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FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LONJAKAN KASUS POSITIF COVID-19  

DI INDONESIA 
 

FACTORS CAUSING THE SPIKE IN POSITIVE CASES OF COVID-19  
IN INDONESIA 

 

Sitti Aminah 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri 

Jalan Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat 
Email: sittiaminah.kemendagri@gmail.com 

 
 

Abstrak 

 

Indonesia menghadapi krisis pandemi Covid-19 karena peningkatan kasus positif Covid-19 
secara tajam di Bulan Juni-Juli 2021. Tujuan kajian menganalisis faktor-faktor penyebab 
lonjakan kasus positif Covid-19. Kajian menggunakan metode deskriptif eksplanatory dalam 
paradigma kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature berasal dari 
berbagai sumber yaitu jurnal ilmiah, media online, survey dan laporan dari instansi yang 
berkaitan dengan Covid-19.  Hasil kajian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab 
lonjakan kasus positif adalah kurangnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, rendahnya 
testing, munculnya varian baru Covid-19 serta belum optimalnya program vaksinasi. 
Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah mencakup, mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi 
mengenai protokol kesehatan; meningkatkan testing dan target vaksinasi; menambah 
ketersediaan fasilitas ruang perawatan dan melindungi tenaga kesehatan; Penguatan 
implementasi PPKM di tingkat desa dan kelurahan melalui kolaborasi stakeholder. 

Kata Kunci: Covid-19, Faktor Penyebab, Indonesia 

 

Abstract 

 

Indonesia is facing a crisis of Covid-19 pandemic. The positive cases in June-July 2021 
increased sharply. The study aimed to analyze the factors that caused the surge in positive 
cases of Covid-19. The study used a descriptive, explanatory method in a qualitative 
paradigm. Data was carried out through literature studies from various sources, namely 
scientific journals, online media, and document report from government agencies. The 
study’s result showed that the factors caused the surge in positive cases of Covid-19 are the 
lack of  people compliance  with health protocols; The low of tests and case tracking, the 
emergence of new variants of Covid-19, and the low of vaccination program. The 
recommendation of this paper are optimizing socialization and education of health protocols; 
improving Covid-19 tests and increasing vaccination targets; in line with this, Government 
have to increase the availability of room facilities and protecting health workers also 
enabling stakeholder collaboration handling Covid-19 pandemic. 

Key words: Covid-19, Factors Causing, Indonesia 
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A. PENDAHULUAN. 

Sejak Maret 2020 sampai Agustus 2021 Angka kasus positif dan kematian yang terus 
meningkat mendorong pemerintah berjuang keras menangani Covid-19 (Gambar 1). Secara 
global, per tanggal 14 Agustus 2021, dari 234 negara di dunia, Indonesia menempati urutan 
ke-13 dengan total kasus sebanyak 3.833.541 dan total meninggal sebanyak 116.366, yang 
menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian harian tertinggi di dunia 
yaitu, 1270 kematian karena Covid-19 (Worldometer.info, 13 Agustus 2021).  

 

 
Gambar 1 Perkembangan kasus kumulatif dan kematian Covid-19 sejak Maret 2020-

Agustus 2021 
(Sumber: Satgas Covid-19, 13 Agustus 2021) 
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Di Tingkat ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan kasus aktif tertinggi. 
Berdasarkan Data Worldometers per 2 Agustus 2021, kasus aktif Covid-19 di Indonesia 
sebanyak 524.142. Sementara negara ASEAN lainnya yaitu Thailand (209.039), Malaysia 
(203.644), Vietnam (116.493), Myanmar (79.151) dan Philipina (63.137), sementara kasus 
aktif di Kamboja, Singapura, Timor Leste berada di bawah jumlah 5000, termasuk Brunei 
yang hanya memiliki 55 kasus aktif. 

 

Gambar 2 Kasus aktif Indonesia di antara negara-negara ASEAN  
(Sumber: Worldometers, 2 Agustus 2021) 

Beberapa negara telah melarang perjalanan orang dari dan ke Indonesia, yaitu Taiwan 
(Desember 2020), Arab Saudi (17 Mei 2021), Hongkong (25 Juni 2021), 26 negara visa 
Schengen (1 Juli 2021), Oman (9 Juli 2021) Singapura (12 Juli 2021), Uni Emirat Arab (11 
Juli 2021), Philipina (16 Juli 2021) dan Inggris (19 Juli 2021). 

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas sangat memprihatinkan sehingga diperlukan kajian 
mengenai lonjangan kasus Covid-19 yang terjadi pada periode Juni dan Juli 2021 dan  faktor-
faktor penyebabnya, kemudian merumuskan langkah-langkah penanganan Covid-19 di 
Indonesia. 

B. METODE 

Kajian menggunakan metode deskriptif eksplanatory dalam paradigma kualitatif. 
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahmai masalah sosial atau 
kemanusiaan (Creswell, 2013). Kajian menyajikan dan mendiskusikan data yang 
dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature 
yang bersumber dari jurnal dan studi ilmiah yang dipublikasikan, buku, dan laporan instansi 
yang relevan dengan substansi. Selain itu, penulis melakukan penelusuran artikel pada media 
digital baik dalam bentuk pemberitaan maupun laporan yang tersedia.  

 
C. PEMBAHASAN 

Lonjakan Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian  

Data yang dirilis Satuan Tugas Covid-19 per 28 Juli 2021 menunjukan bahwa sejak 
Maret 2020 hingga Juli 2021  terjadi peningkatan kasus aktif dan kematian.  Kasus aktif di 
Bulan Juli 2020 sebanyak 37.388 setahun kemudian di Bulan Juli 2021 kasus aktif meningkat 
menjadi 558.392 kasus. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif  Covid-19 dan 
sedang menjalani perawatan. Angka itu diperoleh dari total kasus positif Covid-19 dikurangi 
dengan kasus sembuh dan kasus meninggal.  

 524.142  

 209.039   203.644  
 116.493   79.151   63.137  

 5.435   2.244   1.015   55  
 -

 100.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000

Total kasus aktif Negara-Negara ASEAN 
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Gambar 3 Perkembangan  Kasus Aktif Maret 2020-Juli 2021 
 (Sumber: Satgas Covid-19 & PEN) 

Jika dilihat kasus aktif per provinsi, berdasarkan data yang dirilis Satgas Covid-19 dan PEN 
per tanggal 28 Juli 2021, terdapat lima Provinsi dengan kasus aktif tertinggi adalah Jawa 
Barat (127.881), Jawa Tengah (61.140), Jatim (43.555), Banten (43.855) dan Yogyakarta 
(35.729). Sementara terjadi penurunan kasus Aktif di Provinsi DKI Jakarta menjadi 35.084. 
(Gambar) 

 
 

Gambar 4 Kasus Aktif di 34 Provinsi 
 (Sumber: Satgas Covid-19 & PEN, 28 Juli 2021) 
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Secara nasional positivity rate tergolong tinggi melampaui dari Standar WHO. Data 
Kemenkes per tanggal 28 Juli 2021 menunjukan rata-rata positivity rate dengan metode test 
PCR (polymerase chain reaction) dan TCM (Tes Cepat Molekuler) juga Antigen masih 
tinggi, diatas 30%, sehingga belum sesuai yang ditargetkan berada di bawah 10%.  Persentasi 
positivity rate adalah hasil test Covid-19 dengan metode (PCR atau TCM atau Antigen) 
dibandingkan dengan jumlah orang yang ditest. Positivity rate untuk mengukur keparahan 
penyebaran Covid-19 secara proporsional.  

 

 

Gambar 5 Perkembangan Positivity Rate Nasional 6 Juli-19 Juli 2021 
(Sumber: Kementerian Kesehatan RI) 

Berdasarkan data harian Bulan Juli 2021, angka positivity rate pada 15 Juli 2021 
tertinggi yaitu sebesar 41,1%. Angka ini diperoleh dari 119.586 orang yang ditest PCR dan 
TCM ditemukan kasus positif baru sebanyak 56.757 atau 41,1% yang menunjukan terjadi 
penularan yang sangat tinggi mengingat World Health Organization (WHO) menyatakan 
ambang batas aman apabila positive rate berada di bawah 5%. Angka positivity rate yang 
tinggi menunjukkan Covid-19 telah menyebar luas dan jumlah tes yang tidak mencukupi. 
Jumlah tes yang kurang menandakan bahwa jumlah kasus Covid-19 yang sebenarnya lebih 
tinggi dari yang diumumkan secara resmi.  

Kematian karena Covid-19 mengalami peningkatan signifikan dan tertinggi di ASEAN. 
Data Satgas Covid-19 dan PEN merilis perkembangan statistik kematian karena Covid-19 
yang meningkat sejak Maret 2020 hingga Juli 2021. Sejak Januari 2021, tren angka kematian 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan rata-rata diatas 3% (Gambar 6).  

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 02, Desember 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

73



74 
 

 

 

Gambar 6 Trend Perkembangan Kasus Kematian Covid-19 Maret 2020-Juli 2021 
 (Sumber: Satgas Covid dan PEN, 28 Juli, 2021) 

Data Satgas Covid-19 per 28 Juli 2021 diketahui lima Provinsi dengan data kasus 
kematian kumulatif  tertinggi  adalah Jawa Timur (19.264), Jawa Tengah (17.899), DKI 
Jakarta (17.899), Jawa Barat (8.886) dan DI Yogyarakta (3.174) (Gambar 7). 

 

Gambar 7  Kumulatif Kasus Meninggal Akibat Covid-19 per Provinsi 
 (Sumber: Satgas Covid dan PEN, 28 Juli, 2021) 
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Jika dilihat dari kasus konfirmasi Covid-19 dan kasus kematian  per 100 ribu 
penduduk (Gambar 8), Jakarta menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan 7.612 
kasus positif per 100 ribu penduduk dan 112 kematian per 100 ribu penduduk menjadi 
tertinggi di Indonesia. Posisi kedua adalah Yogyakarta dengan 3062 kasus dan 87 kematian, 
kemudian Kaltim di posisi ketiga dengan 2972 kasus dan 83 kematian.   Di Jawa Tengah, ada 
1008 kasus positif dan 49 kematian per 100.000 penduduk, Jawa Barat terdapat 1013 dan 18 
kematian per 100.000 penduduk. Sementara di Banten,  terdapat 573 kasus Covid-19  dan 15 
kematian per 100.000 penduduk. 

 

Gambar 8  Konfirmasi Kasus Covid-19 dan Kematian per 100.000 Penduduk (Sumber: 
Sumber: Satgas Covid dan PEN, 28 Juli, 2021) 

Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian tertinggi di kawasan ASEAN. 
Berdasarkan Data Worldometers per tanggal 2 Agustus 2021, kasus kematian Covid-19 per 1 
juta penduduk di Indonesia adalah 357. Sementara negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia  
(292), Philipina (253), Myanmar (184),  Kamboja (87), Thailand (76), sementara kasus 
kematian di Timor Leste dan Vietnam  masing-masing 19. Selanjutnya kasus kematian 
terendah adalah di Singapura 6 kasus dan Brunei Darussalam, 7 kasus (Tabel 1). 
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Tabel 1 Total Kematian dan Kematian per 1 juta Penduduk di Kawasan ASEAN 
 

Negara Total Kematian Kematian per 1 juta penduduk 
Indonesia 98.889 357 
Philipina 28.141 253 
Myanmar 10.061 184 
Malaysia 9.138 292 
Kamboja 1.471 87 
Thailand 5.315 76 

Timor Leste 26 19 
Vietnam 1.881 19 

Brunei Darussalam 3 7 
Singapura 38 6 

Sumber: Woldometers, 2 Agustus 2021 

Namun yang melegakan terjadi peningkatan angka kesembuhan dari waktu ke waktu yang 
meningkat  diatas 80% telah dicapai sejak Oktober 2020, seperti disajikan  pada Gambar 9. 

 

Gambar 9 Tingkat Kesembuhan 
(Sumber: Satgas Covid dan PEN, 28 Juli, 2021) 

 

Identifikasi Faktor Penyebab 

Kurangnya Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan 

Meningkatnya kasus positif Covid-19 secara tajam mengindikasikan kurangnya 
kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan menerapkan prinsip-prinsip social 
distancing. Kebijakan yang dibuat pemerintah masih diabaikan oleh berbagai komponen 
masyarakat (Masudi dan Winarti, 2020). Protokol menghadapi pandemic Covid-19 telah 
diterbitkan Pemerintah sejak 6 Maret 2020 melalui Kantor Kepresiden RI, Protokol tersebut 
mencakup Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan 
Perbatasan, Protokol Area Insitusi Pendidikan, dan Protokol Area Publik dan Transportasi.  
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Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar survey perilaku masyarakat di masa pandemi 
Covid-19 secara online pada 7 September-14 September 2020 melibatkan 90.967 responden. 
Hasil dari survey kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebagai berikut: penggunaan 
masker, yang menjawab selalu 91,98% memakai masker saat di luar rumah, 6% responden 
jarang atau kadang-kadang memakai masker, dan 2,02% tidak pernah atau jarang sekali pakai 
masker. Mencuci tangan  75,38% responden yang selalu atau sering cuci tangan pakai sabun 
selama 20 detik. 16,97% kadang-kadang dan 5,32% yang tidak pernah atau jarang sekali cuci 
tangan. Menjaga jarak minimal satu meter, 73,54% menyatakan selalu menjaga jarak, 
20,98% jarang atau hanya kadang-kadang jaga jarak dan 5,48% responden yang tidak pernah 
atau jarang sekali jaga jarak. 

Berdasarkan survey BPS, alasan ketidak patuhan masyarakat terhadap protokol 
kesehatan karena tidak ada sanksi sebanyak 55% , karena tidak ada penderita Covid-19 di 
lingkungan sekitar 39 %, alasan pekerjaan menjadi sulit jika menerapkan protokol kesehatan, 
33%. 23% menjawab harga masker dan hand sanitizer atau APD mahal, 21 % karena 
terpengaruh orang lain yang tidak patuh protokol kesehatan, 19 % menjawab aparat atau 
pimpinan tidak memberikan contoh serta alasan lainnya, 15%.  

 

  
Gambar 10 Tingkat kepatuhan dan alasan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol 

kesehatan (Sumber: Suvey BPS, 2020) 
Rendahnya kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan juga kerana rendahnya 

kesadaran melakukan pencegahan penularan. Sosialisasi dipandang belum merata di 
masyarakat berpotensi menyebabkan disinformasi tentang Covid-19. Di kalangan masyarakat  
masih ada anggapan bahwa Covid-19 hanyalah konspirasi internasional atau Plandemic. 
Sementara jika ada warga yang terinfeksi maka warga lainnya memandang sebagai aib, 
sehingga seseorang yang positif sekalipun menolak dirawat di Rumah Sakit, juga adanya 
kecurigaan rumah sakit melakukan Peng”covid”an pasien yang berarti, semua jenis penyakit 
didiagnosa sebagai penyakit karena Covid-19, juga penolakan jenasah oleh masyarakat 
ketika akan dimakamkan di lingkungan tempat tinggal mereka seperti yang terjadi di 
pertengahan 2020. Informasi yang tidak komprehensif atas prosedur pemakaman korban 
Covid-19 misalnya, justru melahirkan reaksi masyarakat yang berlebihan dan tidak pada 
tempatnya. 
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Upaya sosialisasi Covid-19 oleh Pemerintah belum sepenuhnya efektif mencapai 
sasaran, dianggap bersifat top down oleh struktur birokrasi. Istilah-istilah yang digunakan 
seringkali sulit dipahami oleh masyarakat,  misalnya PSBB, PSBB Transisi, New Normal, 
Adaptasi Kebiasan  Baru, Lockdown, Rapid Test, test PCR, SKIM, hingga PPKM level 1, 2 
dan 3.  

Kendati sesuai hasil survey, ketidakpatuhan warga disebabkan oleh tidak diterapkan 
sanksi, maka menurut Kusumanigdyah (2020), opsi hukuman atau punishment lebih 
mengemuka diterapkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, bukan 
memberikan sosialisasi dan persuasi yang benar-benar efektif. Sebaliknya Pfeffer (2020) 
menegaskan bahwa hukuman atau sanksi kurang efektif untuk menciptakan perilaku 
kepatuhan masyarakat dalam hal menjalani protokol kesehatan selama masa pandemi. 
Menumbuhkan kesadaran di masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan 
bersama lebih baik dan lebih berlangsung lama dari pada masyarakat yang mematuhi 
protokol karena takut akan sanksi.  

Belum Optimalnya Testing  
Testing di Indonesia rendah menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi. Smpai dengan 

3 Agustus 2021 total test per 1 juta penduduk di Indonesia adalah 97.080, sementara 
Singapura secara mencengangkan mencapai 2.665.383, Malaysia mencapai 560.740, Brunei , 
347.114, Philipina mencapai 151.621, Vietnam mencapai 120.97, Thailand, 116 .185, 
Kamboja, 107.439, Timor Leste, 70.951  dan Myanmar, 58.057 (Worldometer, WHO, 2 
Agustus 2021). Salah satu faktor penyebab capaian test yang rendah adalah mahalnya biaya 
test Covid-19: 1.RT PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction); 2. Tes Cepat Molekuler 
(TCM) dan Rapid Test. 

Perbedaan harga terutama antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, 
umumnya rumah sakit swasta menetapkan harga test swab mandiri berkisar 1-3 juta rupiah. 
Mahalnya biaya test menghambat kecepatan pelacakan (tracing) kasus infeksi. 

