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Abstrak 
Sebagian besar penduduk di Jakarta masih menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih maupun air 
minum, hal ini disebabkan oleh terbatasnya penyediaan air bersih yang disediakan oleh PD. PAM Jaya. Tingkat 
kepadatan dan aktivitas penduduk yang tinggi di Jakarta berpotensi terhadap penurunan kualitas airtanah. 
Tujuan dari penulisan paper ini untuk mengetahui pola distribusi spasial perubahan pencemaran logam berat 
pada airtanah sebagai upaya pengelolaan kota pesisir Jakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 
BPLHD sebanyak 69 titik sumur pantau yang tersebar di seluruh Jakarta pada tahun 2009, 2012 dan 2013 yang 
dibandingkan dengan standar baku mutu kualitas air bersih. Logam berat yang diteliti adalah Seng (Zn), Besi 
(Fe) dan Mangan (Mn), sedangkan pemetaan dilakukan menggunakan metode interpolasi menggunakan 
Sistem Informasi Geografi (SIG). Hasil pemetaan menunjukkan bahwa ada variasi keruangan pencemaran 
logam berat yang dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan juga keberadaan industri. Distribusi spasial Zn 
masih berada di bawah ambang baku mutu dan polanya dari waktu ke waktu cenderung tidak mengalami 
perubahan yang signifikan, namun demikian pada beberapa lokasi seperti di Jakarta Barat dan Jakarta Timur 
berada di atas rata-rata wilayah lain. Konsentrasi Fe yang melebihi ambang batas berada di daerah 
Penjaringan Jakarta Utara, Johar Baru Jakarta Pusat, dan Cakung Jakarta Timur. Konsentrasi Mn pada 
sebagian besar wilayah Jakarta tergolong tinggi dan sudah melebihi ambang batas baku mutu. Pencemaran 
logam berat dari tahun ketahun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, oleh karena itu perlu 
dilakukan suatu upaya penanganan pada wilayah-wilayah tersebut guna mendukung pengelolaan kota pesisir 
Jakarta. 

Kata kunci 
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PENDAHULUAN 
Kehidupan di bumi tanpa tersedianya air yang cukup tidak akan dapat 

berlangsung, sehingga air merupakan kebutuhan yang amat vital bagi kelangsungan 
hidup tumbuhan, hewan maupun manusia. Air pada permukaan tanah bila dilihat secara 
umum mempunyai kapasitas hanya 0,04% sedangkan airtanah sebanyak 1,69% yang 
lainnya berupa air di lautan dan uap air (Chow dkk, 1964). Manusia yang hidup 
dipermukaan bumi dalam memilih tempat tinggal untuk bermukim selalu pada daerah-
daerah yang mudah untuk memperoleh air, baik berupa air permukaan maupun airtanah. 
Berbagai cara dilakukan manusia untuk mendapatkan air bagi keperluan hidupnya. Salah 
satunya dengan memanfaatkan airtanah, selain dapat pula memanfaatkan air hujan 
maupun air permukaan, sesuai dengan jenis kebutuhan dan kondisi daerahnya. 

Airtanah adalah salah satu pilihan sumberdaya yang perlu dikelola untuk 
kepentingan kehidupan. Hampir semua airtanah berasal dari hujan atau salju yang 
mencair dan meresap ke dalam tanah menuju sistem aliran yang dilapisi bahan-bahan 
geologi. Zona tanah mempunyai kemampuan kuat dan unik untuk mengubah kimia air, 
sebagai resapan yang terjadi melalui zona biologi aktif yang tipis. Pada daerah 
tangkapan (recharge) zona tanah mengalami kehilangan bahan-bahan mineral yang larut 
dalam aliran air. Ketika air tanah bergerak dalam jalur aliran dari daerah tangkapan 
menuju daerah lepasan (discharge), kondisi kimianya diubah oleh berbagai proses 
geokimia (Freeze and Cherry, 1979). 

Tema 1 
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Air telah menjadi salah satu pilihan utama dalam kebutuhan manusia walaupun 
jumlahnya terbatas (Simun, 1985). Penduduk perkotaan sebagian besar mengambil air 
untuk kebutuhan sehari-hari dari airtanah dangkal dengan membuat sumur yang dapat 
berbentuk sumur gali atau sumur pompa, air PAM dan air tanah dalam (sumur bor). 
Industri pun juga banyak yang mengambil air dari airtanah, sehingga penggunaan 
airtanah akan terus berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan 
perkotaan. Penggunaan air tanah secara berlebihan di perkotaan telah menjadi 
permasalahan akan ketersediaan air, kerusakan tanah, kerusakan lingkungan dan 
pencemaran. Permasalahan air tanah dapat ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. 
Dari segi kuantitas terjadinya penurunan muka air tanah dan cadangan air tanah, 
sedangkan dari segi kualitas terjadi perubahan kualitas air dan penyusupan air bergaram 
ke daratan di daerah pantai (Martopo, 1984; Sudarmadji, 1991).  

Secara alami komposisi kimia air tanah di suatu daerah merupakan hasil 
kombinasi dari komposisi air yang meresap menjadi air tanah dan bereaksi dengan 
mineral penyusun batuan. Komposisi kimia air tanah dapat juga dipengaruhi oleh 
lingkungan setempat, misalnya aktivitas penduduk yang dapat menyebabkan terjadinya 
pencemaran. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta 
menyebabkan letak sumur airtanah berdekatan dengan septic tank, sehingga umumnya 
sumur di Provinsi DKI Jakarta mudah tercemar oleh rembesan dari septic tank penduduk 
yang kondisinya tidak memenuhi syarat. Banyaknya penduduk yang memanfaatkan air 
sumur dangkal yang tercemar dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat 
akibat kontaminasi dan buruknya sanitasi. 

