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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tulisan tentang 

Pengelolaan Lahan Sawah Tercemar Limbah Tekstil  yang merupakan tugas dari 

mata kuliah Pengelolaan Lahan Spesifik Lingkungan.  

 Pencemaran lingkungan dalam tanah, air dan udara akan mengubah tatanan 

dalam suatu ekosistem dan dapat berakibat fatal bagi mahluk hidup yang berada di 

dalamnya. Salah satunya adalah pencemaran air dan tanah akibat limbah tekstil di 

Kabupaten Rancaekek yang dapat mengganggu kestabilan rantai makanan dalam 

komunitas di sekitar areal yang tercemari limbah industri tekstil pengolahannya tidak 

memenuhi standar. 

Dalam penulisan paper ini tentunya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, 

oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi 

perbaikan kualitas tulisan. Terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Dr. Ir. 

Hamidah Hanum, MP selaku pembimbing dalam mata kuliah tersebut. 

  

 

Medan, 25 Juli 2009 

penulis 
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PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya 

mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Dapat juga 

diartikan sebagai perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh 

proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukannya. Hal ini sesuai dengan UU Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup No. 4 Tahun 1982. 

Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari, yang dapat dilakukan 

adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan 

kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari 

lingkungan. Soemarwoto (1991) dalam Kurnia, et al. (2009) mengatakan pencemaran 

terjadi pada tanah, air tanah, badan air atau sungai, udara, bahkan terputusnya rantai 

dari suatu tatanan lingkungan hidup atau penghancuran suatu jenis organisme yang 

pada akhirnya akan menghancurkan ekosistem.  

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran di sebut polutan. 

Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan 

kerugian terhadap makluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% 

di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat 

memberikan efek merusak.  

Selanjutnya Kurnia, et al. (2009 ) mengatakan bahwa penyebab pencemaran 

pada lahan pertanian dapat digolongkan ke dalam kegiatan non pertanian (industri, 

pertambangan) dan kegiatan pertanian (penggunaan bahan-bahan agrokimia). 

Pencemaran pada lahan sawah umumnya disebabkan oleh limbah industri dan 

aktivitas budi daya yang menggunakan bahan-bahan agrokimia seperti pupuk dan 

pestisida yang kurang terkendali. Banyaknya pabrik atau industri tekstil yang 

dibangun di sekitar lahan pertanian telah menyebabkan tercemarnya lahan sawah 

sehingga hasil gabah menjadi berkurang atau sama sekali tidak menghasilkan.  
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Pencemaran yang terjadi ini disebabkan oleh limbah industri tekstil yang 

dibuang ke badan air atau sungai, sementara sungai  merupakan sumber pengairan 

lahan sawah yang ada di bagian hilir pabrik atau industri. Seperti aliran sungai 

Cikijing yang telah tercemar limbah industri tekstil dan digunakan untuk pengairan 

persawahan disekitar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Akibatnya unsur-

unsur kimia yang terbawa limbah, selanjutnya mengendap di dalam tanah. Proses ini 

terus berlanjut sehingga terjadi akumulasi bahan berbahaya dan beracun (B3) serta 

logam berat di dalam tanah. Oleh karena itu diperlukan teknologi untuk 

mengendalikan pencemaran yang terjadi pada tanah sawah. 

Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Pengembangan Tanah dan 

Agroklimat sejak 2001, yang dipaparkan tim dari BPLHD maupun PSDA, tanah di 

persawahan Rancaekek mengandung natrium (Na) dengan konsentrasi tinggi yaitu 

2,03-12,97 me/100g tanah. Sebagai perbandingan, kadar Na dalam tanah yang tidak 

tercemar limbah industri tekstil hanya 0,42 me/100g tanah. Selain Na, unsur logam 

berat pencemar lainnya yang terdeteksi adalah Hg, Cd, Cr, Cu, Co, dan Zn. Ratusan 

hektare sawah di empat desa di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung 

terindikasi mengandung bahan-bahan kimia beracun dan logam berat (B3), sehingga 

menurunkan produksi dan kualitas padi. Pencemaran terjadi karena para petani 

menggunakan Sungai Cikijing yang telah tercemar limbah industri tekstil sebagai 

sumber pengairan bagi pertanian mereka ( www.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 

23 Juni 2009). 

 

Tujuan  

 Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber penyebab 

pencemaran sawah akibat limbah industri tekstil dan usaha merehabilitasi lahan yang 

tercemar dengan berbagai teknologi yang mungkin dilakukan. 
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PENCEMARAN SAWAH AKIBAT LIMBAH TEKSTIL DAN 
DAMPAK YANG DITIMBULKAN 

 

Suatu zat dapat disebut polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal, 

berada pada waktu yang tidak tepat dan di tempat yang tidak tepat. Berdasarkan 

tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran udara, air dan tanah.  