Tabel 2 Perbandingan Tes PCR di Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN 
 

No Negara Populasi Test PCR Test 
PCR/total 
populasi 

Harga Test PCR 

1 Singapura 5.900.254 15.762.438 2.665.383 Gratis 
2 Malaysia 32.815.382 18.400.900 560.740 RM 150-250 

(Rp.510.000) 
3 Brunei 442.022 153.432 347.114 B$ 100-200 (Rp. 1.09-

2.18 juta) 
4 Philipina 111.161.438 16.787.733 151.621 437.000-1 Juta (Rp) 
5 Vietnam 98.288.434 11.890.084 120.971 460.000 (Rp) 
6 Thailand 69.990.164 8.129.670 116.185 THB 2.500-6500  (1,1-

3,08 juta rupiah) 
7 Kamboja 16.969.659 1.823.198 107.439 US$ 100 (sekitar 1,49 

juta) 
8 Indonesia  276.659.455 26.858.020 97.080 Rp. 1 juta – 3 Juta 
9 India 1.395.346.232 502.699.701 360.269 Rp.95 ribu-140.000 

Sumber: Worldometer, WHO, 3 Agustus 2021 
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Munculnya varian baru yang mempercepat penularan Covid-19 

Pemicu tingginya konfirmasi Covid-19 adalah munculnya varian Covid-19 baru, yaitu 
Varian SARS-Cov-2 B.1617 atau varian delta, varian  B117 Alfa dan varian B1351, Beta. 
Ketiganya adalah mutasi dari Covid-19 Delta yang ditengarai pemicu kenaikan jumlah kasus 
infeksi di Indonesia.  Varian Delta terdeteksi di India pada akhir 2020 dan diumumkan secara 
resmi oleh WHO pada 31 Mei 2021. Varian Delta  menyebabkan penularan yang lebih cepat 
juga membuat rasio orang sakit bergejala menjadi lebih banyak, hingga menyerang anak 
muda yang sebelumnya lebih tahan terhadap efek mematikan Covid-19 (CNBC, 23 Juni 
2022).  Kementerian Kesehatan RI menempuh upaya pengendalian varian Covid-19 dengan 
langkah Whole Genum Sequencing (WGS). Melalui WGS, saat ini varian delta terdeteksi 
telah menyebar di seluruh Indonesia, sementara penyebaran varian alpha dan Beta ditemukan 
di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan (Gambar 11) 

 

Gambar  11 Peta Sebaran Sekuend dan Varian Virus Sars-Cov-2 di Indonesia 

Capaian Target Program Vaksinasi Belum Optimal 

Di sisi lain, program vaksinasi belum optimal. Target pemerintah untuk vaksinasi 
nasional adalah 60-70 persen atau sekitar 181,5 juta dari 269,6 juta penduduk. Angka 181,5 
juta diperoleh dari penduduk berusia lebih dari 18 tahun yaitu 188.7 juta dikurang penduduk 
“exclusion” sebanyak 7,2 juta.  Kategori “exclusion” adalah  ibu hamil, penduduk yang 
terpapar Covid-19 dan komorbid tidak terkontrol disajikan pada Tabel 3 (Kementerian 
Kesehatan RI, 2021).  

Tabel  3  Penduduk yang menjadi Target Program Vaksinasi 

Jumlah penduduk total 269,6 Juta 

Jumlah penduduk ˃18 tahun 188,7 Juta 

Exclusi (ibu hamil, terpapar covid, komorbid) 7,2 juta 

Jumlah penduduk   ˃ 18 tahun bisa divaksin 181,5 Juta 

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2021. 
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Secara nasional total populasi yang menjadi sasaran vaksin berjumlah 208.265.720 
orang yang terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan 
masyarakat umum dan anak usia 12-17 tahun.   Dari jumlah dimaksud, hingga 6 Agustus  
2021, total vaksinasi dosis 1 di Indonesia sebanyak 49.542.688 (23,79%) dan dosis 2 
sebanyak 23.082.021 atau 11,08%. Sementara itu pemberian dosis 3 sebanyak 39.689 atau 
2,70 % (Kementerian Kesehatan RI, 2021).  

Untuk target populasi yang mencakup petugas kesehatan, pelayan publik dan lansia, 
data Kementerian Kesehatan tanggal 6 Agustus 2021, adalah 40.349.049. Total pemberian 
vaksin dosis I pada target populasi ini adalah 32.460.653 (80,45%) dan vaksin dosis 2 
mencapai 14.093.900 (34,93%). Vaksinasi di kalangan petugas kesehatan telah mencapai 
target, yaitu dari target 1.468.764 telah divaksin dosis 1 sebanyak 1.604.269 (109,23%), 
kemudian yang telah divaksin dosis 2 sebanyak 1.469. 818 (100,07%).  

Target vaksinasi untuk petugas pelayanan publik adalah 17.327.167. Petugas yang telah 
menerima vaksin dosis 1 sebanyak 25.645.135 (148,01%) dan vaksin dosis 2 sebanyak 
13.087.390 (75,53%). Jumlah lansia yang menerima vaksin dosis 1 adalah 4.909.924 
(22,78%) dan dosis 2 sebanyak 3.283.269 (15,23%) dari target 21.553.118. 

 Secara nasional per 6 Agustus 2021, vaksinasi telah mencapai 23,79%. Cakupan 
tertinggi vaksinasi dosis pertama di 34 Provinsi di Indonesia yang diberikan kepada populasi 
sasaran (yang memenuhi syarat) capaian tertinggi adalah DKI Jakarta diikuti oleh Bali, 
Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jambi dan Jawa Timur dan Jawa Timur.  

 

 

Gambar 12  Jumlah Vaksinasi Nasional per 6 Agustus 2021 

Sementara capaian global terdapat 29,7% dari  penduduk di dunia telah menerima 
vaksin dosis 1 dan 15,3% telah menerima vaksin lengkap. Jika dibandingkan dengan rata-rata 
capaian secara global, vaksinasi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata capaian global, 
sehingga diperlukan langkah-langkah percepatan target vaksinasi oleh pemerintah.  
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Gambar  13 Capain Target Vaksinasi Global 

Beberapa Kendala Program Vaksinasi.  

Pertama, Terbatasnya ketersediaan vaksin. Di bulan Januari dan Februari, vaksin yang 
tersedia  hanya tiga juta dosis, sehingga vaksin hanya diberikan kepada 100 ribu orang. 
Artinya, pemerintah tidak bisa mencapai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu,  900-1 juta 
orang per hari. Karena jika 1 juta vaksin di per hari, maka vaksin akan habis dalam waktu 
tiga hari. Kondisi ini berpotensi menimbulkan protes pemerintah daerah (Liputan 6.Com, 15 
Maret, 2021).  Kendala lainnya adalah ketersedian sarana pendukung cold chain untuk 
penyimpanan vaksin covid-19 yang terbatas di beberapa daerah (Kompas.com, 29 Januari 
2021). Persaingan global menyebabkan Indonesia harus bersaing dengan negara maju untuk 
memperoleh vaksin. Persaingan dengan negara dan perbedaan pasar vaksin antara negara-
negara maju dan berkembang. Negara-negara maju dengan populasi sebesar 15% dari 
penduduk dunia memiliki persentase penjualan vaksin global sebesar 82%, sedangkan 
negara-negara berkembang dengan populasi sebesar 85% dari penduduk dunia memiliki 
persentase penjualan vaksin sebesar 18%  (Laksono et al., 2018). 

Kedua, efektivitas vaksin. Jutaan orang di Asia termasuk Indonesia telah menerima suntikan 
sinovac atau sinopharm, namun dalam beberapa pekan terakhir terdapat kekhawatiran akan 
kemanjuran vaksin buatan cina tersebut (BBC, 19 Juli 2021). Negara-Negara Barat di 
belahan yakni Eropa dan Amerika enggan menggunakan vaksin dari negara cina. Mereka 
menyatakan hanya mengakui orang yang divaksinasi sesuai lisensi European Medicines 
Agency, termasuk Sputnik V Rusia (Tempo.Co, 2 Juli 2021). Negara-negara Barat saat ini 
bergantung dengan vaksin buatan Pfizer-BioNTech atau AstraZeneca, tetapi negara-negara 
berkembang banyak yang memilih menggunakan vaksin buatan China (CNN Indonesia, 2 
Juli 2021).  

Bahkan Negara Cina sendiri mengakui kedua jenis vaksin buatan mereka itu kurang efektif, 
sehingga akan ada tambahan suntikan booster untuk meningkatkan efektivitas vaksin 
tersebut. Sebuah penelitian di Thailand yang dirilis pekan ini menemukan bahwa antibodi 
pada mereka yang divaksinasi secara penuh dengan Sinovac menurun setengahnya setiap 40 
hari (Suara.Com 21 Juli 2021). 
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Ketidakefektivan vaksin cina membayangi kegagalan program vaksinasi di beberapa negara 
seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. Ketiga negara akan mengubah kebijakan suntikan 
vaksin kepada petugas kesehatan dengan melakukan variasi suntikan. Vaksin yang diberikan 
adalah sinovac dan astrazeneca untuk Thailand dan Indonesia akan menggunakan vaksin 
sinovac dan moderna, sementara Malaysia akan beralih ke vaksin Pfizer setelah pasokan 
sinovac mereka habis (BBC, 19 Juli 2021). 

Tabel  Jenis-Jenis Vaksin yang Diizinkan di Indonesia 
 

Perusahaan Metode Efektivitas Penyimpanan Biaya 
(Rp) 

Status 
Produksi/Pemesanan 

Sinovac Pelemahan 
virus 

Belum 
ditentukan* 

Suhu lemari 
es (2-80 C) 

200.000 600 juta pada 2020, 
sebanyak 1,2 juta tiba 
di Indonesia. 

Sinopharm Pelemahan 
virus 

Belum 
ditentukan* 

Suhu lemari 
es (2-80 C) 

850.000 200 juta per tahun 

Bio Farma 
Sinovac 

Pelemahan 
virus 

92% Suhu lemari 
es (2-80 C) 

Belum 
ditentukan 

16 juta diproduksi per 
bulan hingga 2021 

Bio Farma 
Eijkman 

Protein 
rekombinan 

Belum 
ditentukan 

Belum 
ditentukan 

Belum 
ditentukan 

Masih dalam uji coba, 
produksi tahun 2021 

Oxford 
Uni-Aztra 
Zeneca 

Viral vector 
(virus 
termodifikasi 
secara 
genetic) 

62-90% Suhu lemari 
es (2-80 C) 

60.000 400 juta pada akhir 
2020 dan 700 juta  
pada Q1 2021 

Moderna RNA (materi 
genetic 
berupa asam 
ribonukleat) 

95% -200C sampai 
dgn 
6 bulan 

470.000 125 juta di awal 2021 

Pfizer Bio 
NTec 

RNA 95% 200C 285.000 50 juta akhir 2020 dan 
1,3 Miliar akhir 2021 

Sumber:BBC.Com berdasakan informasi dari Kemenkes dan WHO, 2021 

Keterangan: 

*Hasil uji klinis ke-2 menunjukan kekebalan tubuh relawan uji coba lebih rendah dari pasien 
sembuh 

Seluruh vaksin akan dilakukan penyuntikan 2 dosis, kecuali Bio Farma Eijkman belum 
ditentukan. 

 

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan  

(1) Indonesia menghadapi krisis Covid-19 pada Juli dan Juli 2021, ditandai oleh lonjakan 
kasus kasus aktif dan kematian akibat Covid-19 meningkat tajam.  

(2) Beberapa faktor penyebab yang dapat diidentifikasi adalah adalah ketidakpatuhan 
terhadap protokol kesehatan, kurang memadainya testing Covid-19, adanya penyebaran 
varian baru Covid-19 serta program vaksinasi belum optimal. 
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Rekomendasi. 

Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

untuk:  

1. Penguatan penerapan protokol kesehatan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga 
jarak dan menghindari kerumunan). Pemerintah Kabuaten/Kota memasifkan sosialisasi 
Protokol Kesehatan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama dan 
ketua RT/RW. 

2. Gubernur dan Bupati/Walikota mengintensifkan testing. Test yang rendah harus menjadi 
perhatian karena tanpa test tidak dapat dilakukan isolasi, pelacakan kontak dan karantina 
kontak secara tepat waktu. 

3. Gubernur dan Bupati/Walikoat meningkatkan target vaksinasi, prioritas pada zonasi risiko 
merah dan oranye di wilayah masing-masing. 

4. Antisipasi lonjakan kasus dengan menambah fasilitas ruang perawatan dan tempat tidur 
serta memastikan ketersediaan ruang isolasi, suplai oksigen, alat kesehatan, alat pelindung 
diri (APD), rumah sakit lapangan keliling, kantong jenazah, serta tambahan tenaga 
kesehatan. 

5. Penguatan pengawasan Whole Genum Sequencing (WGS) dan investigasi klaster ketika 
keterlibatan varian baru Covid-19 dicurigai/dikonfirmasi di wilayah masing-masing. 

6. Memastikan perlindungan yang optimal bagi tenaga kesehatan dan relawan  dalam bentuk 
sarana APD,fasilitas, moril/motivasi dan insentif. 

7. Perkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Satgas Covid-19 Daerah, 
Forkopimda, Unsur TNI dan Polri dan Satpol PP, ilmuwan dari perguruan tinggi, pelaku 
Usaha dan masyarakat. 

8. Perkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat Desa dan 
Kelurahan hingga Posko di tingkat RT/RW dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, 
Babinsa, Bahinkamtibmas para ketua RT dan RW, PKK juga tokoh masyarakat/Tokoh 
Agama. 
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Abstrak 

Sampah plastik menjadi salah satu masalah serius sekaligus tantangan yang perlu segera 

ditangani,   karena tidak hanya berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan di 

tingkat lokal daerah tertentu, tetapi juga menjadi permasalahan global melalui pencemaran 

dari darat ke laut. Melihat permasalahan tersebut, upaya parsial melalui beberapa pendekatan 

aspek teknis operasional perlu didukung juga melalui pendekatan aspek teknologi untuk 

mengelola sampah plastik, salah satunya adalah dengan teknologi pirolisis. Pengumpulan, 

pemilahan, preparasi, operasi pirolisis pada suhu hingga ~350 °C, penampungan, pengolahan 

lebih lanjut, karakterisasi fisik dan analisis kimia merupakan skema tahapan dalam 

mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif.   

Uji coba penerapan yang dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM) 

di Kecamatan Sukau, Lampung Barat menggunakan alat pirolisis kondensor tunggal dan di 

Desa Hajimena, Natar, Lampung Selatan dengan alat pirolisis tiga kondensor berhasil 

menghasilkan fraksi minyak dengan komposisi mayoritas hidrokarbon yang memiliki potensi 

untuk diterapkan sebagai bahan bakar alternatif.   

Berdasarkan hasil tersebut juga menunjukkan bahwa proses pengolahan sampah plastik 

menjadi bahan bakar alternatif sesuai dengan konsep pirolisis.  Selain itu, upaya program 

PKM ini dapat menjadi stimulus dalam membangun sinergisitas kerjasama antara pemerintah 

pusat maupun daerah, peran aktif masyarakat termasuk di dalamnya terdapat komunitas/ 

yayasan lingkungan, para ahli di bidang lingkungan, serta akademisi yang memiliki peran 

besar dan menjadi kunci dalam mengedukasi, memberdayakan, serta berkontribusi dalam 

pengelolaan sampah melalui ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi.     

Kata kunci: Bahan bakar alternatif, Pirolisis, Sampah plastik  
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Abstract 

Plastic waste is one of serious problems and challenges to be tackled immediately.  Because 

it is not only giving implications for the environment and human health in the local areas but 

also impacting pollution from the land to the ocean in the global.  Notice this problem, 

operational technical aspects as a partial effort have been conducted, but to manage plastic 

waste, pyrolysis technology as one of the technical aspects is needed.  Collecting, sorting, 

sample preparation, pyrolysis operations at temperatures up to ~ 350 ° C, storage, further 

processing, physical characterization, and chemical analysis are the step-by-step schemes in 

converting plastic waste into alternative fuels.  Through a community service program 

(PKM) both in Sukau District, West Lampung using a single condenser pyrolysis apparatus 

and in Hajimena Village, Natar, South Lampung with a three-condenser pyrolysis apparatus, 

the trial test of pyrolysis have been carried out and succeeded in producing oil pyrolysis by 

hydrocarbons as the majority compositions. So that, the fraction of oil pyrolysis has the 

potential to apply as an alternative fuel.  Based on these results, the converting of plastic 

waste into alternative fuels is also according to the pyrolysis concept.  Furthermore, this 

PKM program can be a stimulus in creating a synergy of collaboration between the central 

and regional governments, the active role of the society through communities/foundations, 

experts in the environmental sector, as well as academics to educate, empower, and also 

contribute via science and the technology implementation in order to manage waste 

generated. 

Keywords: Alternative fuel, Pyrolysis, Plastic waste. 

 

A. PENDAHULUAN. 

Penggunaan plastik telah mendominasi sebagai material serbaguna sejalan dengan 

pertumbuhan era industrialisasi dalam aktivitas kehidupan manusia sejak 6 dekade terakhir 

(European Commission, 2011).  Karakteristik dan sifat plastik yang memiliki bobot ringan, 

mudah dibentuk, perawatan rendah, biaya rendah, ukuran, warna maupun bentuk yang 

bervariasi, ketahanan sebagai isolator, tidak mudah korosi, serta resisten terhadap serangan 

mikroba menjadikan material plastik populer digunakan selain material kayu, logam, kaca, 

dan material lainnya dalam berbagai aplikasi (Agarwal and Gupta, 2017).  Hal tersebut 

dibuktikan dengan produksi plastik global yang meningkat drastis dari 1,7 juta metrik ton 

pada tahun 1950 menjadi lebih dari 438 juta metrik ton pada tahun 2017 (Geyer, 2020).  

Di Indonesia, produksi plastik tumbuh 4% per tahun dan terus meningkat dari 2,3 juta 

ton pada tahun 2013 menjadi 2,9 juta ton pada tahun 2017 (UNEP, 2020), dengan konsumsi 

plastik rata-rata 22,5 kg/ kapita/ tahun, dimana konsumsi plastik kemasan jenis low density 

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 02, Desember 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

86



87 
 

polyethylene (LDPE) mencapai 57%, plastik botol dari jenis high density polyethylene 

(HDPE) 13%, plastik botol dari minuman kemasan jenis polyethylene terephthalate (PET)  

2%, dan sisanya 1 – 3% dari plastik dengan bentuk  lainnya (KLHK, 2020).  Berdasarkan 

penelitian Tsakona and Rucevska, (2020) yang datanya tercantum dalam Basel Convention, 

timbulan sampah plastik di Indonesia mencapai 9,6 juta ton, dimana menempati peringkat 

ketiga setelah China (61 juta ton) dan United States (34,5 juta ton). Dalam penelitian lain, 

sampah plastik di Indonesia yang terbuang ke laut sebesar 0,48 – 1,29 juta metrik ton per 

tahun, dimana peringkat kedua setelah China (1,32 – 3,53 juta metrik ton per tahun) 

(Jambeck et al., 2015).   

Berdasarkan data dan ulasan tersebut, penggunaan plastik seperti dua sisi mata pisau, dimana 

satu sisi memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan, di sisi lain memberikan dampak 

pencemaran lingkungan yang berimplikasi pada kualitas kesehatan masyarakat (European 

Commission, 2011).  

Sehingga sampah plastik tidak hanya menjadi problematika lokal pada daerah tertentu, 

namun juga menjadi permasalahan global melalui pencemaran dari sumber utama di daratan 

dan jalur penyebaran ke lingkungan laut (Thevenon et al., 2014).   

Secara umum, penyebab timbulan sampah plastik dipengaruhi oleh pertumbuhan 

ekonomi, tingkat industrialisasi, kebiasaan masyarakat, kepadatan penduduk, dan lainnya 

(Hoornweg and Bhada-Tata, 2012).  Apabila secara khusus melihat data penduduk Indonesia 

yang mencapai sekitar 270,6 juta jiwa, dimana terbesar keempat di dunia berdasarkan data 

pada tahun 2019 (BPS, 2021), Indonesia memiliki tantangan dan menghadapi masalah serius 

di sektor lingkungan (World Bank, 2021).   

