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RINGKASAN 

Air asam tambang merupakan residu yang berasal dari sisa pengolahan bijih 

setelah target mineral utama dipisahkan. Air asam tambang secara mineralogi dapat 

terdiri atas beraneka mineral seperti silika, silikat besi, magnesium, natrium, kalium, 

dan sulfida. Sulfida mempunyai sifat aktif secara kimiawi, dan apabila bersentuhan 

dengan udara akan mengalami oksidasi sehingga membentuk garam-garam bersifat 

asam dan aliran asam mengandung sejumlah logam beracun seperti As, Hg, Pb, dan 

Cd. 

Upaya untuk menghilangkan logam kimia dari limbah industri pertambangan  

melalui berbagai perlakuan baik secara fisik dan kimia atau gabungan keduanya. 

Akan tetapi saat ini, pengolahan secara biologis untuk mengurangi ion logam berat 

dari air tercemar muncul sebagai teknologi alternatif yang berpotensi untuk 

dikembangkan dibandingkan dengan proses kimia. Salah satu upaya alternatif 

pemecahan masalah untuk menurunkan kadar logam dalam air asam tambang yaitu 

dengan menerapkan alat pengolahan air asam tambang skala rumah tangga dengan 

menggunakan alat penyaring air dengan kombinasi biomassa filter Kulit Singkong 

(Cassava peel) dari limbah industri tapioka.  

Tujuan dari gagasan tertulis ini adalah untuk mengetahui manfaat limbah kulit 

singkong industri tapioca terkait pengaruh aktivitas biomassa kulit singkong sebagai 

bioremoval untuk menurunkan kadar logam Cu, Cd, dan Pb dalam limbah cair 

industri tambang batubara sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari limbah 

tersebut.  

Limbah kulit singkong industri tepung tapioca berpotensi menjadi komposisi 

unggulan penyusun biomassa filter yang dapat penyerap logam berat Cu, Cd, Pd, 

menurunkan TDS  dan pH air asam tambang sehingga dapat meningkatkan nilai 

tambah dari limbah tersebut. Selain itu, biomassa filter kulit singkong mampu 

meningkatkan kualitas air agar layak dikonsumsi. Pembuatan alat yang sederhana 

serta komposisi bahan yang mudah didapat sehingga metode ini akan dapat 

diterapkan pada skala rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengolah air 

bersih secara mandiri. Modifikasi alat untuk skala yang lebih besar memungkinkan 

perusahaan tambang beralih mengolah limbahnya dari metode kimia ke metode alami 

yang ramah lingkungan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah. 

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah 

termasuk potensi mineral bumi. Berbagai upaya penambangan dilakukan baik oleh 

investor asing maupun dalam negeri di berbagai wilayah Indonesia termasuk di 

Kalimantan Selatan. Kegiatan pertambangan yang telah dilakukan di Kalimantan 

Selatan diantaranya penambangan emas, intan, batubara, dan bijih besi. 

Kegiatan penambangan batubara memiliki dampak positif maupun negatif 

bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Secara umum, dampak positif yang 

dihasilkan adalah terbukanya lapangan kerja baru serta menambah pendapatan daerah 

pada lokasi penambangan. Sementara itu, dampak negatif yang muncul adalah 

terganggunya lingkungan area penambangan yang disebabkan oleh penebangan 

hutan, pembukaan lahan untuk tambang dan terbentuknya air asam tambang. Selain 

itu, dihasilkan juga air limbah yang berasal dari coal processing plant (CPP). Upaya 

yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif tersebut melalui usaha seperti, 

revegetasi untuk lahan yang telah selesai ditambang, pembuatan saluran air dan 

kolam untuk menampung air limbah dari coal processing plant (CPP) dan mengolah 

air asam tambang (1). 

Air asam tambang merupakan residu yang berasal dari sisa pengolahan bijih 

setelah target mineral utama dipisahkan. Air asam tambang secara mineralogi terdiri 

atas mineral-mineral seperti silika, silikat besi, magnesium, natrium, kalium, dan 

sulfida. Sulfida mempunyai sifat aktif secara kimiawi, dan apabila bersentuhan 

dengan udara akan mengalami oksidasi sehingga membentuk garam-garam bersifat 

asam dan aliran asam mengandung sejumlah logam beracun seperti As, Hg, Pb, dan 

Cd (2). 

