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Abstract 

Parit River 13 is one of the rivers that crosses Tembilahan subdistrict with a relatively 

high population density. The function of these rivers is used as a rain water drainage that 

existence is not be separated from human activities around the watershed. Increasing 

population growth has caused the Parit River 13 to experience a decline in water quality 

caused by domestic waste inputs. This study aims to determine water quality and domestic 

waste pollution in the Parit River 13. This research carried out sampling at three locations 

that presented the upstream, middle and downstream of the river. Analysis of pollutant 

load is made by multiplying the value of river water discharge with the concentration of 

pollutant parameters. The results showed the highest domestic waste pollution load value 

was COD of 785.635 mg/sec, BOD 510.663 mg/sec, Phosphate (PO4) 27.643 mg/sec, and 

Nitrate (NO3) 1.455 mg/sec. Based on the value of concentration and pollutant load, Parit 

13 River Tembilahan Subdistrict, Indragiri Hilir Regency is in a condition contaminated 

with domestic waste. 

 

Keyword: domestic waste, water quality, pollution load. 

 

PENDAHULUAN 
Pencemaran domestik merupakan permasalahan utama di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia, dimana 85% pencemaran yang masuk ke badan air 

disumbang oleh kegiatan domestik. Sedangkan dinegara-negara maju, pencemar domestik 

menyumbang 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air. Oleh karena itu, 

persentase kehadiran pencemar domestik di dalam badan air sering dijadikan indikator 

maju tidaknya suatu negara (Suriawiria, 1996).  

Peningkatan populasi manusia telah menyebabkan peningkatan kuantitas dan 

intensitas pembuangan limbah domestik sehingga membuat proses penguraian limbah 

secara alami menjadi tidak seimbang. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, 

Soemarwoto (1991) memperkirakan akan terjadi peningkatan kadar BOD, COD, N dan K 

di sungai-sungai, peningkatan jumlah bakteri coli pada sumur dan sumber air penduduk 

lainnya dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan gulma air. Ledakan pertumbuhan 

ini menyebabkan oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh 

hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi 

mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas 

bakteri menurun. 

Sungai Parit 13 merupakan salah satu sungai yang mengalir di Kecamatan 

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang melintasi wilayah padat pemukiman dan 

aktifitas pasar sehingga memiliki potensi tercemar oleh limbah domestik. Sebagai ibukota 

Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh 

BPS Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan 

Tembilahan telah mencapai 13.868 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 381 

jiwa/km
2
. Sebagian besar masyarakat masih membuang air limbah domestik dari kegiatan 
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mandi, cuci, dan kakus (grey water) begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya 

untuk air hujan. Bahkan limbah domestik padat sering juga dibuang ke badan air (sungai). 

Penduduk yang terus bertambah dan kebiasaan penduduk yang buruk akan mendorong 

peningkatan jumlah limbah kegiatan domestik yang masuk ke badan air Sungai Parit 13.  

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Sungai Parit 13 telah 

mengalami penurunan kualitas yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna air akibat 

penggunaan deterjen, sampho, cairan pemutih, pewangi dan bahan kimia lainnya, serta 

banyaknya ditemukan sampah plastik. Fakta ini diperkuat oleh data BLH Provinsi Riau 

(2015) yang merilis bahwa parameter TDS, TSS, BOD, NO3, NH3, Fecal dan total 

Coliform telah melampaui nilai ambang batas baku mutu air kelas IV berdasarkan PP No. 

82 Tahun 2001. Meskipun saat ini terdapat beberapa parameter kualitas air yang melebihi 

ambang batas, namun sebagian masyarakat di sekitar bantaran sungai masih menggunakan 

air Sungai Parit 13 sebagai sumber air untuk kegiatan MCK, pertanian dan perikanan. Oleh 

karena itu, penulis merasa perlu melakukan suatu penelitian untuk mengetahui beban 

pencemaran limbah domestik yang masuk ke dalam badan air Sungai Parit 13, mengingat 

tingginya beban pencemaran domestik dapat berdampak secara ekologis maupun kesehatan 

masyarakat sekitar bantaran sungai. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Mei hingga Juni 2017 dengan mengambil lokasi Sungai Parit 13 Kecamatan 