Berdasarkan data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, jumlah 

komposisi sampah plastik di Indonesia mencapai 17,06%, dimana terbesar kedua setelah 

sampah organik sisa makanan (39,81%) dari total timbulan sampah nasional 36 juta ton per 

tahun 2020.  Pada tahun yang sama, apabila spesifik melihat ke Provinsi Lampung, data 

sampah plastik mencapai 23,73% dari total 2 juta ton timbulan sampah, dan sampah plastik 

di Kabupaten Lampung Barat mencapai 35% (jenis sampah tertinggi) dari total 44 ribu ton 

timbulan sampah (SIPSN-KLHK, 2021). 

Menanggapi permasalahan tersebut, pengolahan sampah melalui beberapa pendekatan 

aspek seperti aspek teknis operasional sudah dijalankan termasuk didalamnya terdapat teknis 

pewadahan, pengumpulan (TPA), pemindahan (TPS) dan pengangkutan (Sahil et al., 2016), 

aspek kelembagaan, aspek peran masyarakat, dan aspek pembiayaan sebagaimna yang telah 

dibahas oleh (Sitanggang et al., 2017), didukung juga dalam aspek hukum/peraturan 
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(regulasi) (KLHK, 2021), aspek pengolahan sampah berbasis program reuse, reduce, dan 

recycle (3R) (Kementerian-PUPR, 2010), serta aspek manajemen persampahan (Winahyu et 

al., 2013; Guerero et al., 2013).  Melalui pendekatan aspek ekonomi juga dilaporkan oleh 

Santosa dan Sujito, (2020) bahwa pengolahan sampah di kota Bandar Lampung yang berasal 

dari sampah pasar rata-rata 46,747 kg/ hari dengan fraksi sampah terdiri dari sampah organik 

84,48% dan sampah anorganik 15,52% memiliki potensi ekonomi diperkirakan mencapai Rp. 

12.938.816 per hari atau Rp. 4.657.973.760 per tahun.   

Untuk mendukung dalam menyelesaikan masalah sampah plastik tersebut, upaya 

dalam menerapkan aspek teknologi perlu dilakukan.  Melihat potensi fraksi sampah plastik 

sebagai komposisi tertinggi untuk kategori sampah anorganik, maka perlu pendekatan 

stratregis dalam pengolahannya, salah satunya yaitu mengolah sampah plastik menggunakan 

metode pirolisis (Singh and Ruj, 2016).  Pirolisis didefinisikan sebagai proses termokimia 

yang bersifat irreversible dari dekomposisi material pada kondisi anaerobic dengan 

pemanasan suhu mencapai lebih dari 300 °C (Sharma et al., 2014).  Dengan teknologi 

pirolisis, konversi sampah plastik dapat diperoleh produk seperti bahan bakar cair, char 

padat, dan gas  (Sharuddin et al., 2018).   

Studi tentang analisis kimia bahan bakar cair (BBC) dari sampah plastik melalui 

proses pirolisis juga telah dilaporkan bahwa komposisi senyawa hidrokarbon mendominasi 

sebagai komponen utama, diikuti dengan senyawa minor lainnya seperti hidrokarbon siklik, 

senyawa yang mengandung nitrogen dan kloro, alkohol, ester, oksirana, asam karboksilat, 

dan keton (Dewangan et al., 2016; Tulashie et al., 2019).   

Untuk dapat dimanfaatkan dan diterapkan secara luas pada transportasi, pengolahan 

lebih lanjut melalui proses penyulingan/ fraksinasi/ maupun proses upgrading lainnya perlu 

dilakukan untuk memenuhi spesifikasi baik secara karakteristik kimia maupun fisika sesuai 

kriteria regulasi standar bahan bakar yang tersedia, sehingga diversifikasi produk bahan 

bakar tersebut dapat diaplikasikan sebagai bahan bakar alternatif (Faussone, 2018).   

 Oleh karena itu, dalam rangka memberi kontribusi dan langkah inovasi yang edukatif 

kepada masyarakat, maka kami sebagai akademisi Universitas Lampung juga ikut berperan 

aktif melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Kecamatan Sukau, Lampung 

Barat menggunakan alat pirolisis kondensor tunggal dan di Desa Hajimena, Natar, Lampung 

Selatan dengan alat pirolisis tiga kondensor sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan 

sampah plastik yang dikonversi menjadi bahan bakar alternatif yang diharapkan dapat 

menjadi solusi dalam mengurangi pencemaran sampah plastik dan memberikan nilai tambah 

secara ekonomi untuk dapat diterapkan dalam skala industri kedepannya melalui kerjasama 

tripartit dan terintegrasi.   
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Selain itu, upaya program PKM ini dapat juga menjadi stimulus lebih lanjut untuk 

mengedukasi, memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan keterampilan, serta 

membangun sinergisitas kerjasama antara pemerintah pusat maupun daerah, peran aktif 

masyarakat termasuk di dalamnya terdapat komunitas/ yayasan lingkungan, para ahli di 

bidang lingkungan, serta akademisi dalam pengelolaan sampah plastik melalui penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

SKEMA IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PIROLISIS  
 
Skema uji coba penerapan teknologi pirolisis ini merupakan rangkaian penelitian untuk 
mencapai target dan luaran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Skema pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif 

B. METODE. 

Prosedur 

Uji coba pirolisis sampah plastik melalui program PKM ini telah dilakukan di dua tempat 

yaitu di Kecamatan Sukau, Lampung Barat menggunakan alat pirolisis kondensor tunggal 

sebagai studi awal dan di Desa Hajimena, Natar, Lampung Selatan dengan alat pirolisis tiga 

kondensor dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan 

1) Unit penerimaan sampah dan pra-proses 

Sebelum diolah, sampah yang diperoleh dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 

(TPST) dipilah sesuai jenisnya di unit penerimaan sampah, dalam hal ini difokuskan pada 

sampah plastik sebagai bahan baku. Sampah plastik yang terkumpul, dicuci, dan 

dibersihkan dari kotoran dan minyak agar tidak mempengaruhi minyak BBC yang 
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dihasilkan dari proses pirolisis.  Dalam hal ini dispesifikkan pada jenis sampah plastik tipe 

PET atau produk dari botol dan gelas minuman bekas.  Sampah plastik tersebut dipotong-

potong menggunakan alat pencacah dengan ukuran sekitar 0,5 – 2 cm sesuai dengan 

prosedur dari penelitian Bahri et al., (2021). 

b.  Tahap pelaksanaan 

2) Unit pengolahan sampah plastik dengan pirolisis 

Sampah plastik dikonversi menjadi BBC menggunakan alat pirolisis tiga kondensor yang 

diadopsi dari penelitian Bahri et al., (2021).  Bagian-bagian alat tersebut dijelaskan pada 

Gambar 2.  Sebelum proses pirolisis dilakukan, sumber pemanas menggunakan gas 

dihubungkan ke reaktor/ boiler (1).  Untuk memonitor suhu panas, termostat diletakkan 

dan dimasukkan ke lubang di bagian tutup reaktor (2). Aerator yang telah diisi air dingin 

dihubungkan pada ketiga kondensor (3,4,5). Setiap minyak BBC yang keluar melalui 

pipa (6,7,8) ditampung diwadah penyimpan BBC. 

 

Gambar 2. Reaktor pirolisis tiga kondensor beserta keterangan bagian-bagiannya 

Sebanyak 2 kg sampel plastik yang telah dicacah, dimasukkan ke reaktor pirolisis.  

Dimulai dari suhu 30 °C, reaktor pirolisis dipanaskan hingga 350 °C.  Setelah mencapai 

suhu stabil sekitar 350 °C proses pirolisis dilakukan selama 2 jam.  Uap yang berasal 

dari reaktor mengalir melalui pipa ke kondensor 1, 2, dan 3.  Produk pirolisis disebut 

sebagai bahan bakar cair (BBC) dengan tiga jenis fraksi minyak, diukur menggunakan 

gelas ukur.  Kemudian, tutup reaktor dibuka ketika suhu telah dibawah 40 °C untuk 

menghilangkan material padatan sisa atau disebut char padat. 

c.  Evaluasi 

3) Unit penampungan produk bahan bakar cair (BBC) 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pengabdian, 

sekaligus mengkarakterisasi dan menganalisis minyak BBC dari hasil proses pirolisis 

sampah plastik.  Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat minat, pengetahuan, 
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kemampuan, kesadaran, dan ketrampilan peserta (masyarakat) pada pelaksanaan program 

PKM melalui kegiatan pre-test dan post-test. Sampel minyak BBC yang diperoleh dari 

proses pirolisis dianalisis menggunakan alat instrumentasi gas chromatography-mass 

spectroscopy (GC-MS) untuk mengetahui komposisi senyawa kimia pada bahan bakar. 

C. PEMBAHASAN 

Hasil Dan Ketercapaian Sasaran. 

Hasil kegiatan secara garis besar hasil pelaksanaan program PKM di dua desa ini telah 

terlaksana dengan lancar sebagaimana dokumentasi yang tercantum dalam Gambar 3. Uji 

coba teknologi pirolisis baik menggunakan alat pirolisis kondensor tunggal yang dilakukan di 

kecamatan Sukau, Lampung Barat sebagai studi awal (Gambar 3a) maupun menggunakan 

alat pirolisis tiga kondensor di Desa Hajimena, Natar, Lampung Selatan (Gambar 3b) telah 

sesuai dengan konsep pirolisis. 

   

a) Uji coba alat pirolisis kondensor tunggal di Kecamatan Sukau, Lampung Barat sebagai 
studi awal 

  

b) Uji coba alat pirolisis tiga kondensor di Desa Hajimena, Natar, Lampung Selatan 

Gambar 3.  Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) mengolah sampah plastik 
menjadi bahan bakar alternatif dengan metode pirolisis 

Salah satu hasil ketercapaian target dari program PKM ini yaitu telah terpublikasinya 

artikel jurnal penelitian Bahri et al., (2021) dengan judul “Study on GC-MS Profile of Fuels 

Produced from Plastic Waste Conversion via Three-Condenser Pyrolysis Reactor” di Jurnal 

Teknik Pertanian Lampung.  Selain itu, ketercapaian tingkat kesiapan teknologi 2-6 (TKT 2-

6), dimana telah berhasil memformulasikan, pembuktian konsep, validasi teknologi di 

laboratorium, dan uji coba produksi tahap awal yang menunjukkan bahwa hasil pirolisis 

sampah plastik ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut ke TKT 7-8 untuk diterapkan 
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dalam skala operasional tersistem untuk memproduksi bahan bakar alternatif.  Bahri et al., 

(2021) melaporkan bahwa setiap proses pirolisis sebanyak 2 kg sampah plastik dari jenis 

PET menggunakan alat pirolisis tiga kondensor pada suhu 30 °C mulai dipanaskan hingga 

350 °C selama 2 jam, diperoleh volume minyak BBC total sebanyak 2 L yang terdiri dari 

1200 mL fraksi minyak#1 dengan kandungan senyawa golongan alkohol, eter, dan asam 

lemak.  Sedangkan sebanyak 300 mL minyak#2, dan 500 mL minyak3# didominasi 

mayoritas dengan kandungan senyawa hidrokarbon.  Berdasarkan analisis tersebut 

menunjukkan bahwa hasil minyak dari pirolisis sampah plastik memiliki potensi untuk 

diaplikasikan sebagai bahan bakar alternatif sebagaimana dilaporkan juga pada penelitian 

lain dari (Sharma et al., 2014; Dewangan et al., 2016; Tulashie et al., 2019). 

Analisis evaluasi hasil ketercapaian 

Hasil minyak pirolisis yang dilaporkan oleh Bahri et al., (2021) yang dibandingkan 

dengan ALS Global, (2020) untuk mengkategorikan jenis bahan bakar berdasarkan 

komposisi senyawa kimia menunjukkan bahwa fraksi minyak pirolisis mengandung senyawa 

campuran selain senyawa hidrokarbon.  Oleh karena itu, hasil minyak pirolisis pada tahap 

awal ini perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahap penyulingan/ fraksinasi/ 

maupun proses upgrading lainnya untuk memenuhi spesifikasi baik secara kimia maupun 

fisika sesuai kriteria regulasi standar bahan bakar minyak (BBM) sehingga dapat 

dimanfaatkan dan diaplikasikan lebih luas di berbagai sektor baik transportasi maupun 

industri sebagai bahan bakar alternatif sesuai yang dilaporkan oleh Faussone, (2018). 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN. 

Kesimpulan. 

Berdasarkan ulasan tersebut menunjukkan bahwa metode pirolisis memiliki potensi 

untuk diterapkan dalam mengurangi pencemaran sampah plastik.  Secara umum, hasil 

minyak pirolisis mengandung senyawa hidrokarbon, namun masih diperlukan pengolahan 

lebih lanjut untuk memenuhi spesifikasi standar BBM sesuai regulasi agar dapat 

dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor sebagai energi alternatif.  

Saran 

Melalui artikel ini bahwa program ini perlu dilanjutkan dengan membangun 

sinergisitas kerjasama tripartit dan terintegrasi antara pemerintah pusat maupun daerah, peran 

aktif masyarakat termasuk di dalamnya terdapat komunitas/ yayasan lingkungan, para ahli di 

bidang lingkungan, serta akademisi, agar program edukasi, implementasi, dan pemberdayaan 

dalam pengelolaan sampah plastik dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan dan 

memberi nilai tambah melalui inovasi dapat diterapkan secara nyata ke tahap uji coba 
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produksi pada lingkungan operasional dan tersistem (TKT 7-8) hingga komersialisasi (TKT-

9).  Selain itu, pengolahan lebih lanjut terhadap hasil minyak pirolisis perlu dilakukan agar 

dapat memenuhi sesuai kriteria regulasi standar BBM yang ramah lingkungan dan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. 
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ABSTRAK. 

Ikan mas (Cyprinus Carpio) memiliki potensi yang tidak hanya di konsumsi dari sisi 

dagingnya (edible portion) saja tetapi juga hasil limbah tak terkonsumsi memberikan nilai tambah 

untuk dapat dimanfaatkan.  Salah satunya adalah bagian sisik ikan tersebut yang diketahui 

mengandung kolagen yang cukup potensial.  Kolagen, baik dalam ukuran makro partikel dan nano-

partikel, telah diaplikasikan secara luas di berbagai bidang seperti kesehatan, kosmetik, maupun 

industri.  Permasalahan pemenuhan kebutuhan kolagen yang selama ini dari sumber hewani non-halal 

dan rentan penyakit menular, menjadi salah satu pertimbangan dasar dilakukannya penelitian ini 

untuk mencari sumber kolagen alternatif.  Pembuatan dan karakterisasi nanokolagen dengan 

memanfaatkan limbah sisik ikan mas menjadi tujuan dalam penelitian ini.  Tahap uji proksimat, 

dideproteinisasi, ekstraksi, analisis, dan karakterisasi adalah rangkaian proses untuk memperoleh 

kolagen dan nanokolagen.  Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa rendemen kolagen yang diekstrak 

dari limbah sisik ikan mas diperoleh 8,62%. Karakterisasi fisik terhadap kolagen didapatkan warna 

putih kekuningan, pH 6,59, serapan UV maksimum pada panjang gelombang 268 nm yang 

terkonfirmasi berasal dari struktur fibril kolagen dengan ikatan amida A, B, I, II, dan III melalui 

analisis FTIR.  Lebih lanjut, pembuatan dan karakterisasi nanokolagen memberikan distribusi ukuran 

partikel dari yang terkecil 668 – 1581 nm dengan intensitas tertinggi pada ukuran partikel 1146 nm 

berdasarkan analisis PSA yang sejalan dengan morfologi nanokolagen melalui visualisasi 

menggunakan SEM. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa limbah sisik ikan mas memiliki 

potensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif dalam memenuhi kebutuhan kolagen 

maupun nanokolagen.  Pada tahap lanjutan, nanokalogen dari limbah sisik ikan ini akan diaplikasikan 

sebagai pencegah penuaan dini pada kulit. 

Kata kunci: ekstraksi, ikan mas (Cyprinus carpio), limbah sisik, nanokolagen  
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ABSTRACT 

Carp (Cyprinus Carpio) has potential that is not only consumed in terms of the meat (edible 

portion) but also the waste that is not consumed provides added value to be untilized One of them is 

the part of the fish scales which are known to contain potential collagen. Collagen, but in the size of 

marco-particles and nano-particles, has been widely applied in various fields such as health, cosmetic, 

and industry. The problem of meeting the need for collagen, which has been from non-halal animal 

sources and prone to infectious diseases, has become one of the basic considerationsfor conducting 

this research to find alternative collagen sources. The manufacture and characterization of nano-

collagen by untilizing waste carp scales is the goal in this study. The proximate test, deproteinization, 

extraction, analysis and characterization stages are a series of processesto obtain collagen and 

nanocollagen. The extraction results showed that the yield of collagen extracted from carp scale waste 

was 8,62%. Physical characterization of collagen obtained a yellowish white color, pH 6.59, 

maximum UV absorption at a wavelength of 268 nm which was confinned to come from the strucrure 

of collagen fibrils with amide bonds A, B, I, II and IIIthrough FTIR analysis. Furthermore, the 

manufacture and characterization of nanocollagen gave a particle size distribution from the smallest 

668-1581 nm with the highest intensity at a particle size of 1146 nm based on PSA analysis which 

was in line with the morphology of nanocollagen through visualization using  SEM. Based on these 

results indicate that the waste carp sclaes have the potential to be used as an alternative source to meet 

the needs of collagen and nanocollagen. In an advanced stage, the nanocolagen from fish scale waste 

will be applied as a preventative for premature aging of the skin. 

Keyword : extraction, carp (Cyprinus carpio), Scale waste, nanocollagen. 

 

A. PENDAHULUAN. 

 Ikan mas (Cyprinus Carpio) menjadi salah satu komoditas unggulan dari budidaya 

perairan air tawar di Indonesia.  Hal tersebut dibuktikan dengan ulasan yang dilaporkan oleh 

Nugroho et al., [1] bahwa sumbangsih hasil budidaya ikan air tawar mencapai sekitar 

75,71%, dimana salah satunya adalah ikan mas dengan produksi per tahun 2014 yang 

diproyeksikan meningkat 138%/ tahun.  Selain itu,  konsumsi rata-rata ikan mas di Indonesia 

yang datanya tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS), (2009) dilaporkan mencapai 0,12 

kg/kapita/tahun, dimana terbesar kedua untuk kategori ikan air tawar setelah ikan mujair dari 

total konsumsi ikan nasional 28,28 kg/kapita/tahun yang dikategorikan berdasarkan golongan 

pengeluaran (Rp/bulan) [2].   

 Rata-rata bagian daging ikan mas yang dapat dimakan (edible portion) adalah sekitar 

27,3 – 27,9 % dari total bobot tubuhnya yang berkisar 34,45 – 37,57 g dengan umur 12 

minggu sebagai sumber protein dan nutrisi hewani [3].  Dari sisi pengolahan, limbah yang 

terbuang seperti sisik, tulang, dan organ dalam tak terkonsumsi memberikan impikasi bagi 

lingkungan, dimana hampir 70 % dari sisa edible portion tersebut [4].   