Polutan yang terdapat dalam limbah pertambangan terbukti mencemari 

perairan, berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup di sekitarnya, dan 

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan (3). Pengolahan air limbah sangat 

diperlukan sebab air tersebut pada akhirnya akan mengalir ke lingkungan sekitar, 

seperti sungai. Oleh karena itu, hasil akhir dari pengolahan air limbah dari coal 

processing plant (CPP) harus memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan (1). 

Pada wilayah perairan Standar baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 maupun berdasarkan Keputusan 

Gubernur Kalimantan Selatan No.28 Tahun 1995 yaitu kandungan logam untuk 

timbal (Pb), tembaga (Cu), cadmium (Cd), dan derajat keasaman berturut-turut tidak 

boleh melebihi 0,03 ppm, 0,02 ppm, 0,01 ppm,  dan 6-9 (4). 

Upaya yang telah dilakukan untuk menghilangkan logam berat dari limbah 

industri pertambangan adalah melalui berbagai perlakuan baik secara fisik dan kimia 

atau gabungan keduanya (5), misalnya dengan penambahan zat kimia tertentu untuk 

proses pemisahan ion logam berat atau dengan resin penukar ion (exchange resins), 
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dan beberapa metode lainnya seperti penyerapan dengan menggunakan karbon aktif, 

elektrodialysis dan reverse osmosis. Teknologi alternatif yang berpotensi untuk 

dikembangkan dibandingkan dengan proses kimia adalah melalui pengolahan secara 

biologis untuk mengurangi ion logam berat dari air tercemar (6). 

Salah satu upaya alternatif untuk menurunkan kadar logam dalam air asam 

tambang yaitu dengan menerapkan alat pengolahan air asam tambang skala rumah 

tangga dengan menggunakan alat penyaring air dengan kombinasi biomassa filter. 

Teknologi ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu dapat menjernihkan air, 

menghilangkan bau, warna, rasa, mengurangi kadar logam dan menyerap bahan kimia 

yang terlarut di dalam air (7). Pengolah air dalam penelitian ini menggunakan 

kombinasi biomassa dalam komposisinya. Biomassa yang dipilih untuk penelitian ini 

adalah Kulit Singkong (Cassava peel) dari limbah industri tapioka. 

Kulit singkong (Cassava peel) sudah banyak diteliti berkaitan dengan 

potensinya sebagai biosorben dan bioakumulator logam berat, di antaranya karena 

memiliki persentase material dinding sel sebagai sumber pengikatan logam yang 

tinggi dan juga biomassa. Kulit singkong telah meneliti pemanfaatan biomassa 

Cassava peel untuk penyerapan logam Cu, Cd, Pb, dan Cr. Limbah kulit singkong 

yang dapat menjadi biomassa penyerap logam berat sampai saat ini belum 

dimanfatkan. Oleh karena itu, maka penelitian ini mencoba memanfaatkan limbah 

kulit singkong dalam upaya penyerapan ion Cu, Cd, Pd dan Cr pada air asam 

tambang, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari limbah tersebut. 

 

Tujuan Penelitian 

   Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat limbah 

kulit singkong industri tapioca terkait pengaruh aktivitas biomassa Cassava peel 

sebagai bioremoval untuk menurunkan kadar logam Cu, Cd, dan Pb dalam limbah 

cair industri tambang batubara. 

  Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 

kemampuan biomassa kulit singkong hasil limbah indistri tapioka  untuk menurunkan 

kadar logam Cu, Cd, dan Pb dalam limbah cair industri tambang batubara.  

    

Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai upaya alternatif pengolahan limbah air asam tambang batubara secara 

biologis untuk mengurangi ion logam berat dari air tercemar. 

2. Sebagai upaya peningkatan nilai tambah limbah kulit singkong industri tapioka. 

3. Sebagai upaya alternatif bagi masyarakat untuk mandapatkan air bersih sesuai 

standar kesehatan dengan cara sedehana yang dapat dilakukan secara mandiri. 

4. Sebagai upaya mengatasi berbagai masalah pencemaran limbah dengan metode 

3R. 

5. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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GAGASAN 

Penduduk dunia yang berjumlah 3 milyar di tahun 1960 meningkat 2 kali lipat 

menjadi lebih dari 6 milyar hanya dalam kurun waktu 40 tahun. Peningkatan jumlah 

penduduk ditambah dengan penggunaan sumber daya alam dan energi secara besar-

besaran berakibat terciptanya sampah dan limbah yang menumpuk dalam jumlah 

sangat besar (8). 