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) GPS Garmin CSx, untuk menentukan titik koordinat lokasi pengambilan sampel 

(lintang, bujur dan elevasi) pada peta; 2) botol sampel 500 dan 1000 ml sebagai tempat 

sampel air; 3) Ice box sebagai tempat pengawetan sampel air; dan 4) kertas label dan alat 

tulis yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Penentuan titik pengambilan 

sampel air menggunakan metode purposif sampling pada tiga stasiun yang dianggap dapat 

mewakili daerah hulu, tengah dan hilir sungai. Stasiun pengambilan sampel air di Sungai 

Parit 13 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Koordinat Stasiun Pengamatan Penelitian 

Stasiun 
Koordinat 

Keterangan 
BT LS 

1 103
0
09‘43.0‖ 00

0
19‘31.3‖ Representasi daerah bagian hulu  

2 103
0
09‘00.0‖ 00

0
19‘32.4‖ Representasi daerah bagian tengah  

3 103
0
09‘36.0‖ 00

0
19‘21.5‖ Representasi daerah bagian hilir  

 

Pengambilan sampel air Sungai Parit 13 diambil saat kondisi surut dengan cara 

pengambilan sampel sesaat (grab sample). Sampel sesaat atau grab sample yaitu sampel 

yang diambil secara langsung dari badan air yang sedang dipantau, sampel ini hanya 

menggambarkan karakteristik air pada saat pengambilan sampel (Effendi, 2003). Setelah 

proses pengambilan sampel air pada setiap stasiun, selanjutnya dilakukan penanganan 

sampel air berupa pemberian label pada setiap wadah sampel, pengawetan sampel 

(pendinginan dan penambahan bahan kimia) dan transportasi sampel (dari lokasi 

pengambilan sampel ke laboratorium). Pengawetan sampel dimaksudkan agar tidak terjadi 

perubahan secara fisika dan kimia. Sebaran stasiun pengambilan sampel air dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Lokasi Stasiun Pengambilan Sampel Air Sungai 

 

Pengujian parameter penelitian yaitu COD, BOD, Phosfat (PO4) dan Nitrat (NO3) 

dilakukan di Laboratorium Ekologi Perairan, Jurusan Menajemen Sumberdaya Perairan 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pengujian kualitas air dilakukan 

dengan menggunakan metode sesuai ketentuan standar yang berlaku sebagaimana 

disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Metode Pengujian Kualitas Air 

Parameter Satuan Metode Keterangan 

COD mg/l QI/LKA/19 (Spektrofotometri) Pengujian di Laboratorium 

BOD mg/l APHA. 5210 B-1998 Pengujian di Laboratorium 

Phosfat (PO4) mg/l SNI 19-2483-199 Pengujian di Laboratorium 

Nitrat (NO3) mg/l QI/LKA/65 Pengujian di Laboratorium 

Sumber: Laboratorium Ekologi Perairan, MSP Faperika UR (2017).  

 

Penentuan kualitas perairan dan beban pencemaran Sungai Parit 13 dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) melakukan pengumpulan data kualitas air dan 

debit air sungai; 2) membandingkan data hasil pengukuran dengan nilai baku mutu air 

kelas III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 3) menghitung nilai beban pencemaran 

limbah domestik berdasarkan nilai konsentrasi parameter kunci dan debit air sungai. 

Perhitungan besaran debit air Sungai Parit 13 dilakukan dengan persamaan Ismanto 

(2012) sebagai berikut:   

Q = A x V 

Keterangan: Q = Debit aliran (m
3
/detik); A = Luas penampang saluran (m

2
); 

V = Kecepatan aliran air (m/detik). 

 

Beban pencemar dinyatakan dalam satuan jumlah beban pencemar per satuan 

waktu. Nilai beban pencemar tersebut dihitung dengan perkalian antara konsentrasi dan 

debit aliran sungai (Tebbut dalam Salim, 2002). Persamaan yang digunakan dalam 

menghitung beban pencemar merujuk pada penelitian Putri (2007) dengan rumus sebagai 

berikut. 

