesadahan yang berasal dari kapur yang mengandung Ca dan Al dari tawas, di 

samping terbentuknya senyawa bikarbonat yang bersifat larut di dalam air. Kombinasi 1.45g 

kapur dan 1.7g tawas dalam kemasan osmofilter meningkatkan konsentrasi kesadahan 

menjadi 1087.57 pada pH 2 dan 750.6 pada pH 6. Konsnetrasi ini melebihi kriteria baku mutu 

sebesar 500 mg/L (KepMenKes No. 492/2010 dan EPA, 2011) dan termasuk dalam kategori 

sangat sadah (very hard) (Peavy et al., 1985 dalam Effendi, 2003). Dengan demikian, dari 

nilai kesadahan air tersebut belum layak untuk kepentingan domestik, pertanian dan industri 

sehingga diperlukan proses lanjutan mengingat penggunaan kombinasi kapur dan tawas ini 

masih dalam tahap proses pengolahan awal air gambut hingga mencapai kategori air sadah. 

Menurut Effendi (2003), air sadah lebih disukai oleh organisme daripada air lunak. Tebbut 

(1992 dalam Effendi, 2003) menjelaskan bahwa nilai kesadahan tidak memiliki implikasi 

langsung terhadap kesehatan manusia. Kesadahan tinggi dapat menghambat sifat toksik dari 

logam berat dengan cara kation-kation penyusun kesadahan membentuk senyasa kompleks 

dengan logam berat.  

 

Alkalinitas 

Konsentrasi alkalinitas air gambut awal berkisar 39 – 44.4 mg/L CaCO3 atau dengan 

rata-rata 42.6 mg/L CaCO3  dan termasuk masih berada dalam kondisi alami. Nilai alkalinitas 

pada perairan alami adalah 40 mg/L CaCO3 (Boyd, 1988 dalam Effendi, 2003) dan dapat 

dikategorikan sebagai perairan sadah. Perairan dengan nilai kesadahan > 40 mg/L CaCO3 

disebut sebagai perairan sadah (Effendi (2003). Nilai alkalinitas air gambut ini berbanding 

terbalik dengan nilai kesadahan. Hal ini berarti alkalinitas yang lebih tinggi dapat berperan 

sebagai penyangga perairan dari perubahan pH yang drastis. 

Setelah pemberian kombinasi kapur dan tawas dalam kemasan osmofilter pada pH 

yang divariasikan menunjukkan bahwa nilai alkalinitas mengalami penurunan yang realtif 

tetap pada kisaran pH 2 – 5, kecuali pH 6 yang memiliki nilai konsentrasi lebih tinggi sebesar 

16.5 mg/L CaCO3 dan dikategorikan dalam perairan lunak (soft water) merujuk pendapat 

Effendi (2003), yaitu perairan dengan nilai alkalinitas < 40 mg/L CaCO3 disebut sebagai 

perairan lunak. Hal ini berarti Semakin tinggi nilai pH, maka semakin tinggi pula nilai 

alkalinitas dan semakin sedikit pula kadar karbondioksida bebas. Penurunan nilai alkalinitas 

ini disebabkan oleh tawas sebagai bahan koagulan dalam proses koagulasi bereaksi dengan air 
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membentuk presipitasi hidroksida yang tidak larut. Ion hidorgen yang dilepaskan akan 

bereaksi dengan ion-ion penyusun alkalinitas sehingga alkalinitas menjadi turun. 

 

Zat Organik 

Kandungan zat organik dalam air gambut awal berkisar 252.8 – 363.4 mg/L KMnO4 

berasal dari pelapukan sisa tumbuhan yang belum dan masih mengalami dekomposisi dan 

berpotensi menimbulkan bau. Konsentrasi zat organik di dalam air gambut secara fisik dapat 

terlihat dari warna, semakin pekat warna air gambut maka semakin tinggi kandungan zat 

organik yang merupakan hasil pelarutan dari humus di dalam lahan gambut. Dengan 

pemberian tawas akan meningkatkan konsentrasi partikel tersuspensi (koloid) termasuk 

bakteri dan virus yang akan mengalami proses destabilisasi sehingga terbentuk flok-flok halus 

yang dapat diendapkan. Menurut Risdianto (2007 dalam Suherman dan Sumawijaya, 2013), 

pada proses pembentukan flok atau dikenal flokulasi terjadi aglomerasi antara partikel dengan 

koagulan dengan pengadukan yang lambat. 

