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A. Tujuan
1. Tujuan Umum
Setelah melakukan penyuluhan kesehatan, warga dapat meningkatkan pengetahuan
tentang tehnik penjernihan air secara sederhana.
2. Tujuan Khusus
Setelah melakukan penyuluhan kesehatan diharapkan :
-

Warga dapat mengetahui tentang air yang sehat

-

Warga dapat mengetahui bahan yang digunakan untuk menjernihkan air

-

Warga dapat mengetahui tehnis/cara penjernihan air secara sederhana

B. Media / Alat
-

Kamera

-

Leaflet

-

Sampel Miniatur

C. Metode
-

Penyuluhan

-

Diskusi

Uraian Kegiatan
No
1.

Tahap
Kegiatan

Waktu

Kegiatan Penyuluhan

Memberi salam
Memperkenalkan diri
Kontrak waktu
Menjelaskan materi / tujuan
Menjelaskan pengertian Air dan penjernihan
- Menjelaskan
tentang bahan-bahan
yang
digunakan
untuk
penjernihan
- Menjelaskan
cara/tehnik
penjernihan air secara
sederhana
10 Menit - Memberikan kesempatan untuk bertanya
- Memberikan evaluasi
- Memberikan reward bagi warga yang bisa menjawab
pertanyaan
- Menyimpulkan
hasil
penyuluhan
- Mengucapkan salam

Kegiatan Peserta
Menjawab salam
Menyetujui
Mendengarkan

2.

Pendahuluan 10 Menit Isi
30 Menit -

3.

Penutup

Bertanya
Mendengarkan penjelasan
Menjawab pertanyaan
Menjawab salam

Mendengar
Memperhatikan
Tanya jawab

D. Evaluasi
1. Warga mampu menjelaskan tentang pengertian air yang sehat fungsi dan penjernihan
air
2. Warga mampu menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk penjernihan air
3. Warga mampu menjelaskan tentang cara/tehnik pengolahan air secara sederhana
E. Materi (Terlampir)
F. Daftar Pustaka (Terlampir)

MATERI CARA/TEHNIK PENGOLAHAN AIR SECARA SEDERHANA

A. PENGERTIAN
Air bersih adalah air yang digunakan untuk sehari-hari yang kualitasnya memenuhi
syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan air minum adalah air
yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat lengsung diminum. Adapun syaratsyaratnya adalah : secara fisik : tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna, syarat kimia:
kadar besi maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, dan kesadahan maks 500 mg/l serta
memenuhi syarat mikrobiologis : yaitu terbebas dari koliform tinja (maks 0 per 100ml air)
Penjernihan air adalah proses pengolahan air kotor menjadi air bersih dan sehat. Arti
dari kata air berarti cairan yang tidak begitu kental dan lengket. Arti dari penjernihan adalah
pembersihan terhadap kuman yang ada di air.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, didapat beberapa pengertian
mengenai :
1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air
yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang
memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia
dari lingkungan permukiman.
Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

B.

SUMBER AIR BERSIH
Adapun sumber air baku yang perlu diolah terlebih dahulu adalah:
1. Mata air yaitu sumber air yang berada di atas permukaan tanah.
2. Sumur dangkal (shallow wells) yaitu sumber air hasil penggalian ataupun pengeboran
yang kedalamannya kurang dari 40 meter.
3. Sumur dalam (deep wells) yaitu sumber air hasil penggalian ataupun pengeboran yang
kedalamannya lebih dari 40 meter.

4. Sungai yaitu saluran pengaliran air yang terbentuk mulai dari hulu di daerah
pegunungan/tinggi sampai bermuara di laut/danau. Secara umum air baku yang didapat
dari sungai harus diolah terlebih dahulu, karena kemungkinan untuk tercemar polutan
sangat besar.
5. Danau dan Penampung Air (lake and reservoir)Yaitu unit penampung air dalam jumlah
tertentu yang airnya berasal dari aliran sungai maupun tampungan dari air hujan.
a. Sumber air untuk penyediaan system air minum berdasarkan kualitasnya (Anonim,
1987), dapat dibedakan atas : Sumber yang bebas dari pengotoran (Pollution).
b. Sumber

yang

mengalami

pemurniaan

alamiah

(Natural Purification).

