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LATAR BELAKANG

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat vital. Begitu besar

peranannya dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan

sebagainya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, meningkatnya jumlah penduduk,

menurunnya kualitas air akibat polusi serta siklus hidrologi yang tidak lagi sehat membuat

jumlah air bersih semakin berkurang. Sedangkan jumlah kebutuhan air meningkat akibat

bertambahnya penduduk dan pemanfaatan air untuk kepentingan industri.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih di

daerahnya. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu Desa Srigonco, Pantai Balekambang,

Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga sehari-harinya mendapatkan air dari

sumur yang mengalami kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan sumber air lainnya didapat

dari mata air yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka dan digunakan bersama dengan

kampung-kampung lainnya yang lokasinya lebih dekat dengan mata air tersebut. Padahal di

sekitar desa itu sendiri terdapat sebuah pantai yang cukup besar dengan jumlah air laut yang

relatif konstan setiap harinya.

Sekilas Tentang Instalasi Pengolahan Air Laut Sederhana (IPALS)

Proses Filterisasi merupakan metode penjernihan air yang telah lama digunakan di

kalangan masyarakat. Prinsip kerjanya adalah dengan menghilangkan partikel–partikel terlarut di

dalam air dengan cara menyaring partikel- partikel tersebut menggunakan media penyaring agar

tidak ikut terbawa di dalam aliran air yang disalurkan ke masyarakat.

Teknologi IPALS mirip dengan teknologi penjernihan air menggunakan metode

penyaringan atau filtrasi. Yang membedakan hanyalah pada formula batuan. Untuk mengubah

air laut menjadi air tawar, batu zeolit harus direndam terlebih dahulu dalam cairan basa selama



waktu tertentu untuk kemudian dijemur hingga kering. Fungsi perendaman batu zeolit ini yaitu

untuk mengaktifkan ion negatif. Pada garam (NaCl) terdapat Cl- yang nantinya akan digantikan

ion negatif dari batu zeolit sehingga rasa asin pada air laut akan terminimalisir. Berikut desain

Instalasi Pengolahan air Laut Sederhana (IPALS):

Gambar 1. IPALS

IPALS terdiri dari drum plastik dan paralon. Di dalam drum terdapat lapisan media

penyaring pasir, batu zeolit dan arang tempurung kelapa. Dari drum, air dialirkan menuju

jaringan pipa yang membentuk kotak dan divariasi sedemikian rupa agar air yang telah disaring



oleh drum dapat mengalir melawan grafitasi (kontragrafitasi). Kemudian paralon

mendistribusikan air menuju bak penampungan yang terbagi 2 yaitu bak penampungan untuk

sanitasi dan air minum. Bak penampunan air minum dilengkapi dengan batu zeolit kasar untuk

mo=engoptimalkan pendegradasian NaCl. Berikut kami sajikan gambar aliran air pada IPALS:

Gambar 2. Aliran Air Pada IPALS

Metode Pelaksanaan Program

Merujuk pada tujuan yang telah disebutkan sebelumnya secara umum ada tiga sasaran

utama yang ingin dicapai, yaitu  menyediakan transmisi air dari sumber air laut ke pemukiman

penduduk di Desa Srigonco, penyediaan  air bersih dengan menggunakan IPALS, dan

pengembangan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sosialisasi penduduk dan

mampu mengelola IPALS ini dengan adanya pembentukan organisasi di desa tersebut.

Oleh karena itu, terdapat tiga metode kerja terkait dengan instalasi air bersih dimana

ketiganya saling berkaitan, terintegrasi, dan saling mendukung satu sama lain.

1. Jalur Transmisi



Pada kegiatan  ini, air yang kami dapat bukan berasal dari air yang sudah ada sebelumnya, tetapi

kami mengambil air dari Pantai Balekambang yang berada di dekat Desa Srigonco yaitu dengan

menggunakan pipa air kemudian dimasukkan menuju drum pengolahan air laut.