Di Indonesia penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan limbah yang 

memanfaatkan limbah proses industri yang lain masih sangat terbatas. Hal ini terjadi 

karena selain kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan 

teknologi bahan, juga dukungan dana penelitian yang terbatas. Dipahami bahwa 

penelitian dalam bidang ilmu dasar memerlukan waktu lama dan dana yang besar. 

Sebenarnya prospek pengembangan bioremoval biomassa berbahan dasar limbah 

industri untuk mengatasi permasalahan limbah industri lainnya seperti serabut kelapa 

dan kulit singkong di Indonesia sangat potensial. Alasan ini didukung oleh adanya 

sumber daya alam, khususnya hasil pertanian yang melimpah dan dapat diperoleh 

sepanjang tahun sehingga menjamin kelangsungan hidup berbagi industri yang 

berimplikasi pada peningkatan limbah hasil produksi. Berbagai hasil limbah yang 

potensial untuk dikembangkan menjadi bioremoval logam berat adalah serabut 

kelapa, kulit singkong, serasa tumbuhan galam, limbah industri pabrik bioetanol yang 

kaya akan S. cerevisiae dan lain-lain (9,3).  

Kekayaan akan sumber bahan dasar seperti tersebut di atas, justru sebaliknya 

menjadi persoalan potensial yang serius pada negara-negara berkembang seperti 

Indonesia. Hal ini dikarenakan minimnya teknologi, SDM dan sarana pengolah dan 

pemanfaatan berbagai limbah industri. Persoalan yang timbul biasanya terkait 

pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah tersebut. Seperti pencemaran badan air, 

tanah, dan udara yang diakibatkan oleh proses penguraian yang tidak dikontrol 

sehingga berdampak pada meningkatanya ganggaun kesehatan yang dialami oleh 

masyarakat. 

Kalimantan Selatan adalah daerah yang kaya akan bahan tambang dan sumber 

daya lainnya. Ini menyebabkan pertumbuhan industri baik sektor pertambangan 

maupun pangan. Pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang 

sangat penting sehingga pengembangannya secara berkelanjutan perlu dilakukan 

karena berhubungan erat dengan pendapatan nasional dan daerah serta memberikan 

manfaat bagi masyarakat di sekitar tambang. Sektor pertambangan juga berkontribusi 

signifikan pada pembangunan daerah. Menurut LPEM-UI pada tahun 2006 PTFI 

telah menyumbangkan 2,5% terhadap pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia. Sedangkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Papua dan PDRB Mimika untuk tahun yang sama masing-masing mencapai 49,5% 

dan 94,2%. Selain itu, PTFI juga memberikan kontribusi terhadap realisasi 

Penerimaan Dalam Negeri APBN 2006 sebesar 2,23% melalui pembayaran Pajak dan 
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pembayaran kepada pemerintah lainnya (Penerimaan Negara Bukan Pajak atau 

PNBP) sebesar Rp 14,6 triliun (10). 

Sampai saat ini, manusia masih memerlukan dukungan hasil sumberdaya 

pertambangan dan komoditi tambang untuk mempertahankan serta meningkatkan 

kesejahteraannya, sehingga keberadaan pertambangan secara signifikan merupakan 

sektor yang strategis dalam kerangka pembangunan umat manusia. Namun, tetap 

tidak terlepas dari masalah dampaknya terhadap lingkungan seperti pembuangan 

limbah tambang, pencemaran logam berat (air raksa, arsen), dan lain sebagainya. 

Berbagai isu aktifitas pertambangan yang kurang berwawasan lingkungan dan 

penurunan kualitas lingkungan pertambangan perlu diperhatikan untuk menjamin 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan serta 

menjamin iklim investasi yang kondusif bagi investor pertambangan berskala besar 

(10). 

Komoditi tambang yang dihasilkan Kalimantan Selatan diantaranya emas, 

bijih besi, intan, dan batu bara. Batu bara menjadi komoditi tambang utama di Kalsel 

sehingga selain memberi pendapatan yang melimpah bagi APBD daerah juga banyak 

menyumbang permasalahan terkait dampak eksplorasi seperti pencemaran udara 

akibat debu batubara yang menyebabkan tingginya akan ISPA, kerusakan lahan bekas 

galian tambang, dan pencemaran air oleh asam tambang.  