Kondisi semacam ini tentunya tidak sejalan lagi dengan Undang-undang 
Kesehatan No. 23 tahun 1992 ayat 3 yang menyebutkan bahwa air minum yang 
dikonsumsi oleh masyarakat, harus memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas, 
dimana persyaratan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
(PERMENKES) Nomor 416 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 
yang ditetapkan dalam peraturan diantaranya meliputi parameter fisik, kimiawi, 
mikrobiologi, dan radioaktif. Air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui, meskipun melalui proses yang lama dalam pembentukannya, puluhan 
bahkan hingga ribuan tahun. Apabila air tanah telah mengalami kerusakan baik kuantitas 
maupun kualitas, maka proses pemulihannya juga memerlukan waktu lama dengan biaya 
tinggi dan teknologi yang rumit. Itupun tidak menjamin kembali ke kondisi semula (Freeze 
and Cherry, 1979). Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui distribusi spasial dari kualitas 
air tanah di DKI Jakarta, Mengetahui tingkat pencemaran airtanah yang dilakukan oleh 
masyarakat. 

 

METODE 
Pemantauan kualitas airtanah dilakukan pada sumur pantau BPLHD yang tersebar 

di Jakarta. Jumlah sumur pantau yang digunakan pada wilayah penelitian sebanyak 69 
sumur dan diambil pada tahun 2009, 2012 dan 2012. Metode pengumpulan data 
pemantauan air tanah dangkal dilakukan dengan menggunakan data kualitas air sumur 
penduduk, dengan pengambilan sampel air sumur yang kemudian di analisa, di 
interpolasi secara spasial dan di bandingkan berdasarkan skala waktu yang telah 
ditentukan. 

Pengumpulan data kualitas air sumur dilakukan dengan cara pengambilan sampel 
air langsung dari sumur penduduk di setiap Kelurahan dengan volume pengambilan 
sampel kurang lebih 2 liter. Sampel air tanah tersebut akan dianalisa di laboratorium 
sesuai dengan metode SNI dan standar metode lainnya. Analisa ini dilakukan oleh 
Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi parameter fisik, 
kimia, dan mikrobiologi. Analisa data dan evaluasi data air tanah dilakukan dengan 
membandingkan dengan baku mutu sesuai dengan persyaratan air bersih Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 416/MenKes/PER/IX/1990, selain itu evaluasi 
dilakukan dengan metode Indeks Pencemaran untuk mendapatkan status mutu air tanah, 
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berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 
tentang “Pedoman Penentuan Status Mutu Air”. 

 
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel 

 
Tabel 1. Baku Mutu untuk Logam Berat Besi, Mangan dan Seng  

No Parameter Satuan Baku mutu Metoda 

1 Besi (Fe) Mg/l 1.00 Sni 6989.4.2009 

2 Mangan (Mn) Mg/l 0.50 Sni 6989.5.2009 

3 Seng (Zn) Mg/l 15.00 Sni 6989.7.2009 

Sumber: BPLHD, 2013 

 
Metode Interpolasi SIG dengan menggunakan IDW (Inverse Distance Weighted) 

yaitu sebuah algoritma interpolasi keruangan, yaitu dengan memperkirakan suatu nilai 
antar titik pengukuran. Kelebihan dari metode interpolasi IDW ini adalah karakteristik 
interpolasi dapat dikontrol dengan membatasi titik-titik masukan yang digunakan dalam 
proses interpolasi. Titik-titik yang terletak jauh dari titik sampel dan yang diperkirakan 
memiliki korelasi spasial yang kecil atau bahkan tidak memiliki korelasi spasial dapat 
dihapus dari perhitungan. Titik-titik yang digunakan dapat ditentukan secara langsung, 
atau ditentukan berdasarkan jarak yang ingin di interpolasi. Kelemahan dari interpolasi 
IDW adalah tidak dapat mengestimasi nilai di atas nilai maksimum dan dibawah nilai 
minimum dari titik-titik sampel (Pramono, 2008). Efek yang terjadi jika interpolasi IDW 
diaplikasikan pada elevasi permukaan adalah terjadinya perataan (Interring) puncak dan 
lembah, kecuali jika titik-titik tertinggi dan terendah merupakan bagian dari titik sampel. 
Karena nilai estimasi merupakan nilai rata-rata, hasil permukaan tidak akan tepat 
melewati titik-titik sampel. Kelemahan lain dari metode interpolasi ini adalah adanya efek 
bull-eye. 

Terdapat dua metode penentuan luas daerah yang dipengaruhi oleh titik sampel 
(Watson dan Philip, 1985) yaitu: 

a. Variable search radius 
Titik-titik yang digunakan dalam interpolasi ini ditentukan oleh user, sehingga nilai 
search radius bervariasi untuk setiap interpolasi. Hal ini bergantung pada 
seberapa jauh titik tersebut mencari sel-sel yang berada disekitarnya, sehingga 
beberapa bagian akan menjadi lebih besar dan beberapa bagian lain akan 
menjadi lebih kecil, tergantung pada kerapatan titik-titik disekitar sel yang 
diinterpolasi. 
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b. Fixed search radius 
Fixed search radius membutuhkan jarak lingkungan dan jumlah titik yang 
minimum. Besarnya radius yang digunakan dalam metode ini adalah konstan 
untuk semua titik sel yang diinterpolasi. 

Penelitian ini menggunakan metode penentuan titik sampel variable search radius.  
Metode ini memiliki asumsi bