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ABSTRAK
Pengolahan kualitas air merupakan tahap terpenting dan terakhir dalam rangkaian proses pengelolaan
limpasan air tambang. Proses pengolahan kualitas air secara konvensional yang pengoperasiannya
bergantung pada manusia kerap sulit dikontrol konsistensinya dalam penerapan di lapangan. Aktivitas
pembubuhan bahan kimia dilakukan dengan metode yang beraneka pada tiap lokasi sehingga sulit
diciptakan komunikasi yang efisien untuk menyesuaikan input data kualitas dan kuantitas air dengan
jumlah bahan kimia yang perlu dibubuhkan. Didukung dengan perubahan konfigurasi kolam pengendap
titik penaatan di area penambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC), aplikasi teknologi instrumen
automated water sampling and chemical dozing sangat memungkinkan untuk diterapkan.
Unit pengolahan kualitas air otomatis terdiri dari alat pengukur kuantitas dan kualitas air otomatis,
pusat kontrol, dan pembubuh otomatis. Data debit dan kulitas air dianalisa oleh alat ukur otomatis
sebagai data input pengolahan yang selanjutnya akan dikirimkan secara realtime ke pusat kontrol.
Perintah tersebut dilanjutkan kepada perangkat pembubuh otomatis untuk membubuhkan bahan kimia
sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Data pemakaian bahan kimia akan tersimpan dalam memori
perangkat dan dapat diambil ketika dibutuhkan. Data berguna sebagai fungsi evaluasi proses
pengolahan. Untuk penyempurnaan proses, instalasi baffled channel diaplikasikan setelah titik
pembubuhan untuk memaksimalkan keefektifan proses pencampuran bahan kimia dengan air yang
diolah.
Penerapan dan integrasi sistem konfigurasi kolam, baffled channel, dan instrumen otomatis dapat
meningkatkan efisiensi pengolahan. Ketepatan data kuantitas dan kualitas air menghasilkan jumlah
penggunaan bahan kimia yang tepat dan mengeliminasi faktor kesalahan manusia yang kerap
ditemukan pada pengolahan secara konvensional. Kontinuitas pembubuhan bahan kimia dapat
diandalkan tiap saat selama 24 jam dan dapat dimonitor secara realtime oleh para pemangku
kepentingan.
Kata kunci: Pengolahan air, otomatis, integrasi
ABSTRACT
Water treatment is the most important and is the final stage in sequences of runoff management
processes. Conventional water quality treatment processes that depend on human operation are often
difficult to control the consistency in its applications. Chemical affixing activities are carried out using
different methods at each location so that it is difficult to create efficient communication to adjust the
input data on water quality and quantity with the amount of chemicals that need to be applied. Supported
by changes in the configuration of the compliance point sediment pond in the mining area of PT Kaltim
Prima Coal (KPC), the application of automated water sampling and chemical dozing instrument
technology is very possible to be applied.
The automatic water treatment unit consists of an automatic water quantity and a quality measuring
device, a control centre and an automatic feeder. Flow data and water quality are analysed by automatic
measuring instruments as processing input data which will then be sent in real time into the control
panel centre. The task order will be delivered into an automatic dosing device to apply the chemical
according to required dosage. Chemical usage data will be stored in the digital storage and can be
retrieved when needed. Data is useful as a process evaluating. To improve the process, a baffled channel
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installation is applied after the affixing point to maximize the effectiveness of the chemical mixing
process with treated water.
