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ABSTRAK
Salah satu masalah yang paling meresahkan bagi masyarakat di sekitar area PETI adalah
penggunaan logam berat merkuri (Hg) dalam pengolahan bijih emas. Sungai Tabobo yang berada di
desa Beringin Halmahera Utara umumnya dijadikan sebagai tempat akhir pembuangan limbah
pengolahan bijih emas secara amalgamasi. Letak pengolahan bijih emas berdekatan dengan sungai
Tabobo yang menggunakan tromol dan sistem pembuangan limbah secara teknik bak kolam
bertingkat (tailing drump trup), diduga telah mengandung unsur merkuri dengan konsentrasi 0,075
ppm dan 0,000049 ppm (Zam Zam, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan
debit air, profil sungai, dan kecepatan arus di sungai yang terindikasi telah tercemar. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode profil sungai (cross section). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kecepatan air sungai terukur yang tertinggi terdapat pada titik 2 (0, 418 m/det).
Debit air terukur di tiga titik pengamatan adalah 5, 04 m3/detik (titik 1), 11,15 m3/detik (titik 2), dan
7,35 m3/detik (titik 3), sehingga diperlukan upaya pemantauan secara berkala untuk mendeteksi kadar
merkuri pada titik-titik tertentu dari badan sungai yang memiliki debit air rendah.
Kata kunci : Debit air, sungai tercemar, desa beringin, maluku utara

Besarnya jumlah merkuri yang masuk
ke lingkungan perairan disebabkan oleh
produksi dan penggunaan merkuri yang cukup
tinggi. Merkuri menjadi bahan pencemar sejak
manusia mengenal industri, kemudian
menggali
sumber
daya
alam
dan
memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk
kebutuhannya (Palar, 2008). Pencemaran
merupakan suato proses masuknya atau
dimasukkannya unsur-unsur tertentu yang
berpotensi merubah keseimbangan lingkungan.

kurun waktu 10 tahun sejak dibukanya daerah
pertambangan, mulai nampak tanda-tanda
tercemarnya
sungai
dengan
beberapa
indikator, mulai dari keruhnya air sungai,
hilangnya beberapa jenis ikan dan organisme
perairan lain, serta keresahan masyarakat yang
ada di sekitar sungai tersebut.
Hasil penelitian Edward (2008)
melaporkan bahwa konsentrasi merkuri (Hg)
di perairan (<0,001 ppm) dan sedimen (0,0814
ppm) pada Teluk Kao, masih rendah dan
masih sesuai dengan nilai ambang batas
(NAB) yang aman untuk kehidupan biota
perairan. Lebih lanjut menurut Edward (2008),
air laut (<0,001 ppm) dan sedimen di perairan
Teluk Kao (0,0814 ppm) dan Anggai (di Pulau
Obi=0,0611 ppm) masih bersih dan belum
tercemar oleh merkuri (Hg). Menghilangnya
sumberdaya perikanan di Teluk Kao, diduga

Desa Beringin merupakan suatu
pemukiman yang berada dekat dengan sungai
Tabobo. Sungai Tabobo sering digunakan oleh
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya
akan sumber daya air. Hampir di setiap tepi
sungai sepanjang sungai Tabobo terdapat
tromol dengan gelondong yang masih aktif
untuk mengolah bijih emas. Sehingga dalam
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disebabkan oleh penggunaan sianida (bukan
variabel yang diamati) atau pestisida di bagian
hulu. Berbeda dengan hasil penelitian Zam
Zam (2008), letak pengolahan bijih emas
berdekatan dengan sungai Tabobo dan
dilakukan dengan menggunakan tromol serta
sistem pembuangan
limbah dilakukan
menggunakan teknik bak kolam bertingkat
(tailing drump trup), sehingga di sungai
Tabobo desa Beringin diduga telah
mengandung
unsur
merkuri
dengan
konsentrasi 0,075 ppm dan 0,000049 ppm.