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 02, Desember 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

96



97 
 

 Melihat permasalahan tersebut, pemanfaatan limbah sisik ikan mas dapat menjadi 

alternatif dan solusi sebagai sumber kolagen.   Karena dilaporkan bahwa bagian sisik ikan 

mas mengandung kolagen sekitar 41,3% (spesifik di kulit) dan 1,35% (spesifik di sisik) 

dimana lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bagian tulang yaitu hanya 1,06% [5].  Hal 

ini juga tidak terlepas dari sisi pemenuhan kebutuhan kolagen yang masih menjadi tantangan 

hingga saat ini, karena hewan mamalia darat seperti sapi dan babi masih mendominasi 

sebagai salah satu sumber untuk memproduksi kolagen [6].  Diulas dari sisi pemanfaatan dan 

penerapannya, penggunaan kolagen yang diekstrak dari bagian sapi ditemukan beberapa 

permasalahan seperti terdapat penyakit bovine spongiform encephalopathy (BSE), 

transmissible spongiform encephalopathies (TSE),  dan foot and mouth disease (FMD) 

terutama penyakit sapi gila [7].  Selain itu, kolagen yang bersumber dari babi dilaporkan 

menimbulkan permasalahan yang tidak hanya dilarangnya karena batasan agama, terutama di 

Indonesia yang mayoritas muslim, tetapi juga memberikan risiko kontaminasi akibat 

penyakit zoonosis, sehingga pemilihan bahan baku kolagen yang bersumber dari hewan non-

mamalia seperti ikan dapat menjadi alternatif [8].   

 Biodiversitas sumber daya perairan baik air tawar maupun laut, tidak hanya dari ikan 

tetapi juga termasuk dari jenis hewan poripefa, cnidaria, dan moluska [9], memberikan 

variasi bahan baku untuk memperoleh kolagen berbagai tipe seperti tipe I, tipe II, tipe III, 

maupun tipe IV [10].  Selain itu, dukungan penelitian dan ulasan yang membahas tentang 

potensi bagian ikan sebagai sumber kolagen, skema prosedur, metode ekstraksi 

menggunakan variasi konsentrasi, jenis pelarut, dan kondisi operasi berbagai variabel, 

metode karakterisasi, hingga penerapan kolagen sebagai bahan baku rekayasa biomaterial 

telah dijelaskan secara komprehensif untuk memberikan gambaran bahwa ikan memiliki 

potensi sebagai sumber kolagen yang potensial [11].  Dari sisi keunggulan juga telah diulas 

yang menunjukkan bahwa kolagen berbasis sumber daya perairan memiliki rendemen yang 

tinggi, daya pembentuk gel rendah sehingga daya penyerapan lebih besar, titik leleh rendah, 

terbebas dari batasan agama dan etika,  serta kontaminan biologis maupun racun yang rendah 

[12].  

 Selain itu, dukungan penggunaan metode ekstraksi untuk memperoleh kolagen dari 

sisik ikan mas telah banyak diterapkan dan dibahas, baik menggunakan pelarut asam atau 

dikenal dengan acid-soluble collagen (ASC), basa, maupun enzim atau metode pepsin 

soluble collagen (PSC) [13].   Karakterisasi kolegen dari sisik ikan mas dalam penelitian 

Chinh et al., [14] dilaporkan bahwa rendemen tertinggi yang diekstrak menggunakan metode 

ASC diperoleh sekitar 13,6%, dengan struktur kolagen berbentuk fibril yang tersusun dari 

gugus fungsi amida A (area serapan 3294 cm-1 atau 3400 – 3440 cm-1), amida B (area 
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serapan 3076 cm-1 atau 2935 – 2915 cm-1), amida I (area serapan 1689 cm-1atau 1600 – 1690 

cm-1), amida II (area serapan 1542 cm-1 atau1480 – 1575 cm-1), dan amida III (area serapan 

1249 cm-1 atau 1229 – 1301 cm-1) serta memiliki karakteristik serapan spektrum UV-Vis 

pada puncak 220 nm yang diindikasikan dari ikatan peptida, 280 nm dari asam amino 

aromatik, 250 -270 nm dari asam amino fenilalanin, 270 – 290 nm dari asam amino tirosin, 

280 – 300 nm dari asam amino triptofan, dan pada 192,07 nm dari kolagen tipe I.   

Perbandingan metode ekstraksi kolagen yang dilakukan oleh Pal and Suresh, [15] 

menunjukkan bahwa metode ASC lebih efektif untuk mengekstrak kolagen dari sisik ikan 

mas India jenis catla (1,72 %) dan jenis rohu (2,74%) daripada metode PSC dengan 

rendemen berturut-turut (1,48% dan 2,26%).   

Kolagen yang diekstrak dari sisik ikan mas silver (Hypophthalmichthys molitrix) 

menggunakan metode ASC dan PSC diperoleh rendemen sekitar 0,86 % dan 2,32 % [16], 

sementara ekstraksi kolagen dari sisik ikan mas jenis bighead (Hypophthalmichthys nobilis) 

mengandung 2,5 – 2,9 % dengan metode PSC [17].  

 Dari sisi pengaplikasikan kolagen, tingginya permintaan kebutuhan kolagen di berbagai 

bidang seperti kosmetik, pembedahan, kedokteran gigi, pemberian obat mata, pengiriman 

obat berkelanjutan, bidang bioteknologi, biomedis dan industri sebagai agen hemostatik, 

pembuluh darah, katup jantung, tendon dan ligamen, dressing luka bakar, augmentasi 

intradermal, dan sistem penghantaran obat [18] menjadi salah satu tantangan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut yang tidak hanya dalam ukuran makro kolagen tetapi juga 

nanokolagen [19].  Melihat permasalahan dan berdasarkan potensi tersebut menunjukkan 

bahwa pemanfaatan limbah sisik ikan mas sebagai sumber kolagen memiliki potensi untuk 

dikembangkan lebih lanjut menjadi nanokolagen karena memiliki beberapa keunggulan 

seperti lebih mudah menyerap dan lebih cepat terdifusi pada kulit selama proses regenerasi 

[20], serta mampu meningkatkan stabilitas fisik dan kimianya ketika didispersikan dalam air 

[21].  Sehingga pengembangan nanokolagen dapat diaplikasi secara luas baik dalam bentuk 

produk hair care, oral care, skin care maupun beauty mask, mucous membrane care [22], 

dan juga sebagai dermal fillers, skin substitutes, and produk facial [23].   

Oleh karena itu, pembuatan nanokolagen yang diekstrak dari limbah sisik ikan mas dilakukan 

yang tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi limbah sisa pengolahan ikan mas, tetapi 

juga menghasilkan produk nanokolagen.  

B. METODE. 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat gelas berbagai variasi dan ukuran, 

neraca analitik, pH meter, satu set alat kjeldahl, oven, waterbath, freeze dryer, chromameter, 
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scanning electron microscopy (SEM), spektrofotometer ultraviolet-visible (UV-Vis), 

fourier transform infrared (FTIR), sonicator, dan particle size analyzer (PSA).  

Adapun bahan utama yang digunakan adalah ikan mas (Cyprinus carpio).  Sedangkan bahan-

bahan kimia yang digunakan antara lain  larutan NaOH 0,30%, larutan CH3COOH 0,5 M, 

akuades, dan etanol 96%.  

 

Prosedur 

1.1. Preparasi sampel dan uji proksimat sisik ikan mas 

 Ikan mas diambil dari pedagang ikan di Pasar Way Halim Bandar Lampung, Lampung, 

Indonesia.  Limbah sisik ikan mas dicuci secara berulang untuk menghilangkan kotoran 

yang menempel, ditimbang, dan dikeringkan untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

Uji proksimat dilakukan untuk mengetahui kadar air, abu, lemak kasar, dan kandungan 

protein (kjeldahl) dari sisik ikan mas yang dianalisis sesuai dengan metode standar 

AOAC (Association of Official Analytical Chemists) yang digunakan juga oleh Pal and 

Suresh, [15]. 

1.2. Ekstraksi kolagen  

1.2.1 Tahap diproteinisasi 

Proses ini memodifikasi metode yang digunakan oleh Duan et al., [5].  

Sebanyak 137 g sisik ikan mas ditimbang, dideproteinisasi menggunakan 

larutan NaOH 0,30% selama 72 jam dengan rasio sampel sisik ikan/ larutan 

NaOH 1:8 (b/v) untuk menghilangkan protein non-kalogen sebagai 

perlakuan awal (pre-treatment), dan dicuci dengan air bersih mengalir.  

1.2.2 Tahap ekstraksi 

 Tahap ekstraksi memodifikasi metode yang digunakan oleh Chinh et al., [14].  

Setelah tahap diproteinisasi, sisik ikan mas dihidrolisis menggunakan larutan 

CH3COOH 0,5 M selama 48 jam dengan rasio sampel sisik ikan/ larutan 

CH3COOH 1:10 (b/v), dan selanjutnya dicuci dengan air bersih mengalir. 

Proses ekstraksi kolagen dari sisik ikan mas dilakukan menggunakan pelarut 

akuades dengan rasio sampel sisik ikan/ pelarut akuades 1:2 (b/v) dalam 

waterbath pada suhu 45ºC selama 2 jam. Hasil ekstraksi, sebagai kolagen 

basah, dikeringkan menggunakan freeze dryer untuk memperoleh kolagen 

kering.   

Rendemen (%, b/b) kolagen dari limbah sisik ikan mas dihitung berdasarkan 

berat kering timbangan menggunakan persamaan (1) [24].  

 Rendemen = berat kolagen kering (g)
berat sampel sisik ikan kering (g)

 × 100 %    (1) 
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1.3. Karakterisasi kolagen 

1.3.1 Penentuan warna dan pH 

Baik penentuan warna maupun pH dari kolagen, prosesnya mengadopsi dan 

memodifikasi metode yang digunakan oleh Huda et al., [24].  Warna 

kolagen kasar dari limbah sisik ikan mas ditentukan menggunakan 

chromameter.  

Untuk penentuan pH, sampel kolagen ditambah akuades hingga homogen 

dengan rasio 1:100 (b/v).  pH kolagen kasar diukur menggunakan pH meter 

hingga diperoleh nilai yang stabil.  

1.3.2 Pengamatan menggunakan SEM 

Metode ini memodifikasi dari prosedur yang dilakukan oleh Chinh et al., [14].  

Sebelum melakukan pengamatan dengan SEM, serbuk kolagen terlebih 

dahulu dilapisi dengan platinum (Pt) menggunakan mini sputter coater 

dengan  arus  18 mA selama 4 menit.  Pengamatan morfologi kolagen 

dilakukan menggunakan SEM pada 20 kV dan dimagnifikasi 2000x. 

1.3.3 Pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

Pengukuran ini mengadopsi dan memodifikasi dari prosedur yang dilakukan 

oleh Chinh et al., [14].  Sebanyak 1 mg sampel kolagen dilarutkan dalam 5 

mL n-heksana, kemudian diukur pada panjang gelombang 190-380 nm 

dengan absorbansi 0-1,5.  

1.3.4 Pengukuran menggunakan FTIR 

Penentuan gugus fungsi dan ikatan kimia dari kolagen menggunakan FTIR 

dilakukan sesuai metode yang digunakan oleh Huda et al., [24].  Sebanyak 1 

mg kolagen kering digerus dengan 100 mg kalium bromida (KBr). Sampel 

dibentuk menjadi lempeng tipis atau pellet, kemudian diukur dengan rentang 

panjang gelombang 4000 - 500 cm-1. 

1.4. Pembuatan nanokolagen 

Prosedur ini memodifikasi dan mengadopsi dari metode yang digunakan oleh Trilaksani 

et al., [25].  Pembuatan nanokolagen dilakukan dengan cara melarutkan kolagen dalam 

akuades dengan rasio perbandingan 1:2 (b/v),  lalu dilakukan sizing menggunakan alat 

sonicator dengan kecepatan 1000 rpm selama 3 jam.  Selanjutnya sampel ditetesi dengan 

larutan etanol 96 % dengan rasio perbandingan 1:1 (v/v) sambil dihomogenkan hingga 

terbentuk nanokolagen yang siap dikarakterisasi ukuran partikelnya. 

1.5. Karakterisasi nanokolagen 

1.5.1 Pengukuran ukuran partikel menggunakan PSA 
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Pengukuran  ini memodifikasi dari prosedur yang digunakan oleh Trilaksani et al., 

[25].  Ukuran partikel dan distribusi nanokolagen diukur menggunakan PSA.  

Sampel diambil sebanyak 5 mL, dimasukkan ke dalam kufet PSA, diteteskan pada 

lensa identifikasi, lalu ditembakkan  sinar  laser  gelombang nano.   

 

1.5.2 Pengamatan menggunakan SEM 

Metode ini merujuk dan memodifikasi dari prosedur yang dilakukan oleh 

Chinh et al., [14]. Pengamatan morfologi nanokolagen dilakukan 

menggunakan SEM pada 20 kV dan dimagnifikasi 2000x.  Hasil 

karakterisasi maorfologi nanokolagen dibandingkan dengan karakterisasi 

kolagen sebelumnya. 

HASIL 

1.1. Preparasi sampel dan uji proksimat sisik ikan mas 

Limbah sisik ikan mas basah yang telah dicuci  dan  dibersihkan  dari  kotoran  diperoleh  

sebanyak 500 g.   Dari total sisik ikan mas basah tersebut, diperoleh sebanyak 197 g sisik  

ikan mas yang telah dikeringkan seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 (a-c).   

 Pada penelitian ini, komposisi proksimat yang diekstrak dari sisik ikan mas spesies  

Cyprinus carpio diperoleh jumlah kadar air, lemak, abu, dan protein seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel 1. 

 

   
a) limbah sisik ikan 

mas 
b) pencucian sisik 

ikan 
c) sisik ikan mas kering dan bersih 

Gambar 1. Persiapan sampel sisik ikan mas 

Tabel 1. Komposisi proksimat dari sisik ikan mas 

Spesies ikan mas Komposisi proksimat (%, b/b) 
Kadar aira Lemakb Abub Proteinb 

Cyprinus carpio 36 0,7 9,28 54,02 
 

a Berdasarkan berat basah 
b Berdasarkan berat kering  
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1.2. Ekstraksi kolagen dari limbah sisik ikan mas 

Hasil ekstraksi kolagen dari 197 g sisik ikan mas kering diperoleh sekitar 17 g kolagen 

kering sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 (a-c).  Rendemen kolagen yang 

dihitung menggunakan persamaan (1) didapatkan sebesar 8,62 %. 

    
a) proses ekstraksi b) hasil ekstraksi 

(atas) dan sisa sisik 
(bawah) 

c) kolagen 

Gambar 2. Proses ekstraksi kolagen dari sisik ikan mas 

1.3. Karakterisasi kolagen 

1.3.1 Penentuan warna dan pH 

Penentuan warna kolagen dari limbah sisik ikan mas mengadopsi metode yang 

dikutip dari penelitian Huda et al.,  [24] untuk mengidentifikasi tingkat warna 

putih (whiteness) yang diukur menggunakan chromameter.  Sedangkan penentuan 

nilai pH kolagen ditentukan menggunakan pH meter.  Hasil warna kolagen 

didapatkan warna putih kekuningan secara visual (lihat Gambar 3).  Nilai pH 

kalogen sisik ikan mas didapatkan 6,59. 

 
Gambar 3. Penentuan warna dan pH kolagen 

1.3.2 Pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

Pengukuran serapan UV pada sampel kolagen yang diekstrak dari limbah 

sisik ikan mas dilakukan dengan rentang panjang gelombang 190-380 nm 

dan absorbansi 0-1,5.  Spektrum UV yang ditunjukkan pada Gambar 4 

diperoleh serapan maksimum pada panjang gelombang 268,0 nm dengan 

nilai absorbansi 1,0724.  
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Gambar 4.  Spektrum serapan UV dari kolagen 

 

1.3.3 Pengukuran menggunakan FTIR 

Spektrum FTIR kolagen yang diekstrak dari sisik ikan mas ditunjukkan pada 

Gambar 5.  Adanya vibrasi ulur N-H yang berikatan hidrogen pada daerah 

serapan dengan bilangan gelombang 3408,22 cm-1 mengindikasikan adanya gugus 

fungsi amida A. Pada daerah serapan 3080,32 cm-1 maupun 2960,73 cm-1 

memberikan sinyal vibrasi ulur CH3 asimetris dan CH2 asimetris yang berasal dari 

gugus amida B.  Daerah serapan pada bilangan gelombang 1653 cm-1 

menunjukkan adanya gugus amida I dari vibrasi ulur C=O yang berasal dari COO-.  

Sedangkan pada daerah serapan 1546,91 cm-1 berasal dari gugus amida II dengan 

vibrasi bengkok N-H dan vibrasi ulur C-N.  Pada daerah yang lebih rendah 

1454,13 cm-1 1404,18 cm-1, dan 1330,88 cm-1 memberikan puncak dari vibrasi 

bengkok CH2 asimetris dan vibrasi ulur gugus COO- simetris.  Vibrasi dari gugus 

amida III muncul pada daerah serapan 1247,94 cm-1 yang diindikasikan dari 

vibrasi bengkok N-H dan vibrasi ulur C-H.  Serapan daerah yang lebih rendah 

yaitu 1082,07 cm-1, 1033,85 cm-1, 921,97 cm-1, 869,90 cm-1, dan 665,44 cm-1 

memberikan vibrasi berturut-turut secara spesifik dari vibrasi ulur C-O, vibrasi 

ulur dan bengkok dari C-O yang berasal dari C-O-H, vibrasi bengkok dari gugus 

=C-H maupun vibrasi ulur C-O.    

 
Gambar 5. Spektrum FTIR dari kolagen 
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1.4. Pembuatan nanokolagen 

Pembuatan nanokolagen mengadopsi dan memodifikasi prosedur yang digunakan oleh 

Trilaksani et al., [25].  Hasil nanokolagen yang terbentuk diperoleh warna putih 

kekuningan yang selanjutnya dikarakterisasi menggunakan PSA dan SEM untuk 

mengkonfirmasi ukuran maupun morfologi partikelnya.   Proses dan hasil pembuatan 

nanokolagen ditunjukkan pada Gambar 6 (a-c).   

   
a) proses sizing dengan alat 

sonicator 
b) proses homogenisasi 

dengan etanol 96% 
c) nanokolagen dari ekstrak 

sisik ikan mas 
Gambar 6.  Proses pembuatan nanokolagen 

1.5. Karakterisasi nanokolagen 

1.5.1 Pengukuran menggunakan PSA 

Hasil pengukuran dan analisis nanokolagen menggunakan PSA (lihat Gambar 7) 

diperoleh ukuran partikel terkecil 668 nm dengan parameter distribusi d10 (<10%) 

sampai ukuran 1581 nm pada distribusi d90 (<90%).  Rata-rata ukuran partikel 

dengan distribusi d50 (<50%) (median) diperoleh 1181 nm.  Intensitas distribusi 

dengan puncak tertinggi diperoleh ukuran partikel pada 1146 nm.   