Sumber yang mendapatkan proteksi dengan pengolahan buatan (Artificial Treatment).

C. MANFAAT AIR BAGI TUBUH
Air bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan. Banyak manfaat yang diberikan air
untuk makhluk hidup. Di sini akan dijelaskan fungsi-fungsi penting air dalam kehidupan.
1) Sebagai air minum
Anda minum banyak air bersih dan jernih, maka hal tersebut akan memacu
peningkatan kesehatan Anda, di mana para peneliti menemukan bahwa, makin hari
makin banyak keuntungan dengan minum air dalam jumlah yang cukup bagi
kesehatan, termasuk: Pencernaan dan metabolisme yang lebih baik Minum air dalam
jumlah yang cukup menjadikan baik pencernaan maupun metabolisme dapat bekerja
pada kapasitas maksimalnya. Faktanya, penelitian terbaru dari University of Utah
menyatakan bahwa kekurangan air dapat menyebabkan menurunnya metabolisme.
2) Memperbaiki kemampuan dan daya tahan tubuh
Anda akan mampu bekerja lebih keras/berat bila mendapatkan air yang cukup.
Sebagai tambahan, air dapat memperkuat daya tahan tubuh Anda. Karena air dapat
menaikkan simpanan glycogen, suatu bentuk dari karbohidrat yang tersimpan dalam
otot dan digunakan sebagai energi saat Anda bekerja.
3) Tahan lapar
Rasa lapar kadang merupakan penyamaran dari rasa haus. Sewaktu anda mengalami
dehidrasi (kekurangan air) Anda mungkin merasa ingin makan padahal yang Anda
butuhkan sebenarnya adalah air. Anda juga dapat memanfaatkan efek rasa kenyang
dari minum air untuk mencegah makan berlebihan.
4) Mengurangi resiko terhadap beberapa macam penyakit

Para peneliti saat ini meyakini bahwa cairan atau tepatnya air dapat berperan aktif
dalam mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit seperti: batu ginjal, kanker
saluran kencing, kanker kandung kemih, dan kanker usus besar (colon). Minum cukup
air dapat pula menghindari sembelit.
5) Senjata ampuh melawan masuk angin atau pilek
Antibodi dalam lendir yang melapisi kerongkongan berfungsi untuk menjerat virus
pilek. Daya tahan ini akan melemah apabila Anda dehidrasi (kekurangan air) karena
akan menyebabkan lendir mengering. Sebagai catatan banyak ahli kesehatan
merekomendasikan air sebagai ekspektoran yang efektif untuk mengurangi batuk.
6) Pelembab wajah paling ampuh
Dengan minum banyak air membantu kulit Anda tetap kenyal dan kencang serta
mengurangi garis-garis dan kerut pada wajah. Menangkal rasa letih akibat melakukan
perjalanan. Udara panas dapat menyebabkan Anda dehidrasi dan akan menimbulkan
rasa letih pada saat dan setelah perjalanan. Minumlah banyak air sebelum melakukan
perjalanan dan satu gelas tiap jam perjalanan Anda.
7) Mengatasi migrain/sakit kepala
Para peneliti menyatakan bahwa dehidrasi dapat mengakibatkan migrain/sakit kepala,
jadi bila Anda sering mengalami migrain adalah sangat penting untuk minum air
dalam jumlah yang cukup. Sedangkan Fungsi Air yang utama adalah :
8) Membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusa
9) Melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh sel tubuh
yang membutuhkan
10) Melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita
11) Katalisator dalam metabolisme tubuh
12) Pelumas bagi sendi-sendi
13) Menstabilkan suhu tubuh
14) Meredam benturan bagi organ vital
15) Mandi, cuci, kakus banyak lagi yang lainnya

D. STANDAR KUALITAS AIR BAKU (BM. SURBAKTY, 1986 : 11)
Air bersifat universal dalam pengertian bahwa air mampu melarutkan zat-zat yang
alamiah dan buatan manusia. Untuk menggarap air alam, meningkatkan mutunya sesuai
tujuan, pertama kali harus diketahui dahulu kotoran dan kontaminan yang terlarut di
dalamnya. Pada umumnya kadar kotoran tersebut tidak begitu besar.