Dengan adanya kapur tohor sebagai bahan penetral dan tawas yang digunakan dalam 

penelitian ini, konsentrasi zat organik mengalami penurunan sebesar 93.88% pada pH 2, 

93.84% pada pH 3, 93.67% pada pH 4, 92.89% pada pH 5 dan 94.03% pada pH 6. Pada pH 

air gambut yang tinggi, daya guna tawas menjadi lebih optimum dalam proses koagulasi pada 

kisaran pH 5 – 8.  

 

Logam Al 

Logam Al dalam air gambut awal berkisar Al 0.524 – 1.559 mg/L. Konsentrasi logam 

Al mengalami peningkatan dari konsentrasi awal menjadi berkisar 1.15 – 6.4 mg/L yang 

disebabkan oleh kandungan Al dalam tawas yang digunakan sebagai bahan koagulan yang 

mudah larut di dalam air dan membentuk ion Al
3+

 dan sulfat (SO4
=
) (Revina, 1993 dalam 

Suherman dan Suawijaya, 2013). Konsentrasi Al yang diperoleh bergantung pada pH air, 

dimana pada pH 2 kandungan Al tinggi dan mengalami penurunan pada pH 6. Menurut 

Effendi (2003), konsentrasi Al tinggi pada perairan asam. Sementara pada suasana basa 

menurut Revina (1993 dalam Suherman dan Suawijaya, 2013), ion Al
3+

 di dalam air 

terhidrolisis menjadi Al(OH)3 dalam bentuk koloid. Tawas yang berlebih selain terbentuk 

Al(OH)3 yang mengendap, terbentuk juga senyawa kompleks Al6(OH)15
3+

, Al7(OH)17
4+

, dan 

Al8(OH)20
4+

 yang larut dalam air. Senyawa kompleks alumunium ini memiliki kemampuan 

untuk menyerap pada bagian permukaan partikel tersuspensi yang bermuatan negatif. Tawas 

memiliki daya guna yang optimum pada kisaran pH antara 5,0 hingga 7,0.  

Konsentrasi logam Al terendah terdapat pada pH 6 dan telah melebihi baku mutu yang 

ditetap yaitu 0.2 mg/L (KepMenKes No. 492/2010) dan 0.2 – 0.5 mg/L (EPA, 2011), bahkan 

masih lebih dari perairan alami yang memiliki kandungan Al lebih kecil dari 1 mg/L (Efendi, 

2003). Penggunaan air gambut yang telah diolah dengan kapur dan tawas sebagai tahap 

pengolahan awal belum layak sehingga diperlukan pengolahan lanjutan untuk memperkecil 

konsentrasi Al. Mengingat konsentrasi tinggi Al dapat mengakibatkan efek serius terhadap 

kesehatan seperti kerusakan pada sistem syaraf pusat, demensia, kehilangan memori, kelesuan 

dan gemetar parah, bahkan disinyalir bersifat karsinogenik. Selain itu, juga belum layak untuk 

memelihara organisme akuatik yang idealnya tidak melebihi 0.005 mg/L pada pH < 6.5 dan 

tak melebihi 0.1 mg/L pada pH >6.5 (CCREM, 1987 dalam Efendi, 2003), Logam Al 

merupakan unsur yang tidak berbahaya, tetapi sifat toksiknya dapat meningkat pada perairan 

bersifat asam (pH sekitar 4.4 – 5.4) (Schofield dan Trojnar, 1980 dalam Efendi, 2003).  
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Air yang telah diolah kemudian diisi dengan ikan uji (ikan mas dan nila). Tingkat 

kelulushidupan ikan uji pada air gambut awal sebesar 0% pada ikan dan 60% pada ikan nila. 

Kondisi ini menunjukan bahwa ikan mas lebih sensitive terhadap kualitas air gambut yang 

rendah sehingga tidak dapat bertahan dibandingkan ikan nila. Sementara rincian tingkat 

kelulushidupan ikan uji tersebut disajikan pada Tabel 2. 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa pemberian kombinasi 1.45g kapur dan 1.7 tawas pada pH 

yang divariasi dari  2 – 6, tingkat kelulushidupan kedua ikan uji lebih meningkat dengan 

kisaran 70 – 100% dengan tingkat kelulushidupan tertinggi pada ikan mas. Hal ini berarti 

kondisi mutu air gambut telah meningkat dari kondisi awal yang ditunjukkan dari kenaikan 

pH air gambut, penurunan warna, zat organik  dan kekeruhan, walaupun parameter mutu air 

gambutnya masih tinggi sepert TDS, kesadahan, alkalinitas dan logam Al. Dengan tingkat 

kelulushidupan kedua ikan uji ini menunjukkan bahwa bahan penetral dan koagulasi yang 

diberikan pada variasi pH tidak bersifat toksik pada ikan uji. 