 
Gambar 7.  Spektrum PSA nanokolagen 
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1.5.2 Perbandingan pengamatan SEM antara kolagen dan nanokolagen 

Pengamatan permukaan  kolagen yang diekstrak dari limbah sisik ikan mas 

dilakukan  menggunakan  SEM dengan pembesaran 2000x melalui rujukan 

prosedur yang digunakan oleh Trilaksani et al., [25].  Pengamatan morfologi pada 

kolagen tersebut memberikan bentuk gumpalan saling terkait yang heterogen 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8a.   

Untuk memberikan perbandingan visual morfologi dengan kolagen, maka 

nanokolagen dikarakterisasi menggunakan SEM dengan pembesaran yang sama.  

Hasil morfologi nanokolagen yang ditunjukkan pada Gambar 8b memberikan 

visualisasi partikel yang homogen dengan ukuran partikel yang telah terkonfirmasi 

pada analisis PSA yang memberikan kesimpulan telah memenuhi standar 

nanopartikel.   

  
a) Permukaan morfologi kolagen b) Permukaan morfologi nanokolagen 

Gambar 9.  Perbandingan visual morfologi pada pembesaran 2000x 

C. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk membuat dan mengkarakterisasi nanokolagen yang 

diekstrak dari limbah sisik ikan mas spesies Cyprinus carpio.  Uji proksimat dilakukan 

sebagai tahap awal untuk mengetahui kandungan kadar air, abu, lemak kasar, dan kandungan 

protein (kjeldahl) pada sisik ikan mas yang dianalisis berdasarkan metode standar AOAC 

seperti yang dilakukan juga oleh Pal and Suresh, [15].   

Perbandingan (%, b/b) uji proksimat pada penelitian ini (lihat Tabel 1) dengan literatur  

penelitian dari Mahboob et al., [26] menunjukkan bahwa hasil kadar air sampel penelitian ini 

diperoleh lebih rendah, sedangkan kandungan protein didapatkan secara signifikan lebih 

tinggi daripada yang dilaporkan.  Kandungan protein yang tinggi berasal dari komposisi 

asam amino yang diindikasikan adanya kandungan kolagen pada sisik ikan tersebut [27].  

Kandungan lemak relatif sama, namun perbandingan kandungan abu secara spesifik 

memberikan kuantitas yang lebih tinggi dari yang dilaporkan.  Penelitian dari [15] 

mengatakan bahwa tingginya kandungan abu sebagian besar disebabkan oleh adanya garam 

berbasis kalsium yang terdapat pada dua lapisan berbeda yaitu pada lapisan atas sisik dan 

lempengan fibrilar yang terdapat pada sisik.  Selain itu, perbedaan komposisi proksimat 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jenis atau spesies ikan, kondisi biologisnya, 

dan metode pengujiannya [5].   

Persentase rendemen (%, b/b) kolagen dari limbah sisik ikan mas dihitung berdasarkan 

berat kering timbangan atau lebih dikenal dengan dry weight basis (dwb) [24].  Penelitian ini 

mengadopsi dan memodifikasi dari metode yang dilakukan oleh Chinh et al., [14].  

Perbandingan hasil rendemen pada penelitian ini memberikan hasil yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan literatur dari [5], yang mana disebutkan juga faktor penyebab yang 

mempengaruhi kandungan protein dalam sisik ikan yaitu seperti jenis ikan, kondisi 

biologisnya, metode yang digunakan, dan struktur kolagennya.  Namun apabila dibandingkan 

dengan data literatur dari [14] menunjukkan hasil rendemen yang lebih rendah dimana 

beberapa faktor yang diungkap yaitu kondisi ekstraksi seperti pH, suhu, dan waktu.  Lebih 

lanjut, jika hasil penelitian ini dibandingkan dengan rendemen kolagen yang diekstrak dari 

sisik ikan mas jenis lain seperti ikan mas silver [16], ikan mas jenis bighead [17], dan ikan 

mas jenis catla dan rohu India yang menunjukkan hasil rendemen penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan data yang telah dilaporkan tersebut.  Selain itu, faktor kelarutan pada proses 

ekstraksi menggunakan larutan kimia dan jenis metode yang digunakan menjadi salah satu 

penyebab tinggi rendahnya rendemen kolagen yang diperoleh [15]. 

Karakteristik warna kolagen disebutkan bahwa dapat memberikan nilai tambah secara 

visual, namun tidak mempengaruhi kolagen sebagai produk yang diperoleh, karena warna 

kolagen dikaitkan dengan warna pigmen dari kulit sebagaimana yang dibahas oleh [24].  

Perbandingan pH kolagen penelitian ini memberikan nilai pH jauh lebih tinggi (mendekati 

netral) apabila dibandingkan dengan pH kolagen yang diekstrak dari kaki bebek yang dikutip 

dari literatur tersebut.  

Hasil pengukuran panjang gelombang UV-Vis pada penelitian ini berada pada 

rentang 250 – 270 nm yang mengindikasikan adanya asam amino fenilalanin dan 

tirosin seperti yang dilaporkan oleh [14].  Selain itu, karakterisasi untuk 

mengidentifikasi gugus fungsi dan ikatan kimia pada penelitian ini menunjukkan 

vibrasi yang berasal dari gugus amida.  Pada gugus amida A, gugus amida B, dan gugus 

amida II diungkapkan bahwa vibrasi tersebut berasal dari molekul protein seperti yang 

dilaporkan oleh [24].  Pada gugus amida I mengindikasikan adanya susunan ikatan peptida 

seperti yang dilaporkan oleh [17].  Area serapan dari gugus amida III yang tercantum dalam 

hasil diproyeksikan berasal dari lapisan β protein yang mengindikasikan adanya ikatan triple 

helix seperti yang dilaporkan oleh [16].  Serapan vibrasi yang berasal dari asam amino tirosin 

berbentuk β dimana hasil ini sesuai dengan puncak serapan pada pengukuran UV, dan vibrasi 

bengkok CH2 baik dari protein, lipid, maupun karbohidrat.  Karakterisasi adanya mayoritas 
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gugus fungsi amida yang terdapat pada kolagen ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh 

[14,15,25].  Bentuk morfologi kolagen identik seperti yang dilaporkan oleh [14] yang 

menyebutkan adanya struktur fibril protein yang menyusun kolagen tersebut.  Bentuk 

struktur fibril pada kolagen tersebut sesuai juga seperti yang dilaporkan oleh [16]. 

Secara data, hasil karakterisasi nanokolagen ini telah memenuhi standar nanopartikel 

kolagen yang dinyatakan bahwa kategori nanokolagen apabila ukuran partikel pada skala 10-

1000 nm seperti yang dilaporkan oleh [21].  Perbedaan distribusi ukuran partikel pada 

kolagen yang diubah menjadi nanopartikel dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komposisi 

matriks, proses evaporasi pelarut organik, dan proses pencampuran seperti yang dilaporkan 

oleh  [25]. 

Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa pada nanokolagen tidak memberikan 

struktur gumpalan sebagaimana terlihat pada Gambar 9a yang mengindikasikan telah terjadi 

perubahan ukuran partikel secara signifikan (Gambar 9b) seperti yang telah terkonfirmasi 

pada pengukuran PSA.  Hasil ini sejalan seperti yang dilaporkan oleh [19] bahwa ukuran 

struktur fibril pada kolagen secara detail telah mengalami perubahan menjadi nanopartikel. 

Pengubahan ukuran partikel kolagen menjadi ukuran nanopartikel atau disebut dengan 

nanokolagen memberikan beberapa keunggulan seperti meningkatkan daya serap dan lebih 

cepat terdifusi pada kulit selama proses regenerasi [20], dan meningkatkan stabilitas fisik dan 

kimianya ketika didispersikan dalam air [21].  Oleh karena itu, nanokolagen berpotensi untuk 

dapat dimanfaatkan di bidang biomedis dan industri sebagaimana dilaporkan oleh [18].  

Selain itu, penggunaan nanokolagen di bidang kosmetik memberikan manfaat untuk 

memperbaiki elastisitas kulit, kelembaban kulit, dan kehilangan air transepidermal, memiliki 

sifat melembabkan, meregenerasi kulit, dan membentukan lapisan kulit [22].      

 

D. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa limbah 

sisik ikan mas (Cyprinus carpio) memiliki potensi sebagai sumber kolagen alternatif 

dibuktikan dengan hasil rendemen kolagen yang diperoleh sekitar 8,62%, berwarna putih 

kekuningan secara visual dan memiliki pH 6,59.  Selain itu, secara struktural memberikan 

bentuk morfologi gumpalan struktur fibril yang saling terkait dengan adanya ikatan kimia 

dari gugus amida A, B, I, II, dan III yang mendominasi sehingga diindikasikan sebagai 

struktur kolagen.  Karakterisasi nanokolagen memberikan distribusi ukuran dari yang terkecil 

668 – 1581 nm dengan intensitas tertinggi terdapat pada ukuran partikel 1146 nm yang 

sejalan dengan visualisasi morfologi, sehingga terkonfirmasi bahwa pembuatan nanokolagen 

telah berhasil. 
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A B S T R A K 

Hubungan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah cenderung kurang 
harmonis, terutama hadirnya kebijakan dari pemerintah pusat. Ketidakpercayaan daerah 
terhadap pusat acapkali muncul akibat kebijakan bergeser lebih banyak merugikan daerah. 
Hal ini terlihat lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena secara inheren 
berdampak terhadap penyesuaian regulasi di daerah. 
Tujuan penulisan ini, untuk memberikan legal position program pembentukan peraturan 
daerah (Propemperda) yang harus dijadikan sebagai: a) Instrumen perencanaan sebelum 
pembentukan Perda, b) Dijadikan sebagai politik hukum satu tahun kedepan, dan c) 
Pengendali pembentukan Perda dan mengikat seluruh pemangku kepentingan, d) Bahan 
evaluasi dari kinerja DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi.  

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan: a) Pendekatan yuridis normatif, 
yaitu: pendekatan dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan 
peraturan perundang-undangan, pelaksanaa menggunakan pedekatan kepustakaan. b) 
Pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris dengan mengadakan hubungan langsung 
maupun tidak langsung terhadap masalah. 

Adapun hasil penelitian berupa: a) Bentuk pembaharuan regulasi yang bersumber 
pada kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), rencana 
pembangunan jangka menengah daerah dan visi-misi kepala daerah, b) Instrumen 
perencanaan Perda dalam rangka penataan regulasi dan pembangunan daerah terutama sektor 
pelayanan publik, kelembagaan dan organisasi daerah dan peningkatan pendapatan asli 
daerah. Saran yang dihasilkan berupa: a) Propemperda sebagai bahan sinkronisasi dan 
harmonisasi peraturan perundang - undangan terkait, dan b) dijadikan alat pembaharuan 
hukum dengan menjaga sistem hukum nasional dan daerah. 
 
Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Arah Kebijakan,dan Prioritas Propemperda 
 

A B S T R A C T 

The central and regional governance to lacking a harmonious, especially the presence 
of policy from the central government. The agains distrust, the center more often appear as 
the effect more detrimental to the policy shift .This can be seen the emergence of law no. 11 
year 2020 about copyright work, because the impacts are inherently local regulations. 

Writing this, the to give the formation of local regulations legal posisinya program 
(Propemperda) to used as: a) planning instrument before making bylaws, b) used as political 
legal one years, control and, c) making bylaws and binding all stakeholders, d ) an evaluation 
of performance of the local assemblies and regional governments in the preparation of 
regulations. 
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Research methodology in writing it uses: a) normative juridical approach is approach was 
undertaken through for the assessment and its interpretation to the literature of law and laws 
and regulations, the implementation of using pedekatan literature available, b) approach done 
with empirical juridical or had intercourse with directly and indirectly on the problem. 

The results of the research are: a) The form of regulatory reform originating from the 
authority of regional autonomy and co-administration (medebewind), regional mid-term 
development plans and visions and missions of regional heads. b) instrument planning 
regulations in order to manage the regulations and regional development especially, public 
service sector institutional and regional organisations and the increase in revenue. Advice 
produced in a: propemperda ) as a synchronization and harmony perundang related 
regulations - invite, and b ) the renewal of a law used as a means to keep the legal system 
national and sub-national. 
Keywords: legal position, policy direction Propemperda and priorities 
 

A. PENDAHULUAN 

Secara umum relasi antara pusat – daerah acapkali tidak harmonis. Problematika 

tersebut sebagai realitas yang secara yuridis membutuhkan kajian keilmuan mendalam, 

khususnya mencermati keberadaan Undang-Undang Pemerintah daerah dan aturan 

turunannya (Akmal Boedianto, 2010: 4). Adanya ketidakpuasan daerah kepada pusat, salah-

satunya akibat terbatas kewenangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah. 

Pasal 18 ayat (5): “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Mengutip 

pendapat Bagir Manan (2002: 24) mengatakan dasar pemberian otonomi bukan sekedar 

pemencaran penyelenggaraan pemerintahan, tetapi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat 

dilaksanakan dengan efektif dan efesien. Jimly Asshiddiqie pun turut mengatakan Indonesia 

sebagai negara berbentuk kesatuan (unitary-state) (Bagir Manan, 2002: 24). Otonomi 

merupakan tatanan kenegaraan (straatsrechtelijke), bukan hanya sekedar tatanan administrasi 

negara (administratief rechtelijke) namun juga sebagai tatanan kenegaraan otonomi berkaitan 

dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Dalam tatanan tersebut, ada 

tiga prinsip pokok negara hukum: Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis, 

pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan pemerintahan (Bagir Manan, 1994: 39). 

Negara kesatuan terpola dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu: pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), di selenggarakan menurut sentralisasi dan 

desentralisasi (R.M. A.B. Kusuma. 2004: 299). Dalam hal ini, Bagir Manan (1994: 39), 

menandaskan dasar hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi sesuai Pasal 18 

UUD, terdapat dua dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat-daerah, yaitu: 

dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat 

istimewa, karena itu dua faktor yang mendasari hubungan pusat-daerah dalam kerangka 
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desentralisasi baik itu kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (Yuswanto, 

2009: 5-6). Pelaksanaan desentralisasi bukan hanya bermakna efisiensi, melainkan sebagai 

bentuk demokrasi pemerintahan (Bagir Manan, 1993: 269). 

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyatakan pemerintah daerah berhak menentukan Perda 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yuswanto 

(2009: 5-6) mengatakan Perda meliputi: Perda dan peraturan-peraturan lain, diantaranya 

peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan walikota. Menurut Maria Farida, Perda 

sebagai peraturan perundangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat 

daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang keberadaannya ada dalam sistem 

hukum negara Republik Indonesia  

Begitu pula, Bagir Manan (1992: 59-60), mengatakan Perda merupakan sebuah 

penamaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan DPRD persetujuan 

kepala daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda merupakan ciri yang 

menunjukkan pemerintahan tingkat daerah merupakan satuan pemerintahan otonom yang 

berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, menyatakan proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan termasuk Perda, mulai dari: persiapan, perencanaan, pembentukan, 

pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, dan mekanisme 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda memperhatikan visi dan 

misi kepala daerah dan rencana pembangunan daerah. 

Kedudukan Perda sebagai bentuk implementasi otonomi daerah (local autonomie) 

karena Perda sebagai perangkat dan salah satu produk daerah. Esensi otonomi daerah sebagai 

bentuk kemandirian (zelfstan’digheid) dan bukan suatu kebebasan sebuah satuan 

pemerintahan yang merdeka (onafhan’kelijkheid) (I Gde Pantja Astawa, 2009: 265). 

Pembentukan Perda menurut ilmu perundang-undangan berlandaskan pada tiga hal, berupa: 

a) landasan yuridis, b) landasan filosofis, dan c) landasan sosiologis, sehingga tidak terjadi 

perda bermasalah karena akibat disharmonisasi dan tumpang-tindih dengan Perda lainya baik 

secara vertical maupun horizontal. 

Selain itu, mulai dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, permasalahan menonjol yang acapkali muncul 

adalah tarik-menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam mengelola sumber-sumber 

yang ada di daerah. Pertanyaannya, bagaimana posisi daerah dalam Omnibus Law Cipta 

Kerja terutama dalam penyusunan Perda? Karena undang-undang ini menyebabkan dan 

berdampak terhadap beberapa Perda yang perlu dievaluasi, dirubah, disesuaikan dan dibuat 

sebagaimana kehendak UU Cipta Kerja. Keadaan ini dapat disebut tsunami regulasi didaerah. 

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 02, Desember 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

112



113 
 

Lalu apakah yang menjadi prioritas daerah dalam melaksanakan penyesuaian dan evaluasi 

Perda ketika UU Cipta Kerja dilaksanakan dan diterapkan di daerah? mengingat akan 

keterbatasan yang dimiliki daerah. 

Berdasarkan beberapa pertanyan tersebut penting kiranya mengangkat judul tentang 

legal position Propemperda dalam pembentukan regulasi daerah pasca lahirnya UU 

Ciptakerja dengan mempertimbangkan segala aspek di daerah. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang dipergunaan dalam penulisan jurnal ini dalam pelaksanaan suatu 

penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan 

suatu permasalahan (Bambang Sunggono, 2003: 12). Penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan junal ini adalah: a) Pendekatan 

secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran 

terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Secara operasional dilakukan 

dengan penelitian kepustakaan, b) Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengadakan hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian laporan 

kajian.  

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data 

sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003: 12). Data primer adalah data yang 

diperoleh dari pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara terarah dari 

narasumber atau informan.   

Pengolahan data, dilakukan dengan pengolahan baha hukum yang sudah diperoleh 

kemudian dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut: a) 

Mengidentifikasi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan laporan 

kajian yaitu buku-buku atau literatur dan instansi yang berhubungan dengan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat; b) Data yang telah diperoleh kemudian 

disesuaikan dengan pokok bahasan, yaitu dengan mengutip data yang diperoleh dari buku-

buku, literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan penulisan laporan 

kajian; c) Menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan aturan yang telah ada atau 

sering dikenal dengan sebutan klasifikasi data; dan d) Menyusun data menurut tata urutan 
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yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mudah dianalisa untuk mendapatkan susunan 

data yang sistematis. 

Analisis data mempergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan 

menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mempermudah dalam menghasilkan 

data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Oleh 

karena itu, yang dilakukan adalah memberikan arti dari setiap data kemudian di analisis 

secara mendalam, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis sehingga 

menggambarkan suatu jawaban dari masalah yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. 

C. PEMBAHASAN 

1. Perda Bermasalah 

Perda bermasalah menurut data, yang bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(mendagri) telah membatalkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah ditahun 2006 ada 114, 

tahun 2007 ada 173, tahun 1999.  