penampang vertikal sungai (profil sungai)
dengan kecepatan aliran air.
Keterangan :
Q = Debit air (m3/detik)
A = Luas penampang vertikal (m)
V = kecepatan aliran sungai (meter/detik)
b) Pembuatan profil sungai
Pertama memilih lokasi sungai yang
representatif, kemudian diukur lebar sungai
(penampang horisontal). Sungai dibagi
menjadi 10 bagian (bervariasi tergantung
lebar sungai) dengan interval jarak yang
sama, kemudian diukur kedalaman air pada
setiap interval dengan menggunakan
tongkat (Rahayu, dkk. 2009).

Penelitian ini merupakan salah satu
variabel penelitian tentang analisis logam berat
pada komunitas tumbuhan riparian dan
perairan sungai, yang dilaksanakan selama 2
tahun (Maret 2012 sampai dengan Juli 2013).
Perairan yang telah tercemar, perlu dilakukan
kegiatan monitoring setiap kurun waktu 6
bulan. Kegiatan monitoring air sungai sangat
diperlukan dalam rangka mengetahui dampak
di sekitar area pertambangan dan upaya
pencegahannya. Parameter lingkungan untuk
monitoring air sungai terindikasi cemar dapat
dilakukan melalui pengukuran parameter fisik,
kimia dan biologi. Salah satu kegiatan dari
upaya memonitoring air sungai terindikasi
cemar, dapat dilakukan dengan menghitung
debit air sungai, pembuatan profil sungai, dan
kecepatan arus.

Luas penampang sungai (A) merupakan
penjumlahan seluruh bagian penampang
sungai yang diperoleh dari hasil perkalian
antara interval jarak horisontal dengan
kedalaman air, atau dapat dituliskan
sebagai berikut:
Keterangan:
L = lebar penampang horisontal (m)
D = kedalaman sungai (m)
c) Pengukuran kecepatan air

METODE PENELITIAN

Pengukuran kecepatan air dilakukan
dengan cara mengapungkan suatu benda
misalnya bola tenis, pada lintasan tertentu
sampai dengan suatu titik yang telah
diketahui jaraknya. Pengukuran dilakukan
oleh tiga orang, masing-masing bertugas
sebagai pelepas pengapung di titik awal,
pengamat berada di titik akhir lintasan dan
mencatat waktu perjalanan alat pengapung
dari awal sampai titik akhir. Kegiatan ini
dilakukan secara berulang dengan tiga kali
pengulangan (Rahayu, dkk. 2009).
Kecepatan aliran merupakan hasil bagi
antara jarak lintasan dengan waktu tempuh
atau dapat dituliskan dengan persamaan:

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Maret 2012, di sungai Tabobo desa Beringin
Kabupaten Halmahera Utara. Pengukuran
parameter meliputi parameter jumlah debit air,
pembuatan profil sungai, dan kecepatan arus di
tiga titik pengamatan, yakni di bagian hulu,
tengah dan hilir sungai.
a) Pengukuran debit air sungai
Debit merupakan jumlah air yang mengalir
di dalam saluran atau sungai per unit
waktu. Metode yang umum digunakan
untuk menetapkan debit sungai adalah
metode profil sungai (cross section)
(Rahayu, dkk. 2009). Pada metode ini
debit merupakan hasil perkalian antara luas
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Keterangan :
v = kecepatan (meter/detik)
L = Panjang lintasan (meter)
t = waktu tempuh (detik)

Profil sungai
Gambar 1. berikut ini:
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kajian

tersaji

pada

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan
emas
dengan
cara
amalgamasi,
menyebabkan
terjadinya
penurunan kualitas air sungai dan lingkungan
sekitarnya akibat pembuangan limbah merkuri
dari kegiatan tersebut. Gejala ini dapat dilihat
dengan berubahnya kondisi fisik air, yakni
keruhnya air sungai, terjadinya sedimentasi,
berubahnya derajat keasaman air dan
terendapnya butir-butir merkuri di sungai
akibat pembuangan tailing dari tromol.
Hasil pengukuran kecepatan air di tiga
titik pengamatan sungai Tabobo diperoleh data
sebagai berikut:
Ulangan