BP = Q x Ci 
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Keterangan: BP = Beban pencemar (mg/det); Q = Debit sungai (m
3
/s); Ci = Konsentrasi 

parameter ke i (mg/l). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Penduduk dan Penurunan Kualitas Air Sungai  

Pertambahan populasi penduduk di sekitar daerah aliran Sungai Parit 13 akan terus 

meningkat dengan pertumbuhan 1,38% per tahun berdasarkan data statistik jumlah 

penduduk Kecamatan Tembilahan tahun 2015 dan 2016 (BPS Kab. Indragiri Hilir, 2017). 

Penyebaran penduduk tersebut terkonsentrasi di wilayah bagian tengah dan hilir Sungai 

Parit 13 yaitu pada Kelurahan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hilir. Kepadatan 

penduduk terbesar berada di kelurahan Tembilahan Kota yang mencapai 7.931 jiwa/km², 

diikuti Kelurahan Tembilahan Hilir 1.143 jiwa/km
2
, sedangkan lainnya antara 76 – 498 

jiwa/km². Penyebaran kepadatan penduduk disekitar Sungai Parit 13 dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Populasi Penduduk di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 

2015-2016. 

Kelurahan 

Luas 
Jumlah  

Penduduk 

Jumlah  

Rumah Tangga 
Kepadatan 

(km
2
) 

Tahun Tahun 
(jiwa/km

2
) 

2015 2016 2015 2016 

Seberang Tembilahan 31,56 5.085 5.153 1.027 1.040  163 

Sungai Perak 58,57 4.407 4.470 873 884 76 

Tembilahan Hilir 14,57 17.450 16.655 3.045 3.085  1.143  

Tembilahan Kota 3,34 26.125 26.489 5.371 5.443  7.931  

Pekan Arba 19,11 8.103 8.214 945 957 430 

Sungai Beringin 20,72 10.166 10.325 1.602 1.623  498 

Seberang Tembilahan Barat 31,5 2.348 2.379 477 484 76 

Seberang Tembilahan Selatan 18 1.403 1.423 347 352 79 

Total 197,37 74.087 75.108 13.687 13.868 381 

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (2017). 

 

Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya jumlah limbah 

domestik yang masuk ke perairan Sungai Parit 13. Komposisi limbah domestik umumnya 

didominasi oleh bahan organik nitrogen (NH3, NO2, NO3), Phosfat (PO4), deterjen, fenol 

dan bakteri kolitinja (Salim, 2002). Dari limbah organik tersebut, parameter kunci yang 

umum digunakan adalah Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical Oxygen 

Demand (BOD). Hasil analisa terhadap masing-masing parameter kunci limbah domestik 

di Sungai Parit 13, Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada Tabel 2.   

Tabel 2. Parameter Kunci Limbah Domestik Sungai Parit 13 Kecamatan Tembilahan  

Stasiun 
COD BOD Phosfat Nitrat 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

1 62,40 40,56 0,24 0,11 

2 64,80 42,12 1,12 0,12 

3 57,60 37,44 2,28 0,12 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Ekologi Perairan, MSP Faperika, Universitas Riau. 

 

Berdasarkan hasil pemantauan beberapa parameter kunci pada setiap stasiun 

pengamatan diketahui bahwa nilai parameter COD berkisar antara 57,60–64,80 mg/l, BOD 

37,44–42,12 mg/l, Phosfat (PO4) 0,24–2,28 mg/l dan Nitrat (NO3) 0,11–0,12 mg/l. 
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Merujuk pada baku mutu air kelas III berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, Parameter 

COD, BOD dan Phosfat (PO4) sudah tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. 