Application and integration of sediment pond configuration systems, baffled channels and automated
instruments will increase processing efficiency. Accuracy of water quantity and quality data results in
the use of the right amount of chemicals and eliminates human error factors that are often found in
conventional processing. The continuity of chemical application can be relied on at any time for 24
hours and can be monitored in real time by stakeholders.
Keywords: water treatment, automatic, integrated
A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak dan manfaat pada setiap lini kehidupan,
termasuk industri pertambangan batu bara. Banyak kemudahan yang diberikan dengan penerapan
teknologi pada setiap pekerjaan yang pada kurun waktu sebelumnya masih dilakukan secara
konvensional. Penerapan teknologi otomasi dan terintegrasi di pertambangan batu bara telah dilakukan
pada beberapa tahapan kegiatan, terutama pada aspek yang berkaitan dengan produksi yang merupakan
bisnis inti perusahaan. Kegiatan pendukung aspek penambangan seperti pemantauan kestabilan tanah
telah menggunakan radar yang memanfaatkan teknologi guna memudahkan pekerjaan dan mendapatkan
hasil yang lebih tepat, cepat, dan akurat. Pengolahan kualitas air tentu saja juga dapat mengadopsi
perkembangan teknologi ini dengan memanfaatkan otomasi pengolahan air.
Tak berbeda jauh dengan perkembangan industri pada era kesatu hingga ketiga, Industri 4.0 berakar
pada penemuan cara baru untuk membuat nilai tambah dari perspektif manufaktur. Industri 4.0
didefinisikan sebagai perubahan paradigma sebuah proses produksi dari terpusat (centralized) menjadi
tak-terpusat (desentralized). Berdasarkan definisinya, industri 4.0 menjelaskan transformasi produksi di
tingkat industri yang dikarakteristikkan menjadi tiga aspek utama:
1. Terjadi level baru dalam mengorganisir dan mengontrol keseluruhan rentetan nilai (value chain)
dalam siklus produk
2. Ketersediaan informasi yang relevan dalam kondisi realtime
3. Terbentuknya lintas jaringan pada nilai produksi perusahaan yang dinamis, teroptimasi secara
realtime, dan bersifat self-organized.
Dalam konteks penerapan teknologi pada pengelolaan kualitas air, secara satu kesatuan pengelolaan
kualitas air memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap operasional pertambangan. Ketika terjadi
pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan maka akan sangat berpotensi menimbulkan gangguan
operasional. Pada kondisi ekstrimnya dapat membuat aktivitas penambangan harus dihentikan oleh
pihak berwenang. Melihat hal ini, pengerahan upaya transformasi teknologi pada proses pengelolaan
kualitas air akan menjadi hal menarik untuk diterapkan pada skala operasional.
Pengolahan kualitas air limpasan (runoff) pada area pertambangan dibutuhkan untuk memastikan
kualitas air memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, sebelum memasuki badan air
penerima. Pengolahan dibutuhkan mengingat kualitas air limpasan yang umumnya memiliki tingkat
kekeruhan yang tinggi dan/ atau nilai pH yang rendah (bersifat asam). Pengolahan kualitas air secara
keseluruhan masih dilakukan dengan metode konvensional, termasuk di dalamnya kegiatan pemantauan
dan analisa. Penerapan teknologi dalam kegiatan pengelolaan berpotensi memberikan peningkatan
kapasitas untuk memperoleh proses yang lebih efektif dan efisien.
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B. METODOLOGI PENELITIAN
Studi pada makalah ini dilakukan menggunakan kajian pustaka dan analisa kondisi faktual di lapangan.
Pemilihan alternatif menyesuaikan dengan kondisi faktual pada fasilitas pengolahan air guna
menghasilkan pengolahan yang efisien. Kondisi di lapangan merupakan bahan untuk dikaji agar dapat
diperoleh hasil yang lebih optimal. Hasil kajian perbaikan masih dalam berupa usulan, tingkat