Kemendagri telah mentelaah 5.054 Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

Sumbangan Pihak ketiga, sebanyak 158 Perda direvisi dan 930 Perda dibatalkan. Sampai 

bulan Juli 2009 terdapat 1.063 Perda dibatalkan dan di tahun 2010 membatalkan 329 Perda 

bermasalah.  

Menurut Mendagri Gamawan Fauzi kala itu, pembatalan Perda dilakukan setelah 

Kemendagri melakukan pengkajian terhadap 2400 Perda dari 3000 Perda, hasilnya Perda 

bermasalah terkait dengan kecenderungan Pemda menciptakan berbagai pungutan,  namun 

pungutan tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

bahkan Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang 

antar-daerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Adanya ribuan Perda bermasalah 

tersebut, disebabkan karena pejabat eksekutif dan legislatif di daerah belum memiliki 

kemampuan dan profesionalisme dalam bidang pembentukan regulasi didaerah. Pejabat 

kurang profesional, cuma bisa menghasilkan regulasi yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan di atasnya. Selain itu, Perda bermasalah menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi, dan investor tidak mau berinvestasi. 

Menurut Siti Zuhro dkk. (2010: 8) angka tersebut menunjukkan mayoritas Perda 

bermasalah dan dibatalkan terkait dengan persoalan, seperti: judul yang tidak sesuai dengan 

substansi atau materi Perda. Bahkan Rikardo Simamarta mengkritik pembentukan hukum di 

daerah dipahami sebagai perkara teknis tanpa memperdulikan proses sosial dan politik, 

akibatnya substansi Perda menjadi carut-marut, dan lebih memprihatinkan substansi Perda 

lebih banyak copy paste dari daerah lain dibandingkan hasil kreativitas intelektual para aktor 

dalam memotret nilai-nilai dan kebutuhan sosial-daerahnya. 
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Pembentukan legislasi yang elitis menjadi salah-satu pemicu terbitnya “Perda 

bermasalah” yang akhirnya dibatalkan pemerintah pusat atau direvisi (Rikardo Simamarta, 

2003: 35-36). Perda bermasalah diakibatkan pembentukan Perda tidak melalui kajian Naskah 

Akademik dan berdasarkan program pembentukan regulasi legislasi daerah (Pasal 1 ayat (1) 

UU No. 10 tahun 2004).  

Akhirnya Perda lahir prematur, asal copy paste dari daerah lain dan tidak berbasis 

kepentingan masyarakat. Untuk menyelesaikan problem Perda bermasalah tersebut sudah 

sepantasnya melalui evaluasi di Propermperda sebelum dilanjutkan pembahasan Perda. 

Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Propemperda mengalami kebuntuan 

atau tidak berjalan seperti yang diharapkan, hal itu disebabkan Undang-Undang No. 10 

Tahun 2004 belum menjelaskan keharusan Pemda dan DPRD membuat Propemperda. Pasal 

32 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, menyatakan Perencanaan 

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan Propemperda Provinsi. Perencanaan 

Penyusunan Perda Kabupaten/Kota dilakukan Propemperda Kabupaten/Kota. 

Merujuk pada definisi tersebut, diketahui Propemperda merupakan pedoman dan 

sekaligus pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang 

mengikat lembaga berwenang membentuk Perda. Propemperda merupakan suatu hal penting 

yang perlu dikelola dengan baik, karena terdapat unsur perencanaan yang merupakan salah 

satu faktor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap terhambatnya pembangunan 

regulasi di daerah. Dari pandangan tersebut, tentu perlu dipikirkan sebelum penyesuaian 

Perda dalam implementasi UU Ciptakerja yang dilakukan oleh DPRD dan Pemda, agar 

sebaiknya dilakukan evaluasi dan harmonisasi Perda sehingga ketika dibuat Perda tersebut 

diketahui bermasalah atau bahkan menimbulkan beban kepada masyarakat. 

2. Legal Position Propemperda 

Pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. M. Solly Lubis (1989: 1) 

mengatakan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara.  

Peraturan negara adalah peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam 

pengertian lembaga atau pejabat tertentu.  

Kemudian Maria Farida Indrati S (2007: 13) mengatakan ilmu perundang-undangan 

mencakup pembahasan tentang proses pembentukan atau perbuatan membentuk peraturan 

negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan negara, baik pusat maupun daerah. 

I Gde Pantja Astawa, Suprin Na’a (2008: 18), Peraturan perundang- undangan adalah setiap 

keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, 

yang bersifat atau mengikat secara umum.  
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Dalam pembentukan Perda, dimulai dari tahap perencanan pembuatan hukum, 

penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, sampai dengan sosialiasasi 

produk hukum. Sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo (2002: 123) menyamakan 

legislasi (wetgeving, legislation) sebagai pembuatan undang-undang. Demikian pula menurut 

Saldi Isra (2010: 79) fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan peraturan 

undang-undang. 

Kedudukan hukum Propemperda sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 

2011, telah termuat dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dalam 

undang-undang maupun dibawah undang-undang, walaupun sifatnya masih sekilas belum 

jelas dan belum ada keharusan Pemda membuat Propemperda. 

Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, menyatakan 

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Propemperda Provinsi. 

Perencanaan Penyusunan Perda Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda 

Kabupaten/Kota. Membaca ketentuan tersebut dapat dirumuskan, legal position 

Propemperda sebagai instrumen perencanaan legislasi disusun secara terencana, terpadu dan 

sistematis. Terencana maksudnya perumusan propemperda disiapkan terlebih dahulu secara 

baik, misalnya melalui kajian akademik sebagaimana diatur oleh UU No. 12 Tahun 2011. 

Terpadu maksudnya pembentukan Propemperda dilakukan secara bersama-sama dan 

bersinergi antara Pemda maupun DPRD, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan 

stakeholder, dan sistematis maksudnya pembentukan Propemperda mengikuti ketentuan 

hukum dan dilakukan menggunakan mekanisme yang sistemik. 

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan kedudukan Propemperda merupakan 

dokumen perencanaan yang dipersiapkan secara baik, dilakukan secara bersama-sama dan 

mengikuti ketentuan hukum yang sudah ditentukan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan disahkan dikarenakan masih terdapat kekurangan dan belum 

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu diubah. Hal baru 

yang muncul dalam UU No. 15 tahun 2019 hanyalah terkait pengaturan mekanisme 

pembahasan Rancangan Perda yang sudah dibahas oleh DPRD bersama Pemda dalam suatu 

periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan 

dalam pembentukan Perda. 

Inosentius Samsul (2008:14) dalam hal ini telah memberikan kisi-kisi dalam 

Pembentukan Propemperda perlu berlandaskan pada: a) Perintah Undang-Undang dan 

Peraturan yang lebih tinggi lainnya. b) Terkait dengan pelaksanaan Perda lainnya. c) 

Mendorong percepatan pembangunan daerah. d) Revisi atau amandemen Perda. e) Orientasi 
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pada pelayanan publik. f) Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan 

yang berkeadilan, dan g) Secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan 

dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. 

3. Dampak UU Cipta Kerja  

Persepsi sepihak daerah tentang kewenangannya yang acapkali lebih mementingkan 

kepentingan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh 

manfaatnya dalam konteks yang lebih luas (baik regional maupun nasional) menimbukan 

kerumitan (hubungan) pengelolaan kewenangan daerah dan antardaerah.  

Hal ini membuat relasi antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, lebih 

menonjol kedaerahannya. Omnibus Law Ciptaker merupakan kumpulan berbagai Undang-

Undang, termasuk regulasi otonomi daerah, entah siapa melakukan apa, siapa berperan apa, 

bagaimana dilakukan dan seperti apa bentuk pertangung-jawaban. Contoh, perubahan 

pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemda kepada pusat yang kini sudah ada 

dikeluarkan Peraturan Pemerintah, apakah akan lebih efektif dan efisien serta memberikan 

kemanfaatan yang luas bagi rakyat. 

Bagi Pemda, perpindahan kewenangan tersebut bisa menimbulkan berbagai risiko 

seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena 

tiadanya pengawasan pemda terhadap kegiatan pertambangan di daerah.  Sampai saat ini, 

Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana yang terdiri atas 47 PP dan 4 Perpres 

yang tentu berdampak pada perundang-undangan di daerah. Menurut Pasal 166 UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara keseluruhan direvisi. 

Kepala daerah hanya diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem pendukung 

pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah 

pusat. Bila tidak, akan ada sanksi kepada pemda yang enggan melaksanakan ketentuan 

tersebut. Pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari 

gubernur bila teguran tertulis dari pemerintah pusat (dua kali berturut-turut) tidak diindahkan 

oleh kepala daerah. Gubernur juga diberi kewenangan untuk mengambil alih kewenangan 

perizinan berusaha dari bupati/walikota. 

Pada khakikatnya UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan kepastian kepada para 

pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis 

risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Selama ini pendekatan yang diterapkan 

adalah pendekatan berbasis izin (license based approach) yang berlapis-lapis, baik level 

kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas 

dampaknya dan dipukul rata untuk semua jenis usaha. 
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Kemudian Pasal 402A yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja menyatakan bahwa 

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemda 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal ini masih 

kabur karena tidak ada penjelasan mengenai klausul baru dari Pasal 402A tersebut. 

Pasal 164, tertulis jelas bahwa berlakunya UU Cipta Kerja, maka kewenangan menteri, 

kepala lembaga, ataupun pemda yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja wajib dimaknai 

sebagai kewenangan presiden. Misalnya, semakin kuatnya kewenangan pempus atas urusan 

daerah adalah terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam Pasal 15 UU 

Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemda wajib menyusun RDTR digital sesuai dengan standar 

dan pempus pun wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem 

perizinan berusaha secara elektronik. Apabila pemda belum menyusun RDTR, maka pelaku 

usaha dapat mengajukan perizinan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat agat dapat 

menyetujui kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pasal 174 UU Ciptaker menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan 

daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan 

presiden, “Dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, 

atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan 

atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan 

kewenangan Presiden”. Pasal 176 UU a quo juga mengubah sejumlah kewenangan pemda. 

Misalnya, kewenangan soal perizinan pada pasal 350 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 350 ayat (1) UU Pemda 

menyebutkanbahwa pemda wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 250 UU Pemda diubah melalui UU Ciptaker, 

perda dan perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan 

pengadilan. 

Pasal 251 versi UU Cipta Kerja, menyatakan Perda provinsi hingga Perda 

kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota 

dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Atas hal ini Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menunjukkan bahwa kewenangan 

Presiden atas seluruh aspek pemerintahan termasuk daerah kian absolut.  Koordinasi dan 

harmonisasi tersebut dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih 

berkualitas dan responsif, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan di daerah. 

Seiring dengan tergerusnya kewenangan Pemda, terliat dari hilangnya kewenangan 

memproses dan menerbitkan analisis dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan 
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(Pasal 22). Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 

40). Dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan (Pasal 42). Hilangnya kewenangan 

memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150). Materi muatan dalam UU 

Cipta Kerja menguatkan pola yang mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik 

resentralisasi kekuasaan. 

D. KESIMPULAN 

Legal position Propemperda sebagai instrumen perencanaan regulasi yang disusun 

secara terencana, terpadu dan sistematis. Terencana maksudnya perumusan propemperda 

disiapkan terlebih dahulu secara baik, misalnya melalui kajian akademik sebagaimana diatur 

oleh UU No. 12 Tahun 2011. Terpadu maksudnya pembentukan Propemperda dilakukan 

secara bersama-sama dan bersinergi antara Pemda maupun DPRD, dengan melibatkan para 

pemangku kepentingan dan stakeholder, dan Sistematis maksudnya pembentukan 

Propemperda mengikuti ketentuan hukum dan dilakukan menggunakan mekanisme yang 

sistemik.  Pemerintah pusat dan daerah sama-sama mengemban dan melaksanakan amanat 

mewujudkan tujuan/kepentingan nasional, yaitu: mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. 

Untuk itu, pelaksanaan UU Ciptaker harus terus didorong ke arah pencapaian bersama, dan 

mampu dilewati dengan dukungan seluruh perangkat negara. Disinilah kedudukan hukum 

Propemperda untuk menjawab dan menyelesaikan Perda bermasalah dan sebagai upaya 

pembentukan regulasi perda yang sistematis dan melalui Propemperda dapat ditentukan skala 

perioritas mana yang didahulukan dan mana yang ditunda oleh DPRD bersama Pemda. Pada 

akhirnya dalam pembentukan Perda (Pemda dan DPRD) yang bersumber pada UU Cipta 

Kerja dan turun peraturannya perlu dilakukan melalui Propemperda, yang nantinya 

diharapkan menjadi guideline dalam mementukan capaian rencana pembangunan jangka 

menengah daerah dan keberhasilan kepemimpinan daerah. Saran yang dihasilkan berupa: a) 
Propemperda sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang - undangan 
terkait, dan b) dijadikan alat pembaharuan hukum dengan menjaga sistem hukum nasional dan 
daerah. 
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DESIGN PENGOLAH KUALITAS AIR MINUM 
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

DRINKING WATER QUALITY TREATMENT DESIGN  
IN WEST LAMPUNG DISTRICT 

 
Balitbang Lampung Barat  dan Universitas Padjadjaran 

 

A. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Dasar Hukum Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup 

serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak 

setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air 

Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air 

perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan 

dalam UU no 74 th 1994 tentang Sumber Daya Air; PP No. 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan PP No. 122 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyediaan Air Minum.  Penyediaan Air Minum adalah kegiatan 

menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan 

kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum yang 

selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air 

Minum. Selanjutnya, Untuk menjamin ketersediaan air di Lampung Barat perlu ditetapkan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan terintegrasi. 

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut departemen 

kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak 

mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air 

minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang 

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 02, Desember 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

121



122 
 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum (Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 907 Tahun 2002). Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas 

dan keberlanjutan kehidupan manusia. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

SPAM yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin 

kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, 

dan syarat kontinuitas.  

Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian 

desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan 

berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Air yang ada terganggu 

jumlah dan kualitasnya sehingga tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung. Diperlukan 

prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat 

aman dan sehat dikonsumsi. 

Bupati  Lampung  Barat  melalui  Peraturan Bupati  No.  48  Tahun  2009  tentang 

Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi mencanangkan daerahnya 

sebagai Kabupaten yang mengelola dan memanfaatkan alam secara lestari, serasi, dan 

seimbang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, baik masa kini maupun masa depan. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan evaluasi dan 

optimalisasi Sumber Air Minum melalui design pengolahan kualitas air minum yang sesuai 

dengan kondisi spesifik Kabupaten Lampung Barat. 

a. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan. 

Maksud 

Maksud kegiatan penelitian ini adalah menyediakan rekomendasi bagi pemerintah 

setempat dan masyarakat di kabupaten Lampung Barat dalam mengelola air minum yang 

memenuhi kualitas standar dan sesuai dengan kondisi spesifik daerah Lampung Barat. 

b. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan  gambaran  umum sistem  penyediaan  dan pengelolaan air minum di 

Lampung Barat. 

2. Mendapatkan kondisi sistem sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air 

minum di Lampung Barat 

3. Mengidentifikasi permasalahan  yang  terjadi  dalam pembangunan Penyediaan air 

minum di Lampung Barat. 
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4. Mencari alternative  sistem  bangunan  pengolahan kualitas air minum ( Design ) yang 

sesuai kondisi di Lampung Barat. 

c.  Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya model yang spesifik pengolahan 

kualitas air minum di Lampung Barat sebagai instrumen dan sarana  pendukung  dalam  

upaya  keberlanjutan pembangunan  air  minum yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 

STUDI LITERATUR 

Daerah penelitian merupakan seluruh DAS yang berada di Kabupaten Lampung Barat, 

khususnya DAS yang mengalir kearah kota Liwa. Peran DAS yang berada pada daerah 

penelitian sangat penting keberadaannya dalam mengelola Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM). Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu 

kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum (Gambar 1). Penyelenggaraan SPAM 

adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana 

dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum 

kepada masyarakat. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 

ketersediaan  sarana  dan prasarana  SPAM dalam  rangka memenuhi  kuantitas, kualitas, 

dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 

Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi 

sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, 

peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. 

Jenis SPAM meliputi: a. SPAM jaringan perpipaan; atau b. SPAM bukan jaringan 

perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi: a. unit air baku (merupakan sarana 

pengambilan dan/atau penyedia Air Baku); b. unit produksi; c. unit distribusi; dan d. unit 

pelayanan. SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas: a. sumur dangkal; b. sumur pompa; 

c. bak penampungan air hujan; d. terminal air; dan e. bangunan penangkap mata air.  

Penyelenggaraan SPAM berlandaskan: a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; 

dan b. Rencana Induk SPAM. Rencana Induk SPAM meliputi perencanaan Air Minum 

jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan 

proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan 

memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. Rencana Induk SPAM 

disusun dengan memperhatikan: a. rencana pengelolaan sumber daya air; b. rencana tata 

ruang wilayah; c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; d. kondisi lingkungan, 
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sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan e. 

kondisi kota dan rencana pengembangannya. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan 

secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan 

menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi tersebut 

meliputi: a. penyelenggaraan SPAL; dan b. pengelolaan sampah. 

 

Gambar 1. SPAM Bandar Lampung (https://floresterkini.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-
27645991/pupr-bangun-spam-di-bandar-lampung- berkapasitas-750-liter-per-detik diakses 

10 Agustus 2021) 

Daerah penelitian masuk kedalam Lajur Sesar Sumatra (LSS) Segmen Kumering. Segmen 

Kumering ini memiliki Panjang 150 km (Natawidjaja, 2018; Sieh dan Natawidjaja, 2000). 

Pada tanggal 16 Februari tahun 1994, terjadi gempa merusak dengan skala besar dengan 

magnitude 6,5 Mb yang menimbulkan korban jiwa. Fokal mekanisme yang didapatkan 

menunjukkan pergerakan mendatar dekstral, dimana blok bagian barat (kota Liwa) 

bergerak relative kearah Utara dan blok bagian timur bergerak relative ke Selatan 

(Soehaimi dkk., 2015).  

Sesar Sumatera merupakan sesar yang paling aktif dan merupakan sumber utama bencana 

geologi di pulau Sumatera dan dapat menimbulkan gempabumi dengan magnitude yang 

sangat besar sehingga dapat menimbulkan perubahan deformasi yang cukup ekstrim (Lay 

dkk., 2005; Natawidjaja, 2018; Soehaimi dkk., 2015). Sesar sumatera merupakan sesar 

mendatar dekstral, jika dilihat dari bentukan morfologi, gawir sesar, dan beberapa 

sagponds disepanjang lajur sesarnya (Soehaimi dkk., 2015). Menurut Natawidjaja dan 

Triyoso (2007) sesar Sumatra yang memiliki panjang dari Aceh hingga Lampung terbagi 

menjadi sembilan belas segmen. Masing-masing segmen memiliki sejarah gempa besar 

dengan kekuatan diatas 6 Mb (Gambar 2). 
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Gambar 2. Gempabumi merusak yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Barat 

(USGS dan BMKG, 2021). 
 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Ruang Lingkup Kegiatan 

Lingkup Kegiatan penelitian ini yaitu: 

a. Mengumpulkan data gambaran umum sistem penyediaan dan pengelolaan air minum di 

Lampung Barat. 

b. Mengumpulkan   data   sarana   kondisi   sistem   sarana   dan   prasarana   penyediaan  

dan pengelolaan air minum di Lampung Barat. 

c.  Mengetahui data kualitas air Minum di Kabupaten Lampung Barat. 

d. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sistem pengolahan air minum di 

Lampung Barat. 