Sementara itu, sektor non tambang diantaranya perkebunan karet, singkong, 

kelapa sawit, dan lain-lain. Kekayaan bahan ini memicu timbulnya industri 

pendukung lain seperti industri pengolahan tepung tapioca, industri lateks, dan lain-

lain. Masalah yang kemudian timbul adalah minimnya pengelolaan limbah hasil 

produksi yang ramah lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai 

pencemaran lingkungan. 

Perlunya berbagai upaya pengelolaan yang komprehensif terhadap 

permasalahan lingkungan yang timbul melatarbelakangi disusunnya gagasan tertulis 

ini. Metode penulisan yang dipakai dalam karya tulis ini adalah metode deskriptif 

analisis yaitu dengan melakukan identifikasi permasalahan dan potensi yang ada di 

sekitar berdasarkan fakta dan data, kemudian melakukan kajian pustaka yang 

mendukung hipotesa sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah.  

Selama ini pengolahan limbah asam tambang lebih ditekankan pada aspek 

kimia seperti penambahan koagulan. Namun ternyata penggunaan bahan kimia 

tambahan inipun tidak dilakukan dengan dasar perhitungan yang jelas. Sehingga 

dapat memicu permasalahan lainnya (11). Oleh karena itu diperlukan upaya lain yang 

lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan bahan pengurai ramah lingkungan 

salah satunya dengan kulit singkong. 

Kulit singkong terbukti mampu menjadi bioremoval pengurai logam berat 

sehingga memungkinkan air asam tambang menjadi lebih ramah untuk dibuang ke 

lingkungan. Bioremoval didefinisikan sebagai terakumulasi dan terkonsentrasinya zat 

polusi dari suatu cairan oleh material biologi, selanjutnya melalui proses rekoveri 

material ini dapat dibuang dan ramah terhadap lingkungan. Proses bioremoval ion 

logam berat terdiri dari dua mekanisme yang melibatkan proses active uptake dan 
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passive uptake. Pada saat ion logam berat tersebar pada permukaan sel, ion akan 

mengikat pada bagian permukaan sel berdasarkan kemampuan daya affinitas kimia 

yang dimilikinya(6).  

Kulit singkong apabila dikombinasikan dengan bahan-bahan lain yang 

memiliki fungsi berbeda dalam suatu alat biomassa filter mampu meningkatkan 

kualitas air karena menurunkan kadar logam berat, TDS dan pH air asam tambang. 

Tidak menutup kemungkinan jika kemudian hari masyarakat dapat mengolah air 

bersih secara mandiri karena biomassa filter dapat dilakukan dalam skala rumah 

tangga. Dilain pihak, masalah yang dialami oleh industri tepung tapioca terkait 

limbah kulit singkong dapat diatasi dengan memanfaatkannya sebagai biomassa yang 

meningkatkan nilai tambah bahkan nilai ekonomis dari limbah tersebut (3, 12). 

Ira sanjaya (2008) meneliti bahwa komposisi biomassa filter yang yang efektif 

menurunkan TDS dan kadar Fe pada air gambut terdiri dari HCL, karbon aktif, alang-

alang, genteng yang dihaluskan dan pasir sungai. Komposisi ini terbukti mampu 

membuat air gambut yang memiliki keasaman tinggi dan warna kemerahan menjadi 

layak dikonsumsi sebagai air bersih (12). 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui efektifitas dan komposisi 

terbaik alat agar dapat diimplementasikan secara nyata. Diperlukan dukungan dari 

berbagai pihak diantaranaya universitas sebagai penyedia fasilitas dan sarana 

penelitian, pembinaan dan konsultasi oleh dosen ahli. Peran perusahaan dan 

pemerintah sebagai penyedia sarana dan dukungan dana diperlukan untuk kelancaran 

penelitian. Kajian pendukung dari instansi terkait baik pemerintah maupun swasta 

serta stakeholder diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan dan pengayaan data-

data pendukung penelitian. 

Langkah implementasi yang dapat dilakukan adalah penyediaan instrument 

penelitian untuk melakukan uji coba pembuatan alat. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi bak penampung awal dan bak penampung hasil, pipa PVC, 

sock drat dalam, tutup/CO (cap out), sock drat luar, noksel, dop drat atas, dop bawah 

dan dudukan, elbow, lem PVC, tester  (letter T), stop keran. Alat (tambahan) yang 

digunakan untuk menetukan kandungan zat padat terlarut: cawan penguapan diameter 

90 mm, kapasitas 100 ml, terbuat dari porselin atau platina, oven untuk pemanasan 

105
0
C, desikator, neraca analitik. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu 

HCL, karbon aktif, kulit singkong, genteng yang dihaluskan dan pasir sungai. 