keberhasilan dan tingkat keefektifan belum bisa diperoleh hingga usulan diterapkan dan dilakukan
evaluasi pada skala operational lapangan.
Ilmu pengolahan data adalah kombinasi dari ilmu statistik, matematika, pemrograman, pemecahan
masalah, dan pengolahan data. Gabungan disiplin ilmu ini diproses dengan cara sistematis serta memiliki
kemampuan untuk melihat sesuatu secara berbeda. Aktivitas meliputi pembersihan, penyiapan, dan
penyelarasan data. Analisis data melibatkan penerapan proses algoritmik atau mekanis untuk
memperoleh wawasan, misalnya menjalankan beberapa kumpulan data untuk mencari korelasi yang
bermakna antara satu sama lain.
Ada empat kategori analisis data yaitu descriptive, diagnostic, predictive, dan prescriptive. Pada studi
kasus otomatisasi dalam pengolahan kualitas air ini kategori analisa data yang dipakai adalah
prescriptive. Rekomendasi pembubuhan kapur diberikan berdasarkan input kualitas air dan besarnya
debit yang masuk ke dalam sistem pengolahan air.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan kualitas air merupakan tahap terpenting dan terakhir dari keseluruhan rangkaian proses
pengelolaan limpasan air tambang. Produk yang diinginkan dari sebuah pengolahan air adalah kualitas
air yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas harus selalu terpenuhi secara
konsisten pada setiap kondisi. Proses pengolahan kualitas air eksisting berjalan secara konvensional
yang pengoperasiannya bergantung pada manusia. Hal ini kerap sulit dikontrol konsistensinya dalam
penerapan operasional di lapangan. Untuk mengelola hal ini dipelukan pembaruan sistem manajemen
yang mampu memastikan dan menjaga kualitas pengelolaan air yang dihasilkan.
Manajemen kualitas adalah tindakan atau aktivitas untuk melihat dan meninjau pekerjaan yang beraneka
dalam sebuah tahapan operasional untuk memastikan produk dan layanan yang ingin dicapai dapat
konsisten. Manajemen kualitas membantu untuk mencapai dan menjaga level kualitas yang diinginkan
perusahaan tetap dalam standar yang tinggi. Peningkatan kualitas dapat mendukung perusahaan untuk
meningkatkan keuntungan pada masa yang akan datang.
Manajemen kualitas terdiri atas empat komponen inti yang meliputi:
 Perencanaan kualitas (quality planning) – meliputi proses identifikasi standar kualitas yang
berkaitan dengan sesuatu kegiatan dan melibatkan proses pengambilan keputusan terkait hal
yang perlu ditempuh untuk mencapainya.
 Improvisasi kualitas (quality improvement) – dimana tujuan perubahan dari suatu proses
operasional adalah untuk meningkatkan kepercayaan pada hasil yang diperoleh.
 Kontrol kualitas (quality control) – merupakan upaya berkelanjutan untuk menguatkan sebuah
proses yang terintegrasi dan dapat dipercaya untuk mencapai target yang diinginkan
 Kepastian kualitas (quality assurance) – merupakan rencana tindakan sistematis yang
dibutuhkan untuk memenuhi tingkat kepercayaan sehingga produk memenuhi persyaratan yang
spesifik.
Tujuan dari manajemen kualitas adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja
sama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan kebiasaan yang terdapat dalam sebuah
perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Proses pengolahan kualitas air merupakan satu
kesatuan manajemen kualiatas dengan produk yang ingin dicapai adalah air dengan kualitas yang
memenuhi baku mutu lingkungan pada setiap saat. Selain itu secara operasional perusahaan ditargetkan
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bahwa untuk mencapai produk yang dihasilkan harus dapat dilaksanakan dengan proses yang efisien
dan berkelanjutan.
Proses pengolahan kualitas air merupakan rangkaian dari beberapa tahapan yang dilakukan oleh manusia