Titik 1

Titik 2

Titik 3

I

22,26

13,2

21,26

II

22,35

19,3

21,38

III

20,35

14,1

20,39

21,6533

15,53333

21,01

Faktor
koreksi (FK)

0,65

0,65

0,65

V = (m/det)

0,300185

0,418455

0,309376

Rerata (t)

Kecepatan air terukur di tiga titik
pengamatan sungai Tabobo sepanjang 10
meter, menunjukkan bahwa kecepatan air di
titik 2 (0,418 m/det) lebih tinggi dari tiga titik
lainnya. Nilai kecepatan air tergantung pada
waktu
pengambilan
data.
Pengukuran
dilakukan pada saat waktu hujan, dan
intensitas curah hujan relatif tinggi. Selain itu,
elevasi, topografi permukaan dan kecepatan
angin juga menentukan kecepatan air sungai.

Gambar 2. Matriks profil di tiga titik sungai
Tabobo

Hasil pembuatan profil sungai di tiga
titik pengamatan tersaji juga dalam bentuk
matriks dan ditunjukkan pada Gambar 2
berikut
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DATA DEBIT AIR
TABOBO
11,148411
7,350785
5,0455204

1

2

TITIK

3

Gambar 3. Grafik nilai debit air di tiga titik lokasi
kajian

Hasil pengukuran debit air di tiga titik
sungai kajian, menunjukkan bahwa di titik dua
sungai Tabobo memiliki debit air yang lebih
tinggi (11,15 m3/detik) dibandingkan pada titik
satu dan tiga. Tinggi rendahnya nilai debit air
pada sungai kajian, disebabkan oleh beberapa
faktor, yakni lebarnya sungai, kedalaman
sungai, dan faktor musim (hujan/kemarau).
Pada saat musim hujan, debit air akan
meningkat cukup signifikan dibanding musim
kemarau. Debit air yang tinggi dapat
mempengaruhi tinggi rendahnya kadar merkuri
pada perairan sungai.
Hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh Zam Zam (2008), menunjukkan bahwa
kadar merkuri di perairan sungai Kobok dan
Tabobo berbeda secara kuantitas. Kadar
merkuri pada sampel di perairan sungai
Kobok, lebih tinggi dari sampel air di sungai
Tabobo. Kurangnya kadar merkuri yang
terdapat pada perairan di sungai Tabobo, salah
satunya diduga karena dipengaruhi oleh
jumlah debit air yang tinggi di sungai Tabobo.

Gambar 2. Profil tiga titik sungai Tabobo

Debit air (Q) merupakan hasil kali
profil sungai (A) dengan kecepatan arus (v).
Profil sungai yang diukur meliputi panjang,
lebar dan kedalaman sungai kajian. Kecepatan
arus (v) diperoleh dengan cara melepas ranting
atau bola pada titik tertentu dengan jarak (s)
tertentu pula, kemudian dicatat waktu tempuh
(t) ranting/bola tersebut.

Kesimpulan
Dari paparan hasil dan pembahasan
yang telah disampaikan, dapat disimpulkan
bahwa kecepatan air sungai terukur yang
tertinggi terdapat pada titik 2 (0, 418 m/det).
Debit air terukur di tiga titik pengamatan
adalah 5, 04 m3/detik (titik 1), 11,15 m3/detik
(titik 2), dan 7,35 m3/detik (titik 3), sehingga
perlu dilakukan monitoring air sungai secara
kontinu untuk menentukan titik-titik dari

Hasil pengukuran debit air di tiga titik
sungai Tabobo tersaji pada Gambar 3. berikut
ini.
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badan sungai yang berpotensi terjadi
akumulasi kadar merkuri karena rendahnya
debit air.
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