 

Metode Pelaksanaan Pengumpulan data sekunder : 

a.  Data Dasar 

Data dasar dalam Penyusunan Kajian Design Pengolahan Kualitas Air Minum di  

Lampung Barat yaitu: 

1.   Lampung Barat Dalam Angka Tahun 2019, 2020. 

2.   Data statistik kebutuhan air minum di Lampung Barat 

3.   Data kualitas air minum  

b.  Studi literatur 

Penelitian lapangan : 

 -    Survey  lapangan  (observasi)  secara  langsung  di  lokasi  studi   kaita n dengan, 

kebutuhan air bersih terhadap pelanggan (masyarakat). 

-   Survey lapangan sumber air bersih yang di pakai sebagai bahan bak u air minum 

-   Survey lapangan kondisi design air minum. 

-    Survey lapangan sumber air bersih yang di pakai sebagai bahan bak u air minum 

-   Survey lapangan kondisi design air minum. 
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Analisa : 

Analisa  data  yang  diperoleh  dari  data  primer,  sekunder  serta  data 

pendukung yang berkaitan dengan kebutuhan air minum yang layak. 

Pemodelan : 

Pemodelan adalah kegiatan design sistem bangunan pengolahan kualitas air minum 

yang sesuai kondisi di Lampung Barat 

Waktu Pelaksanaan 

Januari sampai desember 2021 

 

C. PEMBAHASAN. 

HASIL PENELITIAN 

Geologi Lampung Barat 

Daerah Lampung Barat dan sekitarnya merupakan daerah yang terletak di sebelah barat pulau 

Sumatra. Daerah ini terletak di ketinggian 800 – 1100 mdpl (Anonim, 2019) bertopografi 

pegunungan dan perbukitan, oleh karena itu daerah ini memiliki karakteristik curah hujan 

yang tinggi/banyak. Daerah Lampung Barat dan sekitamya berada di daerah dengan tipe 

curah hujan equatorial. Daerah ini mendapat hujan terbanyak pada bulan November hingga 

April dengan rata-rata curah hujan 2000-3000 mm per tahunnya (Tukidi, 2010).  Kabupaten 

Lampung Barat merupakan salah satu daerah administratif yang terletak di Provinsi 

Lampung. Lahir pada tahun 1991, daerah ini dominan dengan perbukitan. Daerah 

pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, ditempati oleh vulkanik quarter dari 

beberapa Formasi batuan. Daerah ini berada pada ketinggian 50 - > 1000 mdpl. Daerah ini 

dilalui oleh Sesar Besar Sumatra, dengan lebar zona sebesar ± 20 Km. Pada beberapa 

tempat dijumpai beberapa aktivitas vulkanik dan pemunculan panas bumi. Analisis 

morfologi dan pola pengaliran sungai daerah penelitian menghasilkan gambaran bahwa pola 

pengaliran yang berkembang adalah pola dendritik, trellis, paralel, dan radial (Gambar 3). 

Hal tersebut menjelaskan bahwa daerah penelitian tersusun oleh batuan vulkanik yang 

terstruktur dengan kemiringan lereng yang dominan sedang-sangat curam 

 

Gambar 3. Peta pola pengaliran daerah penelitian 
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Gambaran pola pengaliran daerah penelitian menunjukkan bahwa sumber air bersih 

melimpah serta penggunaan metode gravitasi dalam rangka pengembangan sistem 

pengelolaan air minum layak digunakan dan dikembangkan. 

Penggunaan lahan yang berkembang di Kabupaten Lampung Barat secara umum adalah 

pertanian lahan kering. Astuti. (2016) dalam skripsinya menyatakan bahwa  ada  perubahan  

penggunaan lahan yang sangat  drastis selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010). Hal 

yang sama diungkapkan oleh Dariah dkk. (2003); Dariah  dkk.  (2004);  dan Dariah  dkk.  

(2005).  Hutan berkurang  secara  drastic sebesar 15,57 ha, sementara pertanian lahan kering 

meningkat 25.943 ha. Prediksi penggunaan lahan tahun 2030 menggunakan ANN 

mengindikasikan bahwa terjadi penurunan luas penggunaan lahan hutan lahan kering primer 

(26.118 ha), belukar (17.624 ha), hutan lahan kering sekunder (798 ha), belukar rawa (294 

ha), rumput (87 ha ) dan tanah kosong (85 ha), sedangkan pertambahan luas terjadi pada 

penggunaan lahan pertanian lahan kering campur semak (42.966 ha), pertanian lahan kering 

(1.296 ha), pemukiman (582 ha) dan sawah (162 ha).  

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengurangan sumber, kualitas, dan 

debit air bersih. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah setempat. 

Daerah penelitian meliputi 11 daerah aliran sungai di Kabupaten Lampung Barat. Daerah 

aliran sungai tersebut berada di pegunungan vulkanik dengan ketinggian yang beragam serta 

berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Ranau dan Sukaraja (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. CAT Lampung Barat 

Daerah Aliran Sungai 

1. Way Sindalapay. 

2. Way Robok Hulu 

3. Way Robok Hilir 
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4. Way Jurak 

5. Way Salang 

6. Way Semangka 

7. Way Campeng Limau 

8. Air Hitam 

9. Way Besai  

10.Way Umpu 

11.Kondisi Air Permukaan 

Penelitian kualitas air dilakukan di Kabupaten Lampung Barat, contoh air dikumpulkan 

selama 12 bulan (Januari – Desember 2020) adalah air permukaan, terdiri dari 10 sungai 

dan 1 Danau yang tersebar di 8 Kecamatan, yaitu Way Sindalapay, Way Robok Hulu, 

Way Robok Hilir dan Way Jurak di Kecamatan Balik Bukit, Way Warkuk di Kecamatan 

Sukau, Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung, Way Semangka di Kecamatan 

Way Semangka/Belalau, Way Campang Limau di Kecamatan Way Tenong, Air Hitam 

di Kecamatan Air Hitam, Way Be sai di Kecamatan Sumberjaya dan Way Umpu di 

Kecamatan Pagar Dewa (Gambar 5 dan 6). 

 

Gambar 5. Peta lokasi pengambilan conto air permukaan di 
Kabupaten Lampung Barat. 

 
Data yang dianalisis berasal dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Kualitas Sungai dan 

Danau Ranau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020. 

Data terdiri dari koordinat dan ketinggian dari permukaan laut menggunakan, kedalaman dan 

lebar sungai, kondisi cuaca, suhu udara, kelembaban, suhu air. Selain itu terdapat pula data 

parameter fisika dan kimia air seperti derajat keasaman (pH), konduktivitas, total dissolve 

solid (TDS), total suspended solid (TSS), dissolve oxygen (DO), chemical oxygen demand 

(COD), besi (Fe), nitrit (NO2), nitrat (NO3), posfat (PO4), krom (Cr), tembaga (Cu), dan 

mangan (Mn). Parameter dan metode analisis yang dilakukan . 

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 02, Desember 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

128



129 
 

 

Gambar 6. Pengambilan sampel air permukaan 

Evaluasi hasil analisis sifat fisika dan kimia air didasarkan terhadap standar kualitas air 

menurut Peraturan Pemerintah no.82 tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran air, kelas satu (I) yaitu, air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. selain itu digunakan juga Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia no 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih. 

Tabel 1.  Parameter dan metode yang digunakan untuk analisis conto air 
permukaan di Kabupaten Lampung Barat 

 
 

 

No. 

Parameter Unit Metod

e  FISIK

A 

 
1. Suhu 

udara 

o

C 

Electrometric 
2. Kelembaban % Electrometric 
3. Suhu 

air 

o

C 

Electrometric 
4. Konduktivitas mS Electrometric 

 KIMIA

WI 

 
1. Derajat Keasaman (pH) - Electrometric 
2. total dissolve solid (TDS mg/l Electrometric 
3. total suspended solid 

(TSS) 

mg/l SNI: 06-6989.3-

2004 
4. dissolve oxygen (DO) mg/l Electrometric 
5. chemical oxygen demand 

(COD) 

mg/l Electrometric 
6. Besi 

(Fe) 

mg/l Spektofotometri 
7. Nitrat (NO3) mg/l Spektofotometri 
8. Nitrit (NO2) mg/l Spektofotometri 
9. Posfat (PO4) mg/l Spektofotometri 
10. Kromium (Cr) mg/l Spektofotometri 
11. Tembaga (Cu) mg/l Spektofotometri 
12. Mangan (Mn) mg/l Spektofotometri 

 

Analisis conto air pemukaan di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 11 titik, sebagian 

besar berada pada ketinggian 600 mdpl, hanya Way Semangka di Kecamatan BNS yang 

terletak di 262 mdpl. Kedalaman sungai berkisar antara 0,4-1 meter, dengan kondisi yang 

relative stabil sepanjang tahun, tidak terpengaruh oleh musim, hal ini menandakan 
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ketersediaan air permukaan cukup baik. Lebar sungai lebih bervariasi, Way Umpu memiliki 

lebar 2m, sementara sungai lain umumnya memiliki lebar 4-6m, sungai yang cukup besar 

adalah Way Warkuk dengan lebar 8m, dan Way Semangka di Kecamatan Belalau dengan 

lebar 10m. Sama seperti kondisi kedalaman sungai, lebar sungai juga relative stabil sepanjang 

tahun dan tidak terpengaruh oleh musim (Tabel 2). 

Tabel 2. Data lokasi pengambilan conto air permukaan di 
Kabupaten Lampung Barat. 

 
 

No 
 

Nama Sungai 
 

Desa/Kecamatan 
Ketinggian 
muka laut 

 
Kedalama
n 

 
Lebar 

mdpl m m 
 

1 
 

Way Sindalapay 
Kubu 

Perahu/Balik 
Bukit 

 
805 

 
0.7 -1 

 
4 

 
2 

 
Way Robok Hulu 

Padang 
Cahya/Balik 

Bukit 

 
901 

 
0.4 

 
4 

 
3 

 
Way Robok Hilir 

Padang 
Dalom/Balik 

Bukit 

 
805 

 
0.5 

 
6 

4 Way Jurak Bahway/Balik Bukit 1081 0,5-1 6 
5 Way Warkuk Sukau 600 0.5 8 
6 Way Salang Suka Bumi/Batu 

Brak 
859 0.5 5 

 
7 

 
Way Semangka 

Way 
Semangka/Belala

u 

 
767 

 
1.5 

 
10 

8 Way Campang 
Limau 

Way Terong 846 0.5 5 
9 Air Hitam Air Hitam 825 1 6 
10 Way Besai Sumberjaya 809 1 6 
11 Way Umpu Pagar Dewa 823 1 2 

 

Analisis sifat fisika air permukaan yang dilakukan adalah suhu udara, kelembaban, suhu air 

dan konduktivitas, nilai parameter-parameter tersebut sangat bergantung dari intensitas 

cahaya matahari, cuaca, musim, serta waktu pengambilan conto air. Kondisi suhu di 

perairan sangat mudah berubah, bergantung pada kondisi lingkungan disekitarnya, 

perubahan suhu perairan akan mempengaruhi reaksi reaksi yang terjadi didalamnya, 

contohnya adalah reaksi pembentukan nitrat dan ammonia (nitrifikasi) yang berjalan 

optimum pada suhu 300C (Effendi,  2003), selain itu  suhu  air mempengaruhi  

ketersediaan oksigen dalam air, suhu air yang tinggi akan lebih cepat jenuh dengan oksigen 

dibandingkan suhu yang rendah. 

Konduktivitas  merupakan gambaran  yang memperlihatkan banyaknya ion-ion yang 

terlarut didalam air, semakin tinggi nilai konduktivitas menunjukkan semakin banyak ion 
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yan terlarut (Effendi, 2003). Nilai konduktivitas mencerminkan juga sifat keasinan air, 

semakin tinggi nilai konduktivitas maka air akan semakin asin. Sebagai contoh, nilai 

konduktivitas air laut akan lebih tinggi dari nilai konduktivitas perairan darat (air tawar). 

Nilai konduktivitas pada perairan darat atau sungai, idealnya mengalami penambahan dari 

hulu ke hilir, hal ini karena adanya pengkayaan ion. Kandungan konduktivitas di Kabupaten 

Lampung Barat diperlihatkan pada Gambar 7.  

Pengukuran rerata nilai konduktivitas selama satu tahun relative sama untuk semua lokasi 

yaitu nilai konduktivitas 17-55 µS/cm, nilai yang berbeda ditemukan di Danau Ranau yaitu 

nilai konduktivitas 179 µS/cm dan di Air Hitam yaitu nilai konduktivitas 176 µS/cm. 

Tingginya konduktivitas di Danau Ranau kemungkinan karena Danau Ranau merupakan 

perairan yang diam sehingga terjadi pengkayaan ion.  

TDS merupakan jumlah padatan terlarut dalam air berupa ion ion yang umumnya berasal 

dari bahan anorganik maupun organik. TDS memiliki dampak kurang naik terhadap 

lingkungan karena dapat menghalangi masuknya sinar matahari untuk pertumbuhan 

organisme di perairan. Air minum yang mengandung nilai TDS melebihi ambang batas yang 

diijinkan akan memiliki rasa yang tidak enak, menyebabkan mual, dan bahkan dapat 

menyebabkan penyakit serangan jantung dan trixemia pada ibu hamil (Effendi, 2003). 

Alternatif sistem bangunan pengolahan air minum (Design) yang sesuai salah satu 

daerah yang rawan gempabumi adalah daerah Lampung Barat, Provinsi Lampung.  Daerah  

ini  berada  dan  terpotong  oleh  jalur  sesar  Sumatra  yang merupakan sesar aktif (Sieh 

dan Natawidjaja, 2000). Deformasi yang intensif pada zona Sesar Sumatra di daerah 

Lampung Barat mengakibatkan daerah ini akan selalu mengalami peristiwa kegempaan 

(gempabumi 1908, 1933, dan gempabumi 1994) (Soehaimi dkk., 2015). Peristiwa tersebut 

telah memicu berbagai macam masalah, seperti longsor dan kerusakan pada dinding 

bangunan (Sudarsono dkk.,1994). Selanjutnya, Unit paket instalasi pengolahan air (Unit 

Paket IPA) adalah suatu unit instalasi pengolahan air yang dapat mengolah air melalui 

proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi dalam bentuk yang kompak, 

sehingga menghasilkan air minum dan yang dibuat dari bahan plat baja. Pemilihan proses 

pengolahan   berdasarkan   pada   kualitas   dari   air   baku   yang   akan   diolah (Gambar 

22). Sistem Unit Paket IPA ini telah banyak digunakan oleh Pemerintah maupun badan- 

badan usaha dalam proyek-proyek penyediaan air bersih. Penyelenggaraan Sistem 

Penyediaan Air Minum seperti disebutkan di atas, termasuk upaya-upaya masyarakat 

memperoleh air minum melalui bangunan penampung air hujan 
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      Gambar 22. Unit IPA (modifikasi dari PUSKIM. 2014) 

Produk unit paket IPA harus mendapat pengesahan dari instansi/lembaga yang berwenang. 

Unit paket IPA harus mampu mengalirkan air sebagai air minum, sesuai Permenkes RI No 

492/ MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Harus dipasang di 

atas tanah yang stabil. Permukaan bagian luar dan dalam tidak cacat dan kedap air. 

Pemilihan jenis proses pengolahan berdasarkan kualitas air baku terutama kekeruhan dan 

warna. Struktur paket unit instalasi pengolahan air  (IPA) (Tabel 3) harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pondasi dari beton bertulang, beton tumbuk, atau pasangan batu belah sesuai dengan 

daya dukung tanah setempat dimana IPA akan diletakkan; 

b. Sambungan sistem las sesuai dengan SNI 07-0071-1987 tentang mutu dan cara uji 

pipa baja las spiral; 

c.  Sambungan antara profil dengan profil menggunakan sistem las atau baut sesuai 

dengan SNI 07-2295-1988; 

d.  Dinding baja harus diperkuat dengan baja siku sesuai dengan SNI 07-070-1987 tentang 

baja siku sama kaki bertepi bulat, canai panas hasil rerolling, mutu dan cara uji yang 

sesuai dengan desain pabrikan IPA. 

Kualitas air baku yang dapat diolah dengan IPA kontruksi baja adalah sebagai 

berikut:  

Kualitas air baku yang dapat diolah dengan IPA kontruksi baja adalah sebagai berikut:  

a. Kekeruhan, maksimum 600 NTU atau 400 mg/L SiO2; 

b. Kandungan warna asli (sebagai apparent colour) tidak melebihi 100 Pt Co dan 

warna sementara mengikuti kekeruhan air baku; 

c. Unsur-unsur   lainnya   memenuhi   syarat   baku   air   baku   Peraturan Pemerintah 

No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air; 
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d. Dalam hal air sungai daerah tertentu mempunyai kandungan warna, besi  dan   atau   

bahan   organik   melebihi   syarat   tersebut   di   atas   tetapi kekeruhan   rendah   

(<50   NTU)   maka   digunakan   IPA   sistem   DAF (Dissolved     Air     

Flotation)     atau     sistem     lainnya     yang     dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Komponen paket unit pengolahan air 

Data umum (Tabel 4) untuk pemodelan/simulasi dipakai Way Jurak yang berada di utara 

Kota Liwa, Lampung Barat. Berada di ketinggian + 1088 mdpl, sementara Kota Liwa 

berada di + 850-900 mdpl, maka Way Jurak ideal digunakan untuk IPA sistem gravitasi. 