dan bantuan mesin untuk mencapai target produk yang diinginkan. Jika dirinci, proses pengolahan
kualitas air terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Analisa kualitas air - Analisa dilakukan oleh petugas dengan mengambil sampel air sebelum
titik pembubuhan dan melakukan analisa menggunakan pH meter untuk parameter tingkat
keasaman dan spectrophotometer untuk parameter solid tersuspensi (TSS, Total Suspended
Solid)
b. Analisa kuantitas - Untuk mengetahui debit air yang masuk dapat diperoleh dari tinggi muka
air yang terlihat dari alat pengukur tinggi muka air, staff gauge, dan nantinya dikonversi menjadi
nilai debit.
c. Penentuan dosis dan pembubuhan bahan kimia - Data hasil analisa kualitas dan kuantitas air
menghasilkan sebuah kombinasi yang menentukan seberapa banyak jumlah bahan kimia yang
harus dibubuhkan agar diperoleh kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan.
d. Evaluasi - Tahapan evaluasi dilakuan untuk memastikan apakah hasil dari proses yang
dilakukan telah sesuai dengan yang diinginkan atau memerlukan perubahan jumlah dosis yang
harus diberikan. Evaluasi dilakukan dengan pengambilan sampel air sebelum air keluar dari
sistem pengolahan dan masuk ke badan air penerima. Sehingga jika ditemukan hasil yang belum
sesuai dengan baku mutu masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan.
Setiap tahapan tersebut dilakuan secara manual. Evaluasi tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
 Jeda keterlambatan waktu antara analisa kualitas dan kuantitas air dengan pembubuhan bahan
kimia sesuai dosis.
 Ketidakefektifan jumlah dosis yang diberikan, karena tidak terdapat alat takar khusus yang
menghitung dosis yang dibubuhkan. Ketidaksesuain dosis yang diberikan memberikan potensi
tidak tercapainya kualitas air yang diinginkan. Selain itu, hal ini juga berpotensi menyebabkan
terjadinya pemborosan yang pada akhirnya berdampak terhadap biaya pengangkatan sedimen
hasil residu bahan kimia.
 Pengambilan sampel air sebagai input pengolahan dilakukan secara periodik. Hal ini tentunya
akan berpengaruh terhadap pemberian dosis yang dibutuhkan.
 Input kualitas air yang bervariasi dari air limpasan aktifitas tambang tiap waktunya
membutuhkan kontrol kualitas secara realtime dan kontinu sehingga dibutuhkan penyesuaian
dosis setiap saat.
Salah satu analisa untuk setiap rangkaian tahapan pekerjaan tersebut dapat dinyatakan bahwa proses
pengambilan dan analisa sampel air merupakan bottleneck dari keseluruhan tahapan. Kegiatan ini
memiliki porsi waktu terlama dari kegiatan lainnya. Kegiatan pencampuran bahan kimia dapat
dikeluarkan dari analisa dengan asumsi bahwa larutan sudah terbentuk. Untuk meningkatkan
produktivitas, maka bottleneck harus direkayasa sedimikian rupa, walau akan selalu ada dalam sebuah
rangkaian proses. Ketika suatu bottleneck selesai maka akan muncul atau bergeser ke bagian lain yang
akan menjadi bottleneck selanjutnya.
Terdapat beberapa langkah untuk mengurangi atau mengeliminasi bottlenecks dan meningkatkan
kapasitas, yang mana dapat diselesaikan dengan penambahan peralatan atau memaksimalkan proses.
Berikut beberapa saran untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus proses dan tidak
membutuhkan pembelian peralatan baru:
 Melakukan aktivitas secara paralel. Kebanyakan aktivitas di dalam proses operasional dilakukan
secara berurutan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proses merupakan total untuk
setiap tahapannya. Menggunakan pendekatan paralel dapat mengurangi waktu hingga 80% dan
menciptakan hasil yang lebih baik.
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Mengganti urutan aktivitas pengelolaan air.
Mengurangi gangguan, banyak proses yang memiliki banyak interval waktu di antara setiap
aktivitas.