Kawasan perindustrian di Indonesia umumnya dibangun pada  kawasan 

pertanian  yang subur. Selain mengurangi  luas  lahan pertanian, pembangunan 

industri seringkali menimbulkan permasalahan yang besar bagi lingkungan dan 

masyarakat sekitar yaitu terjadinya pencemaran B3 dan logam berat melalui limbah 

yang dibuang ke badan air/sungai. Salah satu bahan pencemar yang akan dibahas 

adalah limbah yang berasal dari industri tekstil yang dibuang ke sungai Cikijing.  

 
Kandungan Limbah Industri Tekstil 

Sesuai aturan yang berlaku industri tekstil seharusnya membersihkan terlebih 

dahulu limbah yang akan dibuang ke perairan umum. Namun tidak semuanya 

disiplin, misalnya sebuah pabrik tekstil di Kabupaten  Bandung yang membuang 

limbah kotor ke sungai Cikijing sehingga meningkatkan kadar logam berat tanah-

tanah pertanian, seperti : B, Cd, Co, Cu, dan Pb. Akibatnya banyak lahan pertanian 

yang menurun produktivitasnya bahkan tidak produktif lagi untuk pertanaman padi 

dan palawija.  

Beberapa industri tekstil dalam proses produksinya menggunakan bahan-

bahan kimia seperti  sodium hydrophosphate dalam proses pemutihan (bleaching). 

Demikian juga dalam proses pengolahan limbah digunakan bahan-bahan kimia 

tertentu, agar limbah yang dibuang aman dari bahan-bahan kimia yang digunakan 

dalam proses produksi. Namun demikian, data analisis limbah industri tekstil 

menunjukkan adanya sejumlah unsur B3 dan logam berat seperti Na, NH4, SO4, Fe, 

Al, Mn, Co, dan Ni yang potensial menyebabkan pencemaran, terutama bila air 

limbah tersebut masuk ke dalam badan air atau sungai dan airnya digunakan sebagai 

sumber air irigasi  (Kurnia, et al., 2009).  



 

Pengelolaan Lahan Spesifik Lingkungan/ Tugas dari Dr. Ir. Hamidah Hanum, MP 4

Pada Tabel 1. dibawah ini dapat dilihat kandungan unsur dan logam berat yang 

mengakibatkan pencemaran tanah yang pengairannya menggunakan sungai Cikijing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unsur Na merupakan bahan pencemar dominan yang telah jauh melewati 

ambang kritisnya sebesar 467-2.983 mg/kg sedangkan batas kritis yang diijinkan 

hanya 60 mg/kg, disusul kandungan Ni sebesar 14-21 mg/kg sedangkan batas kritis 

hanya 20 mg/kg. Sedangkan unsur-unsur lain seperti Zn, Cu dan Co masih berada 

pada batas toleransi yang dizinkan. Namun demikian kandungan logam yang berada 

dibatas kritis tetap harus diwaspadai, mengingat persawahan terus berlanjut dengan 

sumber pengairan dari sungai Cikijing sehingga akan terakumulasi logam berat dalam 

tanaman dan tubuh manusia/hewan yang mengkonsumsi beras dan air, sehingga 

potensial untuk menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. 

 
Dampak yang ditimbulkan 

Akibat buruk dari pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe 

polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Sejalan 

dengan hal tersebut Kurnia, et al (2009) menyatakan pencemaran di dalam tanah  

tidak bisa segera terlihat. Untuk beberapa unsur kimia,  terutama logam berat  tidak 

membahayakan tanah dan tidak menyebabkan  gangguan fisiologis pada tanaman. 

Namun pencemaran tersebut dapat berdampak lebih jauh, yaitu masuknya unsur-

unsur logam berat atau pencemar lain ke dalam tanah. Selanjutnya secara  alami, 

unsur-unsur tersebut akan terserap dan masuk ke  dalam jaringan tanaman bersama-

Tabel 1.  Kandungan unsur pencemar dan logam berat dalam tanah tercemar limbah 
industri tekstil di persawahan Kec. Rancaekek, Bandung. 
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sama dengan unsur hara dan air yang dibutuhkan tanaman untuk  fotosintesis, 

sehingga produk pertanian yang dihasilkan dan dikonsumsi manusia dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan.    