Tabel 2. Tingkat Kelulushidupan Ikan Uji pada Air Gambut yang Telah Diberi 

Kombinasi Kapur dan Tawas pada pH Berbeda  

Variasi pH 
Jumlah Awal (ekor) 

Jumlah Ikan Hidup 

(ekor) 

Tingkat Kelulushidupan 

Ikan (%) 

Mas Nila Mas Nila Mas Nila 

2 15 15 12 11 80 73 

3 15 15 15 15 100 100 

4 15 15 15 15 100 100 

5 15 15 15 14 100 93 

6 15 15 15 15 100 100 

Sumber: Data Primer 

 

KESIMPULAN 

Simpulan hasil penelitian adalah satu kombinasi 1,45 g kapur dan 1.7 g tawas dalam 

kemasan osmofilter pada rentang pH 2-6 dapat meningkat mutu air gambut, yang secara 

relatif sudah memenuhi kualitas air bersih bagi kepentingan dsomestik dan perikanan, namun 

belum memenuhi kelayakan untuk air minum, sehingga diperlukan proses lanjutan. 
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Lampiran 1. Gambaran Kondisi Kombinasi Kapur dan Tawas dalam Kemasan 

Osmofilter dan Hasil Air Gambut Sebelum dan Sesudah Diolah 
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Lampiran 2. Kondisi Air Gambut Sebelum dan Sesudah Pemberian Kombinasi Kapur 

dan Tawas pada Variasi pH 

 

Perlakuan Kondisi 

P0 (tanpa kapur + tawas) 

 

P1 (air gambut pH 2 + 1.45 g kapur + 

1.7 tawas) 

 

P2 (air gambut pH 3 + 1.45 g kapur + 

1.7 tawas) 

 

P3 (air gambut pH 4 + 1.45 g kapur + 

1.7 tawas) 

 

P4 (air gambut pH 5 + 1.45 g kapur + 

1.7 tawas) 

 

P5 (air gambut pH 6 + 1.45 g kapur + 

1.7 tawas) 
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ABSTRACT 

 

Rawa Tripa adalah salah satu areal kawasan gambut yang terletak di Kabupaten Nagan Raya 

dan Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Semakin hari kawasan hutan gambut ini kian menyusut 

atau berkurang, terutama setelah terjadinya ekspansi dari lima perusahaan perkebunan kelapa 

sawit di daerah tersebut. Ekspansi ini menimbulkan perubahan lingkungan yang berakibat 

pada kerusakan lingkungan. Masyarakat Rawa Tripa memiliki hubungan yang erat dengan 

kawasan hutan dan sumberdaya alam dimana mereka berada. Namun kerusakan lingkungan 

yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan pada kehidupan masyarakat setempat. 

Makalah ini membahas tentang strategi dan pola adaptasi lingkungan terkait dengan pilihan-

pilihan rasional yang harus dijalani masyarakat setempat serta bagaimana relasi maupun 

kaitannya dengan dengan keberadaan perusahaan sawit yang ada di wilayah tersebut. Metode 

pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara wawancara 

mendalam, FGD (diskusi kelompok terfokus), serta analisis dokumen.  

 

Kata Kunci: Rawa Tripa, Masyarakat Rawa Tripa, Kerusakan Lingkungan, Strategi, Pola 

Adaptasi  

 

ABSTRACT 

 

Tripa peatswamp forest is one of peat land area which is located in the district of Nagan 

Raya and Aceh Barat Daya Aceh province.The peatland area is becomes shrinking or 

diminished, especially after the big expansion of the five oil palm plantation companies in the 

area. This expansion cause environmental changes that result in environmental damage.  

Tripa communities has a close relationship with forest and natural resources where they were 

lived. In the other hand, environmental damage caused the changes in the way that local 

peoples lives. This paper focuses on environmental adaptation strategies and patterns in 

conjungtion with rational choices to be served the local community as well as the 

relationship. Futhermore, the relation with the presence of palm oil companies in the region. 

The analysis method in this paper is descriptive studies with using data collection through in-

depth interviews, FGD (focus group disscussion) and documents analysis as well.  

 

Keywords: Tripa Peatland, Tripa communities, environmental damage, strategies, 

environmental adaptation 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal memiliki beberapa kawasan hutan gambut yang cukup luas di 

beberapa pulau yang tersebar. Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi yang  juga memiliki 

wilayah hutan gambut yang luas, antara lain di Rawa Singkil, Rawa Tripa dan Rawa Kluet. 

Luas wilayah hutan Rawa Tripa ini ialah 60.657,29 ha yang mencakup wilayah Kecamatan 