Beberapa tahapan pengolahan tersebut dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan sensor agar
dapat berjalan lebih efektif. Hal ini merupakan solusi untuk mengurangi gangguan, dimana terdapat
beberapa aktivitas yang memiliki interval waktu di setiapnya. Aplikasi teknologi instrumen automated
water sampling dan chemical dozing merupakan hal yang dapat menjawab persoalan ini dan teknologi
ini sangat memungkinkan untuk diterapkan.Unit pengolahan kualitas air otomatis terdiri dari alat
pengukur kuantitas dan kualitas air otomatis, pusat kontrol, dan pembubuh otomatis.
Aplikasi metode Six Sigma diterapkan pada studi kasus perencanaan unit pengolahan kualitas air
otomatis ini demi mewujudkan sebuah proses pengolahan kualitas air yang mengedepankan manajemen
kualitas. Metode Six Sigma meliputi banyak alat statistik yang dipergunakan pada peningkatan kualitas,
dalam konteks ini Six Sigma menggunakan orientasi proyek yang sistematis melalui langkah-langkah
yang mempunyai akronim DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control). Dimana dalam
studi pengelolaan air yang terintegrasi, DMAIC ini dapat didefinisikan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.

Define (D). Melakukan identifikasi customer dan prioritas. Pada kasus pengolahan kualitas air,
yang menjadi costumer adalah masyarakat, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
dan pemangku kepentingan lainnya. Hal yang menjadi prioritas adalah kualitas air memenuhi
baku mutu (Perda Kaltim No. 2 tahun 2011).
Measure (M). Menentukan bagaimana melakukan pengukuran proses dan bagaimana
metodologinya. Pengukuran dilakukan menggunakan sensor elektrik yang mengirimkan pulsa
data kepada panel kontrol.
Analyze (A). Menentukan kemungkinan paling besar dari penyebab kerusakan atau ketidak
efisienan sebuah sistem operasi. Faktor utama dan dasar yang menjadi penyebab dalam
pengolahan kualitas air adalah pembacaan dan analisa kualitas hasil oleh manusia atau pekerja
yang sangat memungkinkan terjadinya kesalahan (Human Error).
Improve (I). Mengidentifikasi bagaimana cara untuk menghapus ketidakefisienan sebuah sistem
operasi. Peningkatan untuk mengeliminasi kemungkian kesalahan oleh manusia adalah dengan
pemasangan sensor elektrik dan menghubungkannya dengan panel kontrol.
Control (C). Menentukan bagaimana mempertahankan peningkatan tersebut. Kontrol dalam
kesatuan pengolahan adalah memasang secondary sensor dan mengambil data secara real time
pada outlet untuk melakukan fine tuning pada panel kontrol.