Selain menimbulkan gangguan kesehatan akibat tingginya kandungan Na 

dalam air sungai yang menjadi sumber pengairan sawah, pertanaman padi menjadi 

rusak dan menurunkan hasil panen. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramadhi ( 2002); 

dan Suganda  et al., (2003) dalam  Kurnia, et al. (2009), akibat limbah industri 

tersebut mengandung logam berat dan  B3, menyebabkan  pertanaman padi di sekitar 

industri tekstil di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung mengalami kerusakan 

dan gagal  panen  khususnya di musim  kemarau. Lahan sawah yang tercemar 

mencapai hampir 1.250 ha atau sekitar 15% dari total luas sawah di daerah tersebut. 

Kasus kerusakan  sebagian besar  tanaman padi dan gagal  panen di persawahan 

Rancaekek tersebut disebabkan karena  tingginya kandungan Na di dalam tanah 

sawah, yang berkisar antara 467-2.983 mg kg-1 Na. Kerusakan persawahan akibat 

limbah tekstil dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Areal padi sawah yang rusak akibat limbah industri di Desa Jelegog. Kec.Rancaekek (Foto : U. Kurnia) 

 

Gambar 2. Air limbah dibuang ke selokan & menjadi sumber pengairan sawah penduduk (Sumber:Harja, dkk 2007) 
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Logam berat Fe, Cu dan Zn merupakan unsur hara mikro yang diperlukan 

tumbuhan namun dalam jumlah banyak beracun. Ni dan Cd dalam jumlah sekelumit 

diduga menjalankan peran fisiologi penting dalam tumbuhan tetapi dalam jumlah 

lebih banyak beracun. Cr sangat beracun bagi tumbuhan, sedang peranannya sebagai 

hara belum diketahui. Akan tetapi unsur ini perlu bagi manusia dan hewan menyusui 

karena berperan serta dalam metabolisme glukose. Peran Pb sebagai hara tumbuhan 

juga belum diketahui. Unsur ini merupakan pencemar kimiawi utama terhadap 

lingkungan dan sangat beracun bagi tumbuhan, hewan dan manusia (Mengel & 

Kirkby, 1987) dalam Notohadiprawiro (2006).  

 Pada Tabel 2. dibawah ini berdasarkan analisis limbah filtrat dan larutan 

lumpur dapat dilihat kemasaman air sungai Cikijing sedikit alkali karena kandungan 

Na jauh diatas batas normal. Sedangkan kandungan NO3, PO4 dan SO4 dalam air 

dan lumpur relatif tidak jauh berbeda, tetapi kandungan ZN, Pb, Cu, Cd, Cr, Co dan 

Ni dalam lumpur sangat tinggi dibandingkan filtratnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan data Suganda et al. (2003) dalam Kurnia et al. (2009), hasil 

analisis unsur-unsur pencemar dan  logam berat dalam contoh  air sungai yang  

digunakan sebagai sumber  air pengairan menunjukkan kandungan B3 dan logam 

berat tersebut masih di bawah batas kritis kecuali Na dan SO4. Akan tetapi, bila 

Tabel 2.  Kemasaman (pH) air, unsur pencemar dan logam berat dalam air Sungai 
Cikijing yang digunakan sebagai sumber pengairan. 
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contoh air diambil dari bagian dasar sungai yang bercampur lumpur, ternyata 

kandungan Pb, Cr,  Co, Ni, Zn  dan Cu umumnya melebihi batas kritis logam berat 

dalam air ( data Sungai Cikijingb). Tingginya kandungan logam berat dalam  lumpur 

di dasar sungai diduga karena proses pengendapan yang terjadi terus-menerus. Oleh 

sebab itu dapat dipastikan tingginya kandungan  Cr, Co, Ni, dan Zn  dalam tanah  

sawah adalah akibat penggunaan air sungai yang secara terus-menerus sebagai 

sumber air pengairan. 

Menurut Pranowo (2009), dampak pada pertanian terutama perubahan 

metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil 

pertanian. Hal ini menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana 

tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar 

ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia 

derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. 

 
Kandungan Logam Berat Dalam Tanaman Dan Batas Kritis Yang Diizinkan 

 Dalam kandungan berbagai limbah tekstil yang dibuang ke sungai Cikijing 

terdapat logam berat yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya unsur Pb sudah 

mendekati batas kritis yaitu : kandungan dalam beras sudah mencapai 0.92 ppm 

sedangkan batas kritis yang ditetapkan oleh pemerintah dan Dirjen POM sebesar 1.00 

ppm. Tabel 3. dibawah ini menunjukkan kandungan logam berat yang terdapat dalam 

jerami padi dan beras di Rancaekek dan perbandingannya dengan Juwana yang 

tercemar limbah industri penyepuhan logam. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 3. Kandungan logam berat di dalam jerami padi dan beras dari lahan sawah tercemar industri 
penyepuhan logam di Juwana, Pati-Jawa Tengah dan industri tekstil di Rancaekek, 
Bandung-Jawa Barat (Kurnia, et al., 2009). 
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Sedangkan Tabel 4. dibawah ini merupakan batas kritis unsur-unsur dan logam berat 

yang masih diizinkan terdapat di dalam tanah, air, tanaman dan beras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Untuk kandungan logam berat lainnya dalam beras yang berasal dari 

persawahan Rancaekek masih relatif aman (jauh dibawah batas kritis), namun yang 

perlu mendapat perhatian adalah terjadinya akumulasi logam tersebut di dalam tubuh 

mahluk hidup yang mengkonsumsinya secara terus-menerus. Hal ini tetap akan 

menimbulkan gangguan kesehatan yang serius terutama pada manusia. 

 Berbagai spesies yang hidup di dalam sungai Cikijing dan areal persawahan 

Rancaekek seperti ikan, belut, keong yang sumber air dan makanannya berasal dari 

sungai yang tercemar limbah, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia 

dan mahluk hidup lainnya secara terus-menerus. Hal ini yang dikuatirkan terjadinya 

gangguan pada rantai makanan yang mengakibatkan rusaknya komponen dalam 

rantai makanan tersebut. Sependapat dengan hal itu Kurnia et al. (2009) menyebutkan 

bahwa meskipun unsur-unsur  logam berat  lain yang berada di bawah  batas kritis, 

tetap harus mendapat perhatian  serius,  karena dalam konsentrasi  yang sangat 

rendahpun,  produk pertanian yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

akibat terus-menerus dikonsumsi. 

  

Tabel 4.  Batas kritis unsur logam berat dalam tanah, air, tanaman & beras (Kurnia, et al., 2009) 
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REHABILITASI LAHAN SAWAH TERCEMAR LIMBAH 

TEKSTIL 

 

Menghilangkan akibat buruk pencemaran  pada  lahan sawah sangat kecil 

kemungkinannya, tetapi  dapat dikurangi  atau diminimalkan. Oleh karena itu penting 

diterapkan teknologi pengendalian pencemaran dengan target yang jelas dan  

seberapa besar beban pencemaran yang diterima oleh tanah/lahan pertanian akan 

dikurangi atau diminimalkan.  

Menurut Kurnia, et al. (2009)  sebagai salah  satu prinsip dasar  yang harus 

diterapkan dalam  upaya-upaya pengendalian pencemaran adalah dengan menetapkan 

batas kritis atau ambang batas pencemaran, baik yang disebabkan oleh B3 dan logam 

berat maupun pencemar  lain di dalam tanah sehingga  produk atau  hasil pertanian  

dari lahan pertanian yang tercemar aman bagi konsumen.  

Perlu diketahui sumber  pencemar, penyebab dan  dampak pencemaran  yang  

akan terjadi sehingga upaya penanggulangan pencemaran lahan sawah dapat 

ditentukan baik secara fisik, kimia, biologi atau kombinasinya. Selain metode fisik 

dan kimiawi, sekarang ini limbah telah ditangani secara biologi yang dikenal dengan 

istilah bioremediasi dan fitoremediasi.  

 
Rehabilitasi Secara Fisik 

 Salah usaha untuk untuk merehabilitasi lahan tercemar adalah secara fisik 

dengan melakukan pengolahan tanah dan pencucian dengan air irigasi yang bersih. 