Sedangkan untuk parameter Nitrat (NO3) diketahui masih berada pada kisaran ambang 

batas baku mutu yang ditetapkan. Hasil ini menggambarkan bahwa air Sungai Parit 13 saat 

ini dalam kondisi tertekan limbah domestik dan tidak dapat lagi dipergunakan untuk 

kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan 

atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

 

Identifikasi Parameter Kunci dan Sumber Pencemar Limbah Domestik  
1) Chemical Oxygen Demand (COD)  

COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan 

organik secara kimia (Yudo, 2010). Hasil pemantauan COD memperlihatkan 

kecenderungan peningkatan dari bagian hulu ke hilir sungai. Hal ini disebabkan oleh 

masukan beban pencemaran yang berasal dari kegiatan rumah makan, pasar, penginapan 

dan industri skala kecil dan klinik pelayanan kesehatan yang banyak tersebar pada bagian 

tengah dan hilir Sungai Parit 13. Terintroduksinya beban pencemaran dari limbah rumah 

makan dan penginapan melalui saluran air maupun saluran drainase di sepanjang aliran 

Sungai Parit 13 juga mempengaruhi besarnya nilai COD. Nilai COD yang tinggi, 

mengindikasikan semakin besar tingkat pencemaran yang terjadi (Yudo, 2010). Ali et al., 

(2013) menyatakan bahwa keberadaan COD di Sungai biasanya bersumber dari limbah 

domestik, limbah industri, limbah ternak dan limbah agroindustri. Nilai COD pada perairan 

yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/l, sedangkan pada perairan tercemar dapat 

lebih dari 200 mg/l (Effendi, 2003).  

 

2) Biochemical Oxygen Demand (BOD)  

BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri pengurai untuk 

menguraikan bahan pencemar organik dalam air. Makin besar kosentrasi BOD suatu 

perairan, menunjukan konsentrasi bahan organik di dalam air juga tinggi (Yudo, 2010). 

Tingginya nilai BOD dan adanya kecenderungan peningkatan konsentrasi BOD dari hulu 

ke hilir membuktikan bahwa masukan limbah organik berasal dari aktivitas antropogenik 

di sepanjang Sungai Parit 13. Tingginya nilai BOD juga diakibatkan oleh tingginya 

kandungan bahan organik di perairan yang diprediksi berasal dari limbah rumah tangga 

dan pasar.  

Peningkatan nilai BOD di perairan pada umumnya berasal dari bahan-bahan 

organik dari limbah domestik dan limbah lainnya. Pembuangan limbah dari permukiman 

dan lahan pertanian ke sungai biasanya akan meningkatkan nilai BOD perairan (Anhwange 

et al., 2012). Semakin tinggi konsentrasi BOD di suatu perairan mengindikasikan bahwa 

perairan tersebut telah tercemar. Kadar BOD dalam air yang tingkat pencemarannya masih 

rendah dan dapat dikategorikan sebagai perairan yang baik dengan kisaran nilai 0 – 10 ppm 

(Salmin, 2005).  

 

3) Phosfat (PO4)  

 Phosfat (PO4) merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. 

Karakteristik fosfor sangat berbeda dengan unsur-unsur utama lain yang merupakan 

penyusun biosfer karena unsur ini tidak terdapat di atmosfer dan sangat mudah larut dalam 

air serta bersifat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa 

nitrogen di perairan (Effendi, 2003).  

Pribadi (2005) menyatakan bahwa kenaikan konsentrasi Phosfat menandakan 

adanya zat pencemar akibat masukan limbah organik. Fluktuasi konsentrasi Phosfat di 
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Sungai Parit 13 memiliki kecenderungan peningkatan dari hulu ke hilir. Tingginya nilai 

Phosfat di dalam perairan Sungai Parit 13 berasal dari buangan pertanian, pupuk, kotoran 

hewan dan manusia. Konsentrasi Phosfat sangat dipengaruhi oleh proses pengenceran 

secara alami sepanjang aliran Sungai (Winata, et. al, 2000). 

 

4) Nitrat  

Nitrat mewakili produk akhir dari pengoksidasian zat yang bersifat nitrogen. 

Nitrogen di perairan terdapat dalam berbagai bentuk seperti gas (N2), nitrit (NO2
-
), nitrat 

(NO3
-
), ammonia (NH3) dan amonium (NH4

+
) serta sejumlah besar N yang berikatan dalam 

organik kompleks (APHA dalam Mayani, 2000). Seperti halnya Phosfat, Nitrat di Sungai 

Parit 13 diduga berasal dari buangan pertanian, pupuk, kotoran hewan dan manusia yang 

terdapat di sekitar bantaran Sungai Parit 13 Kecamatan Tembilahan. 