Dengan berlakunya baku mutu air untuk badan air, air limbah dan air bersih, maka
dapat dilakukan penilaian kualitas air untuk berbagai kebutuhan. Di Indonesia ketentuan
mengenai standar kualitas air bersih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 416 tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas
Air Bersih. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan 1990 Kriteria penentuan standar baku mutu
air dibagi dalam tiga bagian yaitu:
Persyaratan kualitas air untuk air minum.
Persyaratan kualitas air untuk air bersih.
Persyaratan kualitas air untuk limbah cair bagi kegiatan yang telah beroperasi
Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka kualitas air
tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu :
1.

Syarat fisik, antara lain:
a. Air harus bersih dan tidak keruh
b. Tidak berwarna
c. Tidak berasa
d. Tidak berbau
e. Suhu antara 10º-25 ºC (sejuk)

2.

3.

Syarat kimiawi, antara lain:
a.

Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun

b.

Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan.

c.

pH air antara 6,5 – 9,2

Syarat bakteriologi, antara lain:
Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri

patogen penyebab penyakit.
Pada umumnya kualitas air baku akan menentukan besar kecilnya investasi instalasi
penjernihan air dan biaya operasi serta pemeliharaannya. Sehingga semakin jelek kualitas air
semakin berat beban masyarakat untuk membayar harga jual air bersih.
Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

173/Men.Kes/Per/VII/1977, penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas, yaitu:
a.

Aman dan higienis.

b.

Baik dan layak minum.

c.

Tersedia dalam jumlah yang cukup.

d.

Harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

No.

Parameter yang ada digunakan untuk metode dalam proses perlakuan, operasi dan
biaya. Parameter air yang penting ialah parameter fisik, kimia, biologis dan radiologis
(Hartono.A.J, Teknologi Membran Pemurnian Air, 1994 ), yaitu sebagai berikut :
1. Parameter Air Bersih
2. Fisika Kimia Biologi Radiologi
3. Kekeruhan dan Warna
4. Rasa & bau
5. Endapan
6. Temperatur

E.

PROSES PENJERNIHAN AIR
Kebutuhan akan air bersih di daerah pedesaan dan pinggiran kota untuk air minum,

memasak , mencuci dan sebagiannya harus diperhatikan. Cara penjernihan air perlu diketahui
karena semakin banyak sumber air yang tercemar limbah rumah tangga maupun limbah
industri.
Cara penjernihan air baik secara alami maupun kimiawi akan diuraikan dalam bab ini.
Cara-cara yang disajikan dapat digunakan di desa karena bahan dan alatnya mudah didapat.
Bahan-bahannya anatara lain batu, pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, arang sekam padi,
tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, tawas, biji kelor dan lain-lain.
Cara penjernihan air ini sama dengan cara penyaringan I. Perbedaanya terletak pada
penyusunan drum atau bak pengendapan dan bak penyaringan, serta susunan lapisan bahan
penyaring.
Penjernihan air ini memakai dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
1.

Secara kimia dan

2.

Tehnologi penyaringan sederhana

Secara kimia
Sistem pengolahan air bersih dengan sumber air baku sungai, tanah dan air
pegunungan, dengan skala atau standar air minum, secara kimia memerlukan beberapa
proses. Bahan kimia yang digunakan adalah kaporit, bubuk kapur dan tawas.Mengenai proses
yang perlu diterapkan tergantung dari kualitas air baku tersebut. Proses yang diterapkan
dalam sistem pengolahan air bersih antara lain:
1. Proses penampungan air dalam bak penampungan air yang bertujuan sebagai tolak ukur
dari debit air bersih yang dibutuhkan. Ukuran bak penampungan disesuaikan dengan
kebutuhan (debit air) yang mana ukuran bak 2 kali dari kebutuhan

2.