Gambar 3. di bawah ini menunjukkan berbagai perlakuan pengolahan tanah dan 

drainase dapat menurunkan kandungan Na dalam tanah sawah yang signifikan 

dibandingkan dengan kontrol (tanpa pengolahan tanah dan drainase). Meskipun antar 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dalam mengurangi kadar Na di 

sawah, tetapi dapat disarankan bahwa pengolahan biasa dengan drainase setiap 3 

minggu dapat dilakukan melihat hasil panen dapat mencapai 10.5 ton/ha 

dibandingkan dengan pengolahan tanah dalam dengan drainase seminggu sekali 



 

Pengelolaan Lahan Spesifik 

(Tabel 5). Hal ini akan lebih efesien dalam penggunaan tenaga, biaya dan waktu, 

dengan produksi yang tinggi masih dapat dicapai.

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, u

di  tanah sawah dalam penelitiannya 

cara pengolahan tanah dan pencucian atau drainase

Cara tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bahwa 

bersih akan berkurang konsentrasinya. Air ber

sumber, seperti sumur dalam dan sungai yang 

Pengolahan tanah dimaksudkan untuk 

dalam tanah atau lumpur yang ada 

Hasil penelitian tersebut 

pencucian mampu menurunkan 

Gambar 3. Konsentrasi Na dalam air drainase akibat pengolahan 
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). Hal ini akan lebih efesien dalam penggunaan tenaga, biaya dan waktu, 

produksi yang tinggi masih dapat dicapai.  

Sejalan dengan pendapat di atas, untuk mengatasi kandungan Na yang tinggi  

dalam penelitiannya Kurnia et al. (2004) menyatakan bahwa

cara pengolahan tanah dan pencucian atau drainase dapat mengurangi kandungan Na

ukan berdasarkan prinsip bahwa bila garam dilarutkan dengan air 

bersih akan berkurang konsentrasinya. Air bersih dapat diperoleh dari berbagai 

ti sumur dalam dan sungai yang masih bersih atau 

olahan tanah dimaksudkan untuk mengaduk-aduk garam yang  terakumulasi di 

lam tanah atau lumpur yang ada di lapisan  olah agar  larut  pada saat pencuc

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengolahan tanah  

mampu menurunkan konsentrasi Na dalam air drainase (Gambar

Gambar 3. Konsentrasi Na dalam air drainase akibat pengolahan tanah dan pencucian
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). Hal ini akan lebih efesien dalam penggunaan tenaga, biaya dan waktu, 

ntuk mengatasi kandungan Na yang tinggi  

menyatakan bahwa dengan 

dapat mengurangi kandungan Na. 

bila garam dilarutkan dengan air 

dapat diperoleh dari berbagai 

masih bersih atau tidak tercemar. 

aduk garam yang  terakumulasi di 

di lapisan  olah agar  larut  pada saat pencucian.  

memperlihatkan bahwa pengolahan tanah  dan 

konsentrasi Na dalam air drainase (Gambar 3). 

tanah dan pencucian 
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Kandungan Na  berkurang dari 1.100  ppm menjadi  450  ppm setelah  pengolahan 

tanah pertama (PT 1) dan menjadi 300 ppm setelah pengolahan tanah kedua (PT 2). 

Selama pertumbuhan tanaman konsentrasi Na dalam air drainase berkurang dari 300 

ppm pada satu minggu setelah tanam menjadi 60  ppm pada minggu ke-15.  

Akan tetapi cara pengolahan tanah, baik  pengolahan tanah biasa maupun 

pengolahan tanah dalam dan selang waktu pencucian atau drainase setiap 1, 2, dan 3 

minggu tidak secara nyata menurunkan konsentrasi Na dalam air drainase. 

Pengolahan tanah biasa dan pencucian setiap 3 minggu merupakan pilihan yang baik, 

karena  perlakuan tersebut paling  efisien dan pengaruhnya sama baik dengan 

perlakuan lainnya. Hasil  penelitian juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan  

tanaman sangat baik dan hasil gabah meningkat mencapai 8-10 t ha-1 (Tabel 5). 

Agaknya setelah tanah mengalami pencucian, tanaman padi menunjukkan 

pertumbuhan yang normal seperti sebelum terjadi pencemaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitasi Secara Kimiawi 

 Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan pemberian ameliorasi di 

lahan sawah. Tujuannya adalah untuk menambah kandungan asam-asam organik 

yang dapat mengikat logam berat di dalam tanah sehingga tidak diserap oleh tanaman 

dan bersifat meracun. Selain itu penambahan bahan pembenah tanah seperti jerami 

Tabel 5.  Pengaruh pengolahan tanah dan pencucian/drainase sampai 15 minggu 
setelah tanam terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil gabah di lahan 
sawah yang tercemar limbah industri tekstil di Rancaekek, Kabupaten 
Bandung 
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padi dapat membantu meningkatkan kesuburan dan memacu perkembangan 

mikroorganisme dalam tanah. 