 

Beban Pencemar Limbah Domestik  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh limbah domestik terhadap penurunan 

kualitas air, dilakukan analisa perkiraan beban pencemar yang masuk. Beban pencemar 

merupakan fungsi dari debit sungai (Q) dan konsentrasi parameter pencemar (C). Berikut 

disajikan nilai beban pencemar beberapa parameter kunci limbah domestik yang masuk ke 

Sungai Parit 13 Kecamatan Tembilahan (Tabel 3). 

Tabel 3. Nilai Beban Pencemar Domestik yang Masuk Ke Sungai Parit 13  

Parameter 
Nilai Rata-rata 

(mg/l)
*
 

Beban Pencemar 

(mg/det)
**

 

COD 64,80 785,635 

BOD 42,12 510,663 

Phosfat (PO4) 2,28 27,643 

Nitrat (NO3) 0,12 1,455 

Keterangan: 
*
 = Konsentrasi maksimal parameter yang terukur di lapangan; 

** 
= Data debit 

air (Q) Sungai Parit 13 berdasarkan perhitungan Luas penampang saluran (A = 2,80 m
2
) x 

Kecepatan aliran air (V = 4,33 m/detik) = 12,124 m
3
/detik. 

 

Tabel 3 menunjukan bahwa bahan pencemar yang memberikan kontribusi beban 

pencemaran tertinggi adalah COD sebesar 785,635 mg/det, diikuti BOD 510,663 mg/det, 

Phosfat (PO4) 27,643 mg/det, dan yang terendah Nitrat (NO3) 1,455 mg/det. Tingginya 

konsentrasi COD di Sungai Parit 13 mengindikasikan bahwa bahan pencemar lebih 

didominasi oleh bahan organik yang sifatnya sulit terdegradasi seperti selulosa, fenol, 

polisakarida, lignin, benzena dan bahan lainnya. Sumber beban pencemar COD di Sungai 

Parit 13 diprediksi berasal dari pemukiman penduduk atau dari limbah rumah tangga. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan bahan pencemar dari limbah 

domestik di sungai, faktor-faktor tersebut antara lain proses pencampuran, penyebaran, 

konsentrasi bahan pencemar dan laju penguraian (Sembel, 2012). 

Kelurahan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hilir merupakan dua kelurahan di 

Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dengan 

kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Tembilahan. Total jumlah penduduk di kedua 

kelurahan tersebut pada tahun 2016 sebesar 43.144 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk di 

kedua kelurahan pada tahun 2017 dengan asumsi pertumbuhan 1,38% per tahun adalah 

sebesar 43.739 jiwa. Jika merujuk pada proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2017, maka 

masing-masing penduduk di kedua kelurahan tersebut berkontribusi dalam pencemaran 

domestik di Sungai Parit 13 berupa masukan zat pencemar COD sebesar 1.555 mg/hari, 

BOD 1.000 mg/hari, Phosfat (PO4) 54,60 mg/hari, dan Nitrat (NO3) 2,87 mg/hari.  
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 Salim (2002) menyatakan bahwa nilai beban pencemaran domestik untuk setiap 

orang berbeda-beda. Rata-rata setiap orang di Indonesia diperkirakan akan mengeluarkan 

BOD sebesar 25 g/perkapita/hari, COD sebesar 57 g/perkapita/hari, Phosfat (PO4) 1,1 

g/perkapita/hari, dan Nitrat (NO3) 0,97 g/perkapita/hari. Ketersediaan MCK yang layak 

dapat menurunkan beban pencemaran domestik sebesar ± 20%. Namun patut disayangkan, 

ketersediaan MCK yang layak dan memiliki septic tank di pemukiman sekitar bantaran 

Sungai Parit 13 masih tergolong sangat rendah.  