Proses oksidasi atau penambahan oksigen ke dalam air agar kadar-kadar logam berat
serta zat kimiawi lainnya yang terkandung dalam air mudah terurai. Dalam proses ini ada
beberapa perlakuan yang bisa dilakukan seperti dengan penambahan oksigen dengan
sistem aerasi (dengan menggunakan alat aerator) . Proses aerasi, ialah mengusahakan
agar air tersebut mengalami kontak secara luas denga udara, untuk megurangi dan
menghilangkan rasa dan bau, serta gas seperti karbondioksida, metan, dan hydrogen
sulfida, menambah pH dengan mengurangi karbondioksida, mengurangi panas
(temperatur). Proses ini dilakukan kadang-kadang dengan cara mencurahkan air dari atas
ke bawah sehingga terjadi kontak dengan udara secara luas, atau dapat juga dengan
meniupkan udara ke dalam air melalui proses mekanis.dan juga dapat dilakukan dengan
menggunakan katalisator bahan kimia untuk mempercepat proses terurainya kadar logam
berat serta zat kimiawi lainnya (dengan menggunakan clorine, kaporite, kapur dll

3.

Proses pengendapan atau koagulasi, proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan
bahan kimia seperti bahan koagulan (Hipoklorite/PAC) dengan rumus kimia juga proses
ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik lamela plate. Hal itu dilakukan dengan
cara menambahkan tawas (Al2SO4)3.Ion Al3+ yang terdapat pada tawas tersebut akan
terhidroslisis membentuk partikel koloid Al(OH)3 yang bermuatan positif melalui reaksi:
Al3+ + 3H2O

à Al(OH)3 +

3H+

Setelah itu, Al(OH)3 menghilangkan muatan-muatan negatif dari partikel koloid tanah
liat/lumpur dan terjadi koagulasi pada lumpur. Lumpur tersebut kemudian mengendap
bersama tawas yang juga mengendap karena pengaruh gravitasi.
4.

Proses filtrasi (carbon actived), proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran –
kotoran yang masih terkandung dalam air dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas air
agar air yang dihasilkan tidak mengandung bakteri (sterile) dan rasa serta aroma air.
Biasanya proses ini menggunakan bahan sand filter yang disesuaikan dengan kebutuhan
baik debit maupun kualitas air dengan media filter (silica sand/quarsa, zeolite, dll)

5. Proses terakhir adalah proses pembunuhan bakteri, virus, jamur, makroba dan bakteri
lainnya yang tujuannya mengurangi patogen yang ada, proses ini menggunakan proses
chlorinator atau sterilisasi dengan menggunakan kaporit.
Tehnologi penyaringan sederhana
Filtrasi atau penyaringan sederhana merupakan proses dimana air dibersihkan dengan
melewatkan melalui bahan (media) yang berpori. media filter atau saringan karena
merupakan alat filtrasi atau penyaring memisahkan campuran solida likuida dengan media
porous atau material porous lainnya guna memisahkan sebanyak mungkin padatan

tersuspensi yang paling halus. Penyaringan ini merupakan proses pemisahan antara padatan
atau koloid dengan cairan, dimana prosesnya bisa dijadikan sebagai proses awal (primary
treatment).
Filtrasi atau penyaringan sederhana merupakan proses dimana air dibersihkan dengan
melewatkan melalui bahan (media) yang berpori. media filter atau saringan karena
merupakan alat filtrasi atau penyaring memisahkan campuran solida likuida dengan media
porous atau material porous lainnya guna memisahkan sebanyak mungkin padatan
tersuspensi yang paling halus. Penyaringan ini merupakan proses pemisahan antara padatan
atau koloid dengan cairan, dimana prosesnya bisa dijadikan sebagai proses awal (primary
treatment).
Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air
bersih dan cara yang paling mudah dan paling umum adalah dengan membuat saringan air
dan bagi kita mungkin yang paling tepat adalah membuat penjernih air atau saringan air
sederhana.