 Dalam Suwarsa (2009) disebutkan hasil penelitian yang dilakukan tentang 

“Penyerapan Zat Warna Tekstil BR Red HE 7B  Oleh Jerami Padi” diketahui terdapat 

empat mekanisme penyerapan zat warna tekstil oleh jerami padi. Jerami padi 

mengandung selulosa yang di dalam struktur molekulnya mengandung gugus 

hidroksil atau gugus OH. Zat warna tekstil mengandung gugus-gugus yang dapat 

bereaksi dengan gugus OH dari selulosa sehingga zat warna tersebut dapat terikat 

pada jerami padi. Zat warna reaktif dapat mewarnai serat selulosa dalam kondisi 

tertentu dan membentuk senyawa dengan ikatan kovalen atau ikatan hidrogen dengan 

selulosa. Mekanisme penyerapan zat warna tekstil oleh selulosa dalam jerami padi 

dapat diterangkan sebagai berikut :  

1) Gugus aktif dalam zat warna bereaksi dengan gugus OH dari selulosa dalam 

jerami padi. Zat warna reaktif mengandung gugus khlorida reaktif, yang dapat 

bereaksi dengan gugus OH dari selulosa sehingga terjadi reaksi pertukaran antara 

gugus OH dengan gugus reaktif dari zat warna tersebut. 
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Keempat mekanisme reaksi diatas memungkinkan terserapnya zat warna 

tekstil oleh jerami padi. Bahan-bahan alami seperti pupuk anorganik dan  organik, 

pupuk kandang dan  kapur  dapat digunakan  dalam memperbaiki kualitas tanah 

sawah  yang mengalami  pencemaran.  

  

Rehabilitasi Secara Biologi 

Pada lahan-lahan yang tercemar baik oleh zat organik maupun anorganik 

perlu dilakukan pengelolaan untuk memulihkan tanah dengan melakukan remediasi. 

Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, ada 

dua jenis remediasi tanah yaitu in-situ dan ex-situ. Pembersihan insitu adalah 

pembersihan di lokasi, pembersihan dengan cara ini lebih murah dan mudah, terdiri 

dari pembersihan, venting (injeksi) dan bioremediasi. 

Pembersihan secara ex-situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan 

kemudian dibawa ke daerah yang aman. Kemudian tanah dibersihkan dari zat 

pencemar dengan cara menyimpan di bak/tanki yang kedap, kemudian zat pembersih 

dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar 

dari bak lalu diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan secara off-site 

ini jauh lebih mahal, rumit dan resiko menimbulkan pencemaran baru jika tidak hati-

hati ketika limbah dalam pengangkutan dan proses remediasi. 

Senada dengan pernyataan diatas Pranowo (2009) menyebutkan bioremediasi 

bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang 

kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air).  
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Menurut Leyval & Weimenhom (1994) dalam Muin (2003) logam berat telah 

dilaporkan menurunkan kelimpahan dan kolonisasi VAM dan menghambat 

perkecambahan spora. Meskipun demikian populasi VAM indegenous potensial yang 

terdapat dalam tanah terpolusi memperlihatkan kemampuannya beradaptasi. Selain 

itu telah pula dibuktikan bahwa Glomus mosseae yang diisolasi dari tanah yang 

terkontaminasi logam berat lebih toleran terhadap Cd dan Zn dari pada yang diisolasi 

dan tanah yang tidak terkontaminasi. Toksisitas logam berat dalam tanah tergantung 

pada jenis logam dan ketersediaannya serta besarnya keragaman antara satu tanah 

dengan yang lainnya.  

Dengan demikian sebagai biokontrol penyerapan logam berat, VAM dapat 

membantu tanaman terhindar dari keracunan logam tersebut. Logam-logam yang 

diserap oleh VAM disimpan dalam hifanya dan tidak diteruskan ke akar, namun 

belum diketahui fungsi logam tersebut bagi cendawan. Selain itu belum juga 

diketahui dimana logam tersebut disimpan. Belum juga diketahui dimana logam 

tersebut disimpan dalam hifanya (Onrizal, 2006). 