 

Dampak Limbah Cair Domestik Terhadap Kondisi Ekologis Sungai  

Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah cair domestik yang masuk ke 

badan air Sungai Parit 13 antara lain:  

1. Terjadinya penyuburan perairan (eutrophication) akibat terlarutnya unsur hara dalam 

air. Keadaan ini dapat memacu pertumbuhan mikrofita seperti eceng gondok yang 

menyebabkan evapotranspirasi menjadi sangat cepat, pendangkalan dan tempat 

berkembang-biaknya vektor penyakit. Sedangkan pertumbuhan algae yang cepat (algal 

bloom) dapat menyebabkan kualitas air akan sangat berbahaya/fatal bagi biota darat 

maupun biota perairan.  

2. Berkembangya bermacam-macam vektor penyakit seperti moluska dan insekta yang 

dapat menyebabkan berbagai penyakit antara lain penyakit kulit, Schistosomiasis, 

demam berdarah dan diare. Penyakit ini dikenal dengan kelompok Water Borne 

Disease. 

3. Fluktuasi oksigen terlarut yang terlalu tinggi antara siang dan malam sehingga dapat 

menyebabkan kematian massal pada ikan sebagaimana yang pernah terjadi di Sungai 

Indragiri pada akhir tahun 2016. Selain itu juga dapat mempengaruhi struktur komunitas 

biologi perairan (rantai makan dan jaring-jaring makanan/food chain and food web). 

 

Strategi Pengelolaan Limbah Domestik  

Strategi penanggulangan degradasi kualitas dan kuantitas air dapat dilakukan 

dengan beberapa pendekatan pengelolaan teknis maupun nonteknis (peraturan dan 

kelembagaan). Pendekatan secara teknis dilakukan dengan penerapan kewajiban 

penggunaan septic tank bagi setiap rumah yang berada di bantaran Sungai Parit 13. 

Kewajiban ini dapat dimasukkan dalam ketentuan izin mendirikan bangunan (IMB). 

Adanya ketentuan sanksi bagi masyarakat yang membuang/mengalirkan sampah/limbah 

secara langsung ke Sungai Parit 13. Menggalakkan kerja bakti secara konsisten pada 

masing-masing kelurahan, terutama membersihkan drainase yang mengalir ke Sungai Parit 

13. Mengintensifkan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kualitas air Sungai agar 

tercipta sungai yang bersih dan lestari. Bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, 

dapat dibantu dengan cara dibuatkan sarana pengolahan limbah agar beban limbah 

domestik yang masuk ke Sungai Parit 13 dapat diminimalisir. Perlu dilakukan pengelolaan 

lahan pertanian yang rawan erosi terutama pada daerah bagian hulu Sungai Parit 13 terkait 

dengan penggunaan obat hama dan pestisida yang persisten agar residunya tidak masuk ke 

dalam perairan Sungai Parit 13. Diperlukan pelibatan secara langsung masyarakat dalam 

pembentukan kelembagaan dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi sehingga dapat 

mengakomodir kepentingan setiap stakeholder secara proporsional saling menunjang bagi 

kelestarian Sungai Parit 13. 

 

 

KESIMPULAN  

1. Kondisi kualitas air Sungai Parit 13 berdasarkan parameter COD, BOD dan Phosfat 

(PO4) sudah tidak memenuhi ketentuan baku mutu air kelas III berdasarkan PP Nomor 
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82 Tahun 2001 dan sudah tidak dapat lagi dipergunakan untuk kegiatan pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain 

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sedangkan untuk 

parameter Nitrat (NO3) masih memenuhi ketentuan baku mutu yang ditetapkan. 

2. Beban pencemaran limbah domestik tertinggi adalah COD sebesar 785,635 mg/det, 

diikuti BOD 510,663 mg/det, Phosfat (PO4) 27,643 mg/det, dan Nitrat (NO3) 1,455 

mg/det. Kontribusi masing-masing penduduk dalam memberikan masukan zat pencemar 

COD sebesar 1.555 mg/hari, BOD 1.000 mg/hari, Phosfat (PO4) 54,60 mg/hari, dan 

Nitrat (NO3) 2,87 mg/hari.  

3. Berdasarkan nilai konsentrasi dan beban pencemar dari beberapa parameter kunci, 

diketahui bahwa Sungai Parit 13 Kecamatan Tenbilahan Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam kondisi tercemar limbah domestik.  
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