Lebih lengkapnya dapat diinformasikan sebagai berikut :
1. BAHAN
a.

10 (sepuluh) kg arang

b. 10 (sepuluh) kg ijuk
c.

pasir beton halus

d. batu kerikil
e.

2 (dua) buah kran 1 inci

f.

batu dengan garis tengah 2-3 cm

2. PERALATAN
a.

1 (satu) buah bak penampungan

b. 1 (satu) buah drum bekas

3. PEMBUATAN
a.

Mempersiapkan bak penampung air. Buatlah kran pada ketinggian 10 cm dari bagian
dasar, untuk masing-masing drum/gentong. Kran disambung saluran paralon 30 cm yang
diberi lubang dan dibungkus dengan kasa nyamuk. Saluran paralon tersebut terdapat
pada bagian dalam drum/gentong.

b. Cucilah bahan-bahan penyaring seperti batu kerikil, arang, pasir dan ijuk hingga benarbenar bersih, dikeringkan. Susunlah bahan penyaring mulai dari bagian dasar keatas
berturut-turut ijuk (ketebalan 15 cm); pasir (10 cm); batu kerikil (10 cm); ijuk (5 cm);
arang (15 cm); pasir (10 cm); kerikil (10 cm); ijuk ( 5 cm); pasir (20 cm); dan batu
kerikil (10 cm).
4. PENGGUNAAN
a.

Air sungai atau telaga dialirkan ke dalam bak penampungan, yang sebelumnya pada
pintu masuk air diberi kawat kasa untuk menyaring kotoran.

b.

Setelah bak pengendapan penuh air, lubang untuk mengalirkan air dibuka ke bak
penyaringan air.

c.

Kemudian kran yang terletak di bawah bak dibuka, selanjutnya beberapa menit
kemudian air akan ke luar. Mula-mula air agak keruh, tetapi setelah beberapa waktu
berselang air akan jernih. Agar air yang keluar tetap jernih, kran harus dibuka dengan
aliran yang kecil.

5. PEMELIHARAAN
a.

Ijuk dicuci bersih kemudian dipanaskan di matahari sampai kering

b. Pasir halus dicuci dengan air bersih di dalam ember, diaduk sehingga kotoran dapat
dikeluarkan, kemudian dijemur sampai kering.
c.

Batu kerikil diperoleh dari sisa ayakan pasir halus, kemudian dicuci bersih dan
dijemur sampai kering.

d.

Batu yang dibersihkan sampai bersih betul dari kotoran atau tanah yang melekat,
kemudian dijemur.

6.

KEUNTUNGAN
a.

Air keruh yang digunakan bisa berasal dari mana saja misalnya : sungai, rawa,
telaga, sawah dan sumur.

b.

7.

Cara ini berguna untuk desa yang jauh dari kota dan tempatnya terpencil.

KERUGIAN
a.

Air tidak bisa dialirkan secara teratur, karena air dalam jumlah tertentu harus
diendapkan dulu dan disaring melalui bak penyaringan.

b.

Bahan penyaring harus sering diganti.

c.

Air harus dimasak lebih dahulu sebelum diminum

Gambar : Saringan sederhana

Fungsi bahan-bahan tersebut masing-masing adalah:
Kerikil

: penyaring kotoran-kotoran kasar

Ijuk

: penyaring kotoran-kotoran halus

Pasir halus

: pengendap kotoran-kotoran halus yang masih lolos dari ijuk

Ijuk lapisan ke-2 : media penahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan bawahnya
Arang

: penghilang bau

Kain

: lapisan penyaringan akhir

Kerikil

:sebagai celah agar air dapat mengalir melalui lubah bawah

Batu besar

: memberi celah yang lebih besar sebagai jalan keluarnya air melalui
lubang
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