Penanggulangan secara fitoremediasi  dengan mengggunakan berbagai jenis 

tanaman yang ditanam pada tanah tercemar merupakan salah satu pilihan yang efektif 

dan efisien. Dengan fitoremediasi (phytoremediation) diharapkan tanaman seperti 

mendong dan eceng gondok mampu mengurangi atau menyerap logam berat dan B3  

dari dalam  tanah.    

Di Jepang,  (Noriharu  dan Tomohito 2002; Katayama (2002) dalam Kurnia et 

al, (2009) menggunakan tanaman padi untuk remediasi tanah yang tercemar logam 

berat, berbagai jenis tanaman yang tumbuh di lahan kering dan dalam  kondisi 

anaerob/jenuh  air atau tergenang, seperti dari famili Cyperaceae mampu 

memperbaiki kualitas tanah dan air yang tercermar logam berat dan B3. Untuk 

kondisi di Indonesia, jenis-jenis tanaman yang tumbuh dalam kondisi tergenang 

seperti mendong  (Fimbristylis globulosa), eceng  gondok  (Eichornia crassipes), 

rumput-rumputan di tanah  sawah, padi  sawah, serta tanaman air lainnya mempunyai 

kemampuan yang baik dalam menyerap logam berat dan B3 dari dalam tanah. 
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Gambar 4. memperlihatkan tanaman mendong  (Fimbristylis globulosa) yang tumbuh 

pada tanah sawah tercemar limbah industri tekstil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dari hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 6 dibawah ini menunjukkan 

bahwa mendong mampu menyerap berbagai logam berat dengan konsentrasi lebih 

banyak dibandingkan dengan eceng gondok dan rumput. Tetapi untuk unsur Mn 

konsentrasi paling besar terserap oleh daun rerumputan, sedangkan pada sawah yang 

ditanami rumput logam berat tidak terserap oleh tanaman, tetapi banyak 

terkonsentrasi di dalam tanah. 

 Apabila tanaman yang tercemar dipanen, maka zat-zat pencemar akan ikut 

terbawa dan dapat dipindahkan ke tempat lain untuk dimusnahkan secara aman. 

Mengingat faktor efisiensi biaya, tenaga dan kemudahan maka rehabilitasi dengan 

tanaman ini dianjurkan untuk mengurangi pencemaran. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kurnia et al. (2004) pada Tabel 6. 

membuktikan  bahwa mendong dan eceng gondok yang ditanam pada tanah sawah 

mampu menyerap logam berat. Namun kandungan beberapa unsur logam berat 

seperti Ni, Cr, Mn, dan Zn dalam tanah sawah mengalami peningkatan setelah 100 

hari sejak penanaman.  Hal  tersebut  diduga  karena  di dalam  tanah  sawah sering 

mengalami perubahan  kondisi  reduksi dan oksidasi terutama pada saat pengolahan 

Gambar 4. Tanaman mendong (Fimbristylis globulosa) berumur3 minggu pada tanah sawah yang tercemar 
limbah industri tekstil di lahan persawahan Kecamatan Rancaeke, Bandung. (Sumber:Kurnia et al, ) 
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tanah sehingga menjelang panen logam berat tersebut lebih banyak terbentuk di 

dalam tanah.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain itu masih menurut Kurnia et al. (2004) secara  alami unsur-unsur Mn, 

Zn, dan Fe yang  ada  di  dalam tanah sawah sering  dijumpai dalam konsentrasi 

tinggi tergantung bahan induk dan kondisi tanah. Dalam konsentrasi yang  berlebihan 

dan  dalam bentuk senyawa atau ion tertentu (tergantung kondisi tanah), logam  berat 

tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman padi. Hasil 

penelitian tersebut juga membuktikan bahwa logam berat terkonsentrasi lebih banyak 

pada akar dibandingkan dengan bagian batang  atau  daun tanaman, walaupun 

perbedaan tersebut tidak nyata. 

 
Usaha-usaha Mencegah Pencemaran Lingkungan  

 Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya 

pencemaran lingkungan antara lain : 

1.  Menempatkan  daerah  industri  atau  pabrik  jauh  dari  daerah  perumahan  

Tabel 6. Konsentrasi logam berat di dalam tanah, akar dan batang berbagai jenis tanaman 
pada lahan sawah tercemar limbah industri tekstil di Kecamatan Rancaekek, 
Kabupaten Bandung. 
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 atau pemukiman penduduk.  