Tabel 4. Data umum simulasi 
Kawasan Way Jurak memiliki:      

Debit total tertinggi perbulan = 3801

5 

2149

2 

m3   

Jumlah orang = orang   

Kebutuhan air = 1,768797

7 

m3/orang   

Perkiraan kebutuhan air untuk 25000 

orang 

= 44219,94

2 

m3/bln   
 =     

Koefisien hujan efektif (C ) = 0,6 

391 

73100 

NB: semakin tinggi nilai C menandakan 

semakin su Tinggi hujan = mm/bulan   

Luas limpasan = m2   
Volume hujan efektif = 17149,2

6 

m3/bln   

 =     

Selisih = -

27070,682 

m3/bln   

Karena sumber limpasan kurang, maka perlu ditambah dengan area tutupan yang lebih luas, misal dihitung 

menjadi 187ha (1 Luas limpasan baru  1,87E+0

6 

m2   

Hasil Analisis Kuantitas Air Baku      

Bulan Tinggi 

(mm/bln) 

C Volume 

(m3) 

Kebutuhan air 

(m3) 

Sisa (m3) 

Januari 391 0,6 438.702 44.220 394.482 
Februari 309 0,6 346.698 44.220 302.478 

Maret 387 0,6 434.214 44.220 389.994 

April 183 0,6 205.326 44.220 161.106 

Mei 188 0,6 210.936 44.220 166.716 
Juni 106 0,6 118.932 44.220 74.712 

Juli 54 0,6 60.588 44.220 16.368 

Agustus 6 0,6 6.732 44.220 (37.488

) 
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September 22 0,6 24.684 44.220 (19.536

) Oktober 48 0,6 53.856 44.220 9.636 

November 116 0,6 130.152 44.220 85.932 

Desember 252 0,6 282.744 44.220 238.524 

Total   2.313.564 530.639 1.782.925 
Tidak mengapa jika ada yang negatif sepanjang neraca kuantitas volume air masih positif, namun demikian perlu 

dibuat volu Volume penampungan = 57.023,88 m3   

 

a. Bak equalisasi 

Bak equalisasi adalah bak penampungan (Gambar 23 dan Lampiran 1) (ukuran 700 

cm x 500 cm x 320 cm) yang berfungsi sebagai penampung air baku sebelum menuju 

unit pengolahan sehingga air baku memiliki karakteristik yang homogen dan   debit   

yang   stabil.   Dengan   kata   lain,   bak   equalisasi   sebagai   tempat pengendapan 

awal. Untuk mengalirkan air dari bak equalisasi menuju pengolahan selanjutnya 

digunakan sistem gravitasi.  Bak equalisasi didesain berdasarkan debit air (maksimum, 

rata–rata, minimum) yang dihasilkan setiap harinya, diasumsikan berapa lama waktu 

tinggal air baku di dalam bak Equalisasi.  

Umumnya waktu tinggal di bak ekualisasi berkisar antara 2 - 5 jam. Asumsi 

selanjutnya, yaitu perbandingan ukuran panjang dan lebarnya dan ditetapkan 

kedalaman yang direncanakan berdasarkan kontur tanah. 

 
Gambar 23. Bak equalisasi 

b. Unit koagulasi  

Tangki pembubuh dan pengaduk dari fiberglass atau sejenisnya yang tahan terhadap 

larutan kimia (Lampiran 2 dan 3). Jumlah pompa pembubuh larutan kimia dan motor 

pengaduk unit koagulasi maupun flokulasi paket instalasi pengolahan air minimal 2 

buah berkapasitas sama. Ukuran unit koagulasi (Koagulator) harus sesuai dengan 

perhitungaan berdasarkan SNI 6774:2008. Begitu pula dengan unit flokulator.  
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Ukuran panjang, lebar dan tinggi unit flokulasi (Flokulator) harus  sesuai  dengan  

perhitungan berdasarkan SNI 6774:2008 tentang Tata cara perencanaan paket unit IPA. 

c. Unit Flokulasi  

Bentuk unit flokulasi (Lampiran 2 dan 3) direncanakan berbentuk segienam sejumlah 2 

unit dengan 6 kompartemen setiap unit. 

d. Unit sedimentasi 

Unit sedimentasi (Lampiran 4) berfungsi untuk mengendapkan partikel flok yang telah 

terbentuk pada proses koagulasi dan flokulasi. Sedimentasi didesain menggunakan plate 

settler dengan spesifikasi sebagai berikut: 

■  Jarak plate settler (w)            :            7,5 cm 
■  Tinggi plate settler (h)           :            1,73 m 
■  Tebal plate settler                  :            1 mm 
■  Sudut plate settler (0)            :            60o 
Plate settler berfungsi untuk memperluas zona pengendapan dan memperpendek jarak 

pengendapan sehingga proses pengendapan efektif terjadi di plat e settler. Aliran di 

sedimentasi ini merupakan aliran downflow yang terjadi pada zona inlet dan upflow 

yang terjadi di plate settler. 

Unit sedimentasi mempunyai 2 bentuk dinding yaitu: 

a.   Dinding rata 

Pelat IPA dengan dinding rata mempunyai ketebalan dinding yang berbeda dan 

tergantung pada kapasitas IPA, seperti pada Tabel 5. 

b.   Dinding corrugated 

Pelat IPA dengan dinding corrugated mempunyai ketebalan dinding yang sama untuk 

kapasitas IPA 1L/detik - 50 L/detik Tabel 5. Tebal pelat IPA dinding rata, corrugated 

dan kapasitas IPA 

 

 

 

 

Tinggi  bebas  di  unit  Sedimentasi  pada  setiap  kapasitas  IPA  ditentukan  pada 

Tabel 6. 
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Tabel 6. Tinggi bebas di unit Sedimentasi dan kapasitas IPA 

 

Ukuran panjang, lebar dan tinggi harus sesuai dengan perhitungan berdasarkan SNI 

6774:2008, Tata cara perencanaan paket unit IPA.  

a.   Media penyaring 

Media  penyaring  menggunakan  pasir  silika  dengan   ketentuan  sesuai dengan 

SNI 6774:2008, Tata cara perencanaan paket unit IPA. 

 b.   Media penyangga Media  penyangga  berupa  kerikil  dengan  ketentuan  sesuai  

dengan  SNI  6774:2008, Tata cara perencanaan paket unit IPA. 

e. Unit Filtrasi 

Unit ini adalah proses memisahkan padatan dari supernatran melalui media penyaring. 

Kriteria Perencanaan untuk Unit Filtrasi (Saringan Cepat) dapat dilihat pada Tabel 7 

berikut: Filter (Lampiran 5) yang digunakan adalah tipe rapid sand filter dengan 

pertimbangan rapid sand filter tidak memerlukan lahan yang luas namun membutuhkan 

backwash dalam pengoperasiannya. Filter ini di rencanakan menggunakan single media 

dengan media pasir silika. Pemilihan media pasir silika didasarkan pada kemudahan 

dalam mencari bahan media pasir silika. 

Tabel 7. Kriteria perencanaan unit filtrasi (saringan cepat) 
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f. Unit Desinfeksi 

Unit ini merupakan proses mematikan bakteri pathogen dan memperlambat 

pertumbuhan lumut dengan pembubuhan bahan kimia. Keperluan perlengkapan 

desinfeksi adalah sebagai berikut : 

a.   pembubuhan gas klor 

[1]  peralatan gas klor disesuaikan minimal 2, lengkap dengan tabungnya;  

[2]  tabung gas klor harus ditempatkan pada ruang khusus yang tertutup;  

[3] ruangan  gas  klor  harus  terdapat  peralatan  pengamanan  terhadap 

kebocoran gas klor;  

[4] alat pengamanan adalah pendeteksi kebocoran gas klor dan sprinkler air 

otomatik atau manual. 

[5]  sediakan masker gas pada ruangan gas klor. 

b.    bak kaporit 

[1]  bak dapat menampung larutan selama 8 sampai dengan 24 jam; 

[2]  diperlukan 2 buah bak yaitu bak pengaduk manual/mekanis dan bak       

        pembubuh; 

[3]  bak harus dilindungi dari pengaruh luar dan tahan terhadap kaporit. 

Proses klorinasi dilakukan dengan cara injeksi gas pada inlet reservoir.  

Direncanakan: 

■  Q air                                         = 24 l/detik 
■  Sisa klor                                   = 0,3 mg/L 
■  Kadar Klor                               = 99% 
■  Kapasitas tabung                     = 75 kg 
■  Dosis klor optimum (BPC)   = 2,61 mg/L 
Perhitungan: 

■  Dosis klor              = Dosis optimum + sisa klor = 2,61 mg/L + 0,3 mg/L = 2,91 mg/L 
■  Kebutuhan klor     = 2,91 mg/L x 24 l/detik = 1,63 kg/hari = 75 kg/1,63 kg/hari  
                                   = 46 hari 
 
g. Unit Reservoir 

Unit reservoir (Lampiran 6-8) berfungsi sebagai penampung air hasil olahan karena 

debit air olahan yang linier sedangkan debit kebutuhan air yang fluktuasi. Unit 

pengolahan air Kota Liwa ini hanya di tujukan untuk kegiatan sehari-hari maka 

perhitungan reservoir digunakan jam kerja kegiatan sehari-hari, dianggap di luar jam 

kerja kebutuhan air yang jauh menurun atau hampir tidak ada maka selama itu tersebut 

air produksi akan disimpan di reservoir. Sebuah kota diperkirakan memiliki jam kerja 
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efektif dari jam 06.00 sampai 20.00 atau selama 14 jam.  Pada  perencanaan ini  di 

gunakan lama  aktivitas kota selama  12 jam dikarenakan untuk faktor keamanan. 

Secara garis besar unit tersebut dibangun dengan fungsi menyalurkan air minum layak 

(Priambodo & Indaryanto, 2017). Unit tersebut disimulasikan dan dibangun 

berdasarkan data dari Lap PDAM Limau Kunci, Liwa bulan Juni 2021 (PDAM Limau 

Kunci, 2021) dan Laporan RKPD 2020 Lampung Barat, serta asumsi-asumsi sehingga 

masih mengandung keterbatasan dalam pengaplikasiannya di lapangan secara 

langsung. 

Pemodelan IPA Tahan Gempabumi 

Selanjutnya unit IPA yang telah dijelaskan diatas harus disesuaikan dengan kondisi 

geografis Indonesia yang rawan gempabumi, khususnya daerah Lampung Barat dan 

sekitarnya. Seperti diketahui, Indonesia memiliki 6 Zona Subduksi, 13 Segmentasi 

Megathrust, dan 295 Sesar Aktif (salah satunya Sesar Sumatra yang melewati daerah 

Lampung Barat). Lebih dari 20 kali gempabumi terjadi dengan kekuatan M > 8,0 yang 

didominasi aktivitas gempabumi pada Zona Megathrus dan sebagian besar berpotensi 

Tsunami. Lebih dari  36  kali gempa terjadi  dengan kekuatan M > 7,0 - 7,9 yang 

didominasi aktivitas gempa pada Zona Sesar Aktif dan sebagian besar berpotensi 

Tsunami. Rata-rata gempabumi yang terjadi di Indonesia setahun sebanyak 6.298 kali 

atau sebulan terjadi 524 kali, dan sejak tahun 2013 kecenderungan aktivitas gempa 

terus meningkat (Gambar 24). Oleh karena tersebut diatas pembangunan IPA harus 

disesuaikan dengan perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung 

dan nongedung (SNI 1726:2019). IPA adalah fasilitas yang memiliki potensi untuk 

menyebabkan dampak ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal terhadap 

kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan, oleh karenanya termasuk 

kategori risiko III (tinggi). 

 
Gambar 24. Tren peristiwa gempabumi di Indonesia (BMKG, 2021) 
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Pada bab ini yang dimodelkan adalah bak reservoir dan/atau bak distribusi sebagai akhir dari 

proses IPA. Langkah awal dalam pendesainan reservoir dan/atau bak distribusi ini adalah 

mendapatkan Respon Spektra Desain. Fungsi dari respon spectra ini adalah untuk 

memberikan gambaran percepatan yang akan bekerja pada struktur bangunan dengan periode 

natural struktur tertentu dan situs kelas tertentu pula (Gambar 25). Respon spectra yang 

diperlukan,didapatkan dengan mengakses web Puskim (http://rsa.ciptakarya.pu.go.id/2021). 

 

Gambar 25. Ringkasan respon spketra desain beserta koefisien situs 

Dalam studi ini, perencanaan respon spectra MCEr (yaitu, respon spectra yang sudah 

mempertimbangkan gempabumi maksimum untuk struktur) yang  akan diaplikasikan 

pada bangunan, menggunakan Metode Pertama yang bagan alirnya ditujukkan pada 

Gambar 26. Penjelasannya adalah dalam studi ini hanya mempertimbangkan satu 

spektrum  tunggal saja,  yaitu  yang telah ditampilkan pada web Puskim.  Selanjutnya, 

pada studi ini, aplikasi gerakan tanah pada model analisis struktur dilaksanakan dengan 

mengambil contoh rekaman data Gempa Kobe yang kemudian dilakukan penskalaan 

amplitudo (Gambar 27).  Rekaman ini memiliki parameter akselerasi maksimum 

0.345g dan waktu perekaman 40.88 detik. 

Data ini kemudian dimasukkan pada program CSI SAP2000 untuk dijadikan sebagai 

salah satu kombinasi pembebanan di model struktur. 

 
Gambar 26. Bagan alir pemilihan gerak tanah pada struktur bangunan 

(BSN, 2020) 
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Gambar 27. Rekaman data Gempa Kobe yang telah diskalakan sesuai dengan 

koordinat lokasi studi. 
 

Analisis Dinamis Struktur dengan CSI SAP2000 

Piranti lunak CSI SAP2000 digunakan dalam analisis dinamik struktur reservoir 

SPAM. Piranti lunak ini merupakan salah satu piranti lunak yang dapat 

dipergunakan dalam analisis struktur, kaitannya dengan pendesaina tulangan 

dengan beban gempabumi (Cancellara & De Angelis, 2019; Chandak, 2012) 

guna diperoleh desain penulangan. 

Pada studi ini, kombinasi yang dilakukan meliputi beban mati, beban hidup, 

beban angin serta yang terakhir berupa dinamik berupa respon spectra dan time 

histories pada sumbu X dan Y. Pemodelan dapat dilihat pada Gambar 28. 

 
Gambar 28. Pemodelan tiga dimensi struktur reservoir dengan menggunakan  

piranti lunak CSI SAP2000 (atas). Contoh hasil running momen  
tiap elemen menggunakan beban Gempabumi Kobe (bawah). 

 
Dari analisis tersebut maka dapat diamati kebutuhan gaya geser akibat gempabumi 

yang harus ditahan oleh beton bertulang, baik pada daerah kolom ataupun balok 

(Gambar 29). 

Dalam perencanaan bangunan akibat gempabumi, yang paling berimbas adalah pada 

bagian penulangan sengkang. Terdapat aturan pendesainan tulangan sengkang akibat 

gaya geser. Aturan tersebut meliputi: (1) di daerah sendi plastis, spasi maksimum tidak 

boleh melebihi seperempat atau enam kali jarak tulangan pada   balok,   (2)   di   daerah   
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non   plastis,   minimal   spasinya   adalah   300mm (SNI 2847:2019). Secara prinsipil, 

perbedaan desain gempabumi dengan non gempabumi terletak pada tulangan sengkang. 

Apabila gaya yang bekerja telah cukup ditahan oleh beton, maka kebutuhan tulangan 

sengkang cukup memenuhi spasi minimum, apabila kebalikannya, maka kebutuhan 

tulangan sengkang akan bertambah dengan jarak tertentu (Lampiran 18-21). 

 
Gambar 28. Contoh hasil pengecekan pada tiap elemen balok di reservoir/bak distribus 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Secara geologi, daerah aliran sungai yang melewati Kota Liwa, Lampung Barat 

berada di morfologi perbukitan gelombang dengan lembahan cukup curam sehingga 

memiliki kemiringan lereng cukup terjal, membentuk pola dendritik   dan   paralel.   

Daerah   tersebut   berada   di   Formasi   batuan gunungapi, berada di CAT Ranau, 

serta berlokasi di + 5 km dari Sesar Besar Sumatra. 

2. Analisis data dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Kualitas Sungai dan Danau 

Ranau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020, 

menunjukkan bahwa sebagian besar parameter yang diperiksa memenuhi baku mutu 

yang disyaratkan. Parameter pemeriksaan yang melebihi baku mutu adalah TSS, COD, 

besi, posfat, tembaga, dan krom. 

3.    Way Jurak sebagai sumber air PDAM di Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi 

baku mutu untuk parameter TSS, COD, besi dan fosfat, sehingga dalam penggunaannya 

diperlukan pengolahan (treatment) terlebih dahulu. 
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4.   Secara prinsipil, perbedaan desain bangunan (bak reservoir dan/atau bak distribusi) yang 

tahan gempabumi dengan non gempa terletak pada tulangan sengkang. Apabila gaya 

yang bekerja telah cukup ditahan oleh beton, maka kebutuhan tulangan sengkang cukup 

memenuhi spasi minimum, apabila kebalikannya, maka kebutuhan tulangan sengkang 

akan bertambah dengan jarak tertentu. 

Saran 

1. Lokasi tapak IPA harus jauh dari sesar. Penentuan lokasi tapak harus dilakukan 

survei lagi 

2.   Analisis kualitas air baku harus dilakukan di Laboratorium terakreditasi agar hasil akurat 

3.  Way Jurak sebagai sumber air minum Kota Liwa dan sekitarnya harus dilakukan 

treatment dahulu . 

4.  Survei  lanjutan  harus  dilakukan  untuk  memastikan  dengan  baik  dimana  saja 

bangunan IPA akan dibangun. 

5. Ketinggian way jurak 1081 mdpl sedangkan liwa,... 900 mdpl,... artinya terdapat sisa tekan 

atau h eadloss sebesar 181 m. dengan sisa tekan sebesar itu diharapkan cukup utk. memenuhi 

kebutuhan khusus wilayah kel.way mengaku(pemda) dan kel pasar liwa. dan kalau dikurangi 

dengan kebocoran riil 26 % maka sisa tekan 181-( 181×26% ) =133,94 m. jadi masih 

mencukupi dgn. sistem grafitasi. kondisi ini tidak diiringi dengan kenyataan bahwa kebutuhan 

air di tingkat pelanggan tidak setiap hari tersedia, atau PDAM lampung barat khusus yang 

mengambil sumber mata air way jurak penduduk yang terlayani tidak memperoleh kebutuhan air 

setiap hari atau bahkan 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu sekali pelanggan baru 

mendapatkan air dari PDAM. Data dilapangan diperoleh bahwa   Kendala dilapangan setelah 

diperoleh data, salah satunya adalah mengapa tidak setiap hari kebutuhan air pelanggan area 

layanan PDAM yang diambil dari mata air way jurak, adalah kekuatan pipa yang tidak sanggup 

untuk menhan tekanan 133, 94 m. Sehingga untuk menyikapi kondisi ini pihak PDAM lampung 

barat, dengan melakukan buka tutup kran sesuai dengan kemampuan sistem perpiapan yang ada 

dan kondisi terjadi sampai sekarang. Hal ini akan menjadi permasalahan dimana di sisi 

pelanggan merasa dirugikan dan disisi pemerintah secara pendapatan tidak maksimal, dan 

karena PDAM ini BUMD maka jangan menjadi beban dari pemerintah daerah. Sedangkan 

masalah perpipaan yang tidak kuat menahan sisa tekanan ( headloss), di tempat atau spot 

tertentu harus diganti dengan perpipaan yang lebih bisa menahan tekanan. 
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