2. Instalasi Pengolahan Air Laut Sederhana

Instalasi Pengolahan Air Laut Sederhana ini dibuat di akhir jalur transmisi yang telah

disambungkan pada bagian 1 IPALS. IPALS ini memiliki dua bagian dimana bagian pertama

berfungsi untuk menngubah air laut menjadi air tawar dan  meminimalisir senyawa kimia

berbahaya. Pada bagian kedua berfungsi untuk mengurangi material pengotor air .

Prinsip dasar IPALS ini adalah air laut dimasukkan ke dalam drum plastik (bagian

pertama) dengan kapasitas 100 liter. Di dalam drum  diisi material penyaring yaitu pasir, arang

tempurung kelapa dan batu zeolit dengan susunan lapisan pertama pasir, lapisan kedua batu

zeolit kasar, lapisan ketiga arang tempurung kelapa, lapisan  keempat arang tempurung kelapa,

dan lapisan kelima batu zeolit halus. Pasir berfungsi untuk untuk menyaring material pengotor

pada air laut dengan diameter >1mm . Setelah itu, air laut akan menuju arang tempurung kelapa

yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan meminimalisir kuman yang ada pada air laut.

Variasi batu zeolit ini mulai dari kasar menuju ke halus berfungsi untuk memngoptimalkan

proses pendegradasian  senyawa NaCl yang menyebabkan asinnya air laut. Sebelum digunakan

batu zeolit direndam terlebih dahulu menggunakan senyawa basa untuk mengaktifkan ion

negatif. Air yang telah melewati bagian pertama ini diharapkan menjadi tawar. Setelah itu, air

dari bagian pertama dialirkan menuju bagian kedua yang  merupakan variasi pipa dengan

ketinggian berbeda-beda. Pada bagian kedua ini diterapkan hukum kontragrafitasi, sehinggga air

yang masuk ke dalam bagian kedua akan dipaksa untuk melawan  grafitasi, sehingga material

pengotor yang ada pada air akan mengendap pada bagian bawah alat. Air hasil filter pada bagian

kedua ini diharapkan tidak mengandung partikel-partikel diskrit atau zat tersuspensi yang

membuat warna air keruh. Air yang telah disaring masuk ke bak penampung.

Untuk pemeliharaannya, material filter pada bagian pertama cukup dengan mencuci

materialnya sehingga dapat digunakan kembali. Untuk batu zeolit dengan cara merebusnya untuk

membuka kembali  pori-pori yang tersumbat dan direndam dengan senyawa basa. Namun,

apabila kualitas air yang dihasilkan sudah tidak jernih lagi maka arang batok kelapa dapat diganti

oleh arang batok kelapa yang baru atau arang yang tadi telah dicuci dibakar kembali.



Pada bak penampungan air hasil penyaringan dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk bak

air minum dan untuk bak kebutuhan mandi dan mencuci karena lokasi penempatan bak ini

berada di dekat sarana sanitasi sekaligus pusat kegiatan dan sosialisasi masyarakat. Lokasi

penampungan terakhir ini dilengkapi dengan saluran pembuangan air bekas mencuci karena pada

lokasi tersebut disediakan pula tempat mencuci untuk warga sekitarnya. Air limbah dari bekas

mencuci disalurkan melalui saluran pembuangan (selokan).

Bak penampungan air bersih ini digunakan secara komunal oleh masyarakat Desa

Srigonco. Air yang hasil olahan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat dan bisa

dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

3. Pemberdayaan / Pengembangan Masyarakat (Community Development)

Penyediaan air bersih yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Srigonco.

Teklogi ini diharapkan dapat membawa masyarakat menjadi sejahtera. Diharapkan penyediaan

air bersih ini dapat digunakan oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengelolanya dengan baik

secara mandiri.