2.  Pembuangan  limbah  industri diatur sehingga  tidak mencemari  lingkungan  

 atau ekosistem.  

3.  Pengawasan  terhadap penggunaan  jenis-jenis pestisida dan  zat kimia  lain  

 yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.  

4.  Memperluas gerakan penghijauan.  

5.  Tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.  

6.  Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup  

sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya (Bintoro,  1998). 

 Air Limbah sebelum dibuang ke lingkungan atau sungai seharusnya diolah 

terlebih dahulu sehingga aman bagi mahluk hidup dan alam disekitar lokasi industri. 

Sungai-sungai di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk sumber pengairan sawah, 

sumber air bagi manusia untuk kegiatan dan kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu 

pengelolaan limbah harus secara terpadu dengan menggunakan teknologi yang 

memadai dan aman. 

 Berdasarkan data dan kegiatan PusLitbang SDA (2009) pada periode 1980 

hingga saat  ini, aplikasi teknologi pengolahan limbah melalui berbagai pilot plant 

untuk masing-masing  jenis air  limbah  diantaranya adalah pilot plant industri tekstil 

Cimahi dengan proses fisika-kimia-biologi, seperti terlihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. IPAL industri terpadu di Cisirung (Proses fisika-kimia-biologi) 
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Sedangkan Pilot Plant PPA dengan  sistem Ekoteknologi  (Wetland) untuk  

pelestarian  sumber  air dengan  skala  laboratorium  di  Balai  Lingkungan  Keairan,  

Puslitbang  Sumber  Daya  Air, kemudian  diterapkan  dengan  skala  prototip  yang  

berlokasi di IPAL Domestik Bojong Soang, Cangkorah-Bandung pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  hasil  pengalaman  dari  berbagai  kegiatan  studi  dan  

pengamatan  berbagai  pilot plant, serta  pengalaman  dalam melakukan  rekomendasi  

teknis teknologi PPA yang berupa IPAL, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

diantaranya dengan melakukan berbagai upaya PPA oleh berbagai pemangku 

kepentingan  melalui  pendekatan  kelembagaan,  hukum  dan  khusus  Pusat  Litbang  

SDA  melalui  pendekatan teknologi .  

Prinsip  dasar  pengendalian  pencemaran air adalah melakukan reduksi kadar  

atau  beban pencemaran  sampai  dengan  tingkat  baku  mutu  limbah  cair  (effluent 

standard)  yang ditetapkan atau diversifikasi kegiatan dengan menggunakan peralatan 

yang menghasilkan limbah cair sedikit, menggunakan sistem industri  bersih, 

mengurangi perluasan/peningkatan sistem produksi industri, revitalisasi  infrastruktur  

pengendalian pencemaran air yang telah ada dan pengetatan sistem perizinan 

pembuangan limbah.  

Untuk memenuhi baku mutu air (stream  standard) dari sungai sebagai badan 

air penampung, perlu memperhatikan daya tampung beban pencemarannya pada ruas  

sungai tersebut dengan menyesuaikan titik pembuangan yang mempunyai  

kemampuan self purification yang tinggi atau relokasi titik buang sumber 

pencemarannya  dengan sistem perizinan yang berlaku. 

Gambar 6. Pilot Plant PPA dengan sistem Ekoteknologi (wetland) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 
� Pengelolaan lahan sawah tercemar industri tekstil dapat dilakukan secara fisik, 

kimia dan biologi untuk mengurangi dampak pencemaran dan menjaga rantai 

makanan dalam suatu ekosistem. 

� Identifikasi sumber dan bahan pencemar dilakukan untuk menetapkan 

teknologi yang tepat dalam mengatasi pencemaran yang telah terjadi. 

� Sebelum limbah dibuang ke lingkungan harus sudah diolah dan memenuhi 

standar baku mutu limbah cair untuk disalurkan ke penampungan. 

  

Saran 

Pengelolaan limbah harus dilakukan secara terpadu baik teknologi, 

perundang-undangan, sosialisasi dan hukum yang tegas. Nilai ambang kritis 

kandungan logam berat dan bahan berbahaya beracun untuk Indonesia dan nilai baku 

mutu air dari pengolahan limbah harus ditetapkan dan dipatuhi oleh pihak terkait. 
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