Sebelum bahan-bahan media filter dimasukkan ke dalam tabung filter, bahan 

tersebut dicuci terlebih dahulu, baru dikeringkan. Kemudian bahan-bahan tersebut 

ditumbuk/dihaluskan (80-100 mesh) dan dicuci lagi sampai bersih. Untuk media dari 

kulit singkong, setelah dihaluskan kemudian dicuci dengan HCL encer (untuk 

menghilangkan kotoran dan logam) sebanyak 2 kali, dikeringkan lagi, dan dihaluskan 

dengan ukuran 80-100 mesh. 

Air asam tambang dimasukkan ke bak penampung awal yang lebih tinggi dari 

alat pengolah air biomass filter agar menghasilkan tekanan. Kemudian air dialirkan 

ke dalam biomass filter dengan membuka keran nomor 2, sementara keran nomor 1 

dan 3 ditutup, sehingga air mengalir dari saluran masuk menuju bagian atas tabung, 
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difilter oleh media filter, dan selanjutnya menuju saluran keluar. Kandungan 

kekeruhan pada bak penampung awal diukur sebagai air sungai sebelum pengolahan. 

Kemudian saluran CO bagian atas dibuka agar air sungai mengalir dari bak 

penampung awal masuk ke dalam tabung filter. Air sungai yang keluar dari saluran 

keluar filter ditampung di bak penampung hasil. Kandungan kekeruhan diukur 

sebagai air sungai setelah pengolahan. 

Kedepan apabila uji coba ini berhasil diharapkan dukungan dan kerja sama 

pihak-pihak terkait guna penerapan alat ini agar bermanfaat dalam kehidupan kita. 

Peran pemerintah dan sektor industri dalam mengadakan penelitian lanjutan agar alat 

sesuai dengan karakteristik industri yang menggunakan, dalam hal ini industri 

pertambangan batu bara dan industri tepung tapioca sebagai penyedia salah satu 

komponen bahan baku biomassa filter, akan sangat membantu implementasi gagasan 

ini. 

 

KESIMPULAN 

Limbah kulit singkong industri tepung tapioca berpotensi menjadi komposisi 

unggulan penyusun biomassa filter yang dapat penyerap logam berat Cu, Cd, Pd, 

menurunkan TDS  dan pH air asam tambang sehingga dapat meningkatkan nilai 

tambah dari limbah tersebut. Selain itu biomassa filter kulit singkong mampu 

meningkatkan kualitas air agar layak dikonsumsi. Pembuatan alat yang sederhana 

serta komposisi bahan yang mudah didapatkan disekitar kita memungkinkan 

penerapan metode ini pada skala rumah tangga. Sehingga masyarakat dapat mengolah 

air bersih secara mandiri. Modifikasi alat untuk skala yang lebih besar 

memungkinkan perusahaan tambang beralih mengolah limbahnya dari metode kimia 

ke metode alami yang ramah lingkungan. 

Langkah implementasi gagasan yang dapat ditempuh yaitu uji coba skala 

laboratorium terhadap keefektifan biomassa filter kulit singkong untuk menurunkan 

kadar logam berta dalam air asam tambang. Apabila keberhasilan alat telah dapat 

dibuktikan secara laboratorium, langkah selanjutnya adalah malakukan lobi dan 

komunikansi untuk menggalang dukungan dan kerja sama pihak-pihak terkait guna 

penerapan alat ini agar bermanfaat dalam kehidupan kita. Peran pemerintah dan 

sektor industri dalam mengadakan penelitian lanjutan agar alat sesuai dengan 

karakteristik industri yang menggunakan, dalam hal ini industri pertambangan batu 

bara dan industri tepung tapioca sebagai penyedia salah satu komponen bahan baku 

biomassa filter, akan sangat membantu implementasi gagasan ini. 

Penerapan metode ini diharapkan akan menyelesaikan berbagai masalah yang 

ditimbulkan oleh limbah dengan prinsip 3R yang ramah lingkunagn. Bagi industri 

pertambangan metode ini memudahkan pengelolaan air asam tambang yang selama 

ini sulit diatasi sehingga lebih aman dibuang ke lingkungan. Sedangkan bagi industri 
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tepung tapioca metode ini memberikan alternative pemanfaatan limbah yang 

sekaligus mampu meningkatkan nilai tambah dan ekonomisnya. 
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