Oleh karena itu, kami menyusun beberapa strategi yang akan kami lakukan untuk

mengembangkan masyarakat Desa Srigonco. Kami mahasiswa selaku fasilitator dan warga

sebagai penerima. Proses yang terjadi adalah transfer ilmu dan pengetahuan antara kami dan

masyarakat setempat. Untuk itu kami menyusun kegiatan-kegiatan yang menunjang, diantaranya:

a. Musyawarah Masyarakat – Mahasiswa

Sejak awal penyampaian maksud kami untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Laut

Sederhana di Desa Srigonco, kami melakukan pendekatan, diskusi, dan musyawarah dengan

warga. Inti dari musyawarah tersebut adalah keinginan kami untuk membantu masalah warga

Desa Srigonco, yaitu sulitnya mendapatkan air bersih.

Diskusi lain yang akan kami lakukan adalah mengenai teknis penyediaan air, pembuatan

IPALS, dan pengelolaan sistem. Selain itu, kami akan memberikan ilmu tentang pengelolaan dan

perawatan iPALS serta siklus hidrologi pada masyarakat.

Hal tersebut dilakukan agar membiasakan warga untuk bermsyawarah dan menjalankan

transfer ilmu dari kami mahasiswa dengan masyarakat setempat begitu pula sebaliknya. Selain

itu musyawarah dilakukan untuk menghindari terjadinya salah paham atau perbedaan pendapat



agar pembangunan sistem penyediaan air dapat berjalan dengan lancar dan dapat termanfaatkan

oleh masyarakat Desa Srigonco.

b. Pembentukan Panitia Pengelola dari Pihak Warga

Untuk menciptakan warga Kampung Cirungkang yang mandiri dan sejahtera, kami akan

membentuk suatu panitia kecil untuk mengelola IPALS ini. Panitia dibentuk melalui

musyawarah seluruh anggota masyarakat dengan kami mahasiswa sebagai fasilitator. Selain itu

kami ingin menciptakan kebiasaan berdiskusi, tukar pendapat, dan menggunakan logika pada

warga setempat. Panitia tersebut nantinya akan diberikan bekal ilmu, teknik, dan pelatihan-

pelatihan untuk mengelola dan merawat instalasi air bersih.

c. Pelatihan Manajemen Organisasi

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah pembuatan panitia adalah memberikan

pelatihan kepada panitia kecil tersebut. Pelatihan yang akan diberikan berupa diskusi dan

pemberian modul sederhana agar dapat menjadi pegangan bagi para pengelola dari pihak warga

tersebut. Pelatihan tersebut diantaranya berisi tentang:

- Pelatihan mengenai kriteria pemimpin dan cara memimpin yang baik

- Pelatihan team building

d. Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis yang akan dilakukan adalah:

- Pelatihan tentang proses pemasangan

- Pengenalan cara kerja dari IPALS

- Pelatihan mengenai pengelolaan dan perawatan IPALS

e. Pelatihan pembuatan IPALS

Desain IPALS yang kami buat, bersifat sederhana dan material yang digunakan pun

banyak terdapat di pasaran dan sekitar Desa Srigonco. Penggunaan dan perawatannya pun relatif

mudah, sehingga warga dapat mengaplikasikannya dan membuat saringan pasir sendiri.

Pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi warga dalam pembuatan, penggunaan, dan perawatan

IPALS.



f. Pemberian Materi Sanitasi Air Kepada Anak-anak dan Ibu-ibu Melalui Pengajian

Pada dasarnya, seorang ibu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keluarga,

sedangkan anak-anak merupakan generasi penerus. Oleh karena itu, materi sanitasi air ini hanya

diberikan kepada ibu-ibu dan anak-anak yang ada di Desa Srigonco, disamping karena bapak-

bapak juga telah mendapatkan pelatihan mengenai teknis IPALS.  Keluaran yang diharapkan dari

pemberian materi ini adalah anak-anak dan ibu-ibu di Desa Srigonco mendapatkan pengetahuan

mengenai sanitasi air, siklus hidrologi, dan pentingnya menjaga kontinuitas air yang melingkupi

kualitas dan kuantitas air.