Skema dari instrumen ini automated water sampling dan chemical dozing dapat digambarkan sebagai
berikut.

Tangki
Larutan

Control
Panel
Sensor Tinggi Muka
Air
Sensor
pH

Aliran

Gambar 1. Skema automated water sampling dan chemical dozing
Penjelasan dari tahapan pada gambar 1 adalah:
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Analisa kualitas air dilakukan secara otomatis oleh sensor pH, begitu juga dengan kuantitas yang
prosesnya dilakukan oleh sensor tiggi muka air. Terdapat dua sensor sebagai inputan data dasar
pengolahan.
Data hasil analisa dari sensor selanjutnya akan dikirimkan secara realtime ke control panel
/pusat kontrol.
Pada tahap selanjutnya, pusat kontrol mengirimkan perintah kepada perangkat pembubuh
otomatis untuk membubuhkan bahan kimia sesuai dengan dosis yang dibutuhkan.
Perangkat pembubuh terhubung dengan tangki yang berisi larutan bahan kimia dengan
konsentrasi campuran yang telah ditentukan. Perangkat akan mengatur pembubuhan secara
otomatis sesuai dengan perintah yang diterima.

Perbandingan alur kerja pengolahan eksisting dengan usulan perbaikan dengan menggunakan
otomatisasi adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Flowchart pengolahan air tambang (kiri) eksisting dan (kanan) usulan
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Untuk penyempurnaan keseluruhan proses, instalasi baffled channel diaplikasikan setelah titik
pembubuhan untuk memaksimalkan keefektifan proses pengdukan dan pencampuran bahan kimia
dengan air yang diolah. Unit ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk
memaksimalkan terjadinya proses pengadukan. Terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan sebagai
pilihan untuk meningkatkan terjadinya proses pengadukan:





Pengadukan mekanis adalah metode pengadukan yang menggunakan alat pengaduk berupa
impeller yang digerakan dengan motor bertenaga listrik.
Pengadukan hidrolis adalah pengadukan yang memanfaatkan gerakan air sebagai tenaga
pengadukan. Sistem pengadukan ini menggunakan energi hidrolik yang dihasilkan dari suatu
aliran hidrolik. Beberapa contoh pengadukan hidrolis adalah terjunan, loncatan hidrolis, baffled
channel dll.
Pengadukan pneumatic adalah pengadukan yang menggunakan udara (gas) berbentuk
gelembung yang dimasukkan ke dalam air, sehingga menimbulkan gerakan pengadukan pada
air.

Sebuah pengadukan akan berhasil ketika terpenuhinya gradien kecepatan pengadukan dan waktu detensi
yang dipersyaratkan. Kriteria gradien kecepatan dan waktu detensi untuk sebuah pengadukan adalah
seperti pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Waktu detensi dan gradien kecepatan
Waktu Pengadukan, td (detik)
Gradien Kecepatan, G (detik-1)
20
1000
30
900
40
790
≥50
700
Kecepatan sebuah pengadukan dinyatakan dalam gradien kecepatan dengan fungsi sebagai berikut.
𝑊
𝑃
𝐺= √ =√
µ
µ .𝑉
dimana :
G
W
P
V
µ

(1)

: gradien kecepatan (detik-1)
: tenaga yang disuplai per satuan volume air (N-m/detik.m3)
: suplai tenaga ke air (N.m/detik)
: volume air yang diaduk, m3
: viskositas absolut air, N.detik/m2

Instalasi baffled channel yang dipasang setelah titik pembubuhan diharapkan dapat memenuhi kriteria
pengadukan seperti pada tabel 1.
Konfigurasi kolam pengendap (sediment pond) yang terdiri atas dua kompartemen, kolam kontrol debit
sebagai kompartemen pertama dan kolam labirin pada tahapan selanjutnya, menjadi dasar pendukung
proses pengolahan kualitas air. Kolam kontrol debit memiliki kemampuan untuk mereduksi debit yang
masuk hingga mencapai 90% atau lebih (menyesuaikan dengan kondisi bentangan alam dan ketersediaan
area di tempat kolam akan dibangun).
Kondisi optimal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan volume tampungan hidup pada kolam.
Konsekuensi desain ini adalah tampungan mati menjadi sangat minim, namun hal ini diatasi dengan
adanya kompartemen kedua yang difungsikan sebagai terjadinya proses pengendapan. Besaran debit
yang telah terkontrol ketika keluar dari kompartemen pertama memberikan kemudahan instrumen
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pembubuhan menyesuaikan dengan dosis yang akan diberikan. Nilai debit akan sebanding dengan
jumlah bahan kimia yang dibutuhkan.
Satu kesatuan dari beberapa instalasi ini merupakan hal yang dilakukan guna mencapai kualitas produk
pengolahan yang memenuhi standar baku mutu yang diinginkan. Selain itu proses yang berjalan di
dalamnya juga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
D. KESIMPULAN
1. Automated water sampling and chemical dozing merupakan salah satu instrumen yang dapat
dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengolahan kualitas air agar berjalan dengan efektif dan
efisien.
2. Integrasi antara konfigurasi kolam, automated water sampling and chemical dozing, dan baffled
channel diharapkan dapat menghasilkan manajemen kualitas produk pengolahan kualitas air yang
memenuhi baku mutu lingkungan.
3. Dibutuhkan pengujian langsung di lapangan untuk pembuktian keberhasilan dan keefektifan dari
aplikasi automated water sampling and chemical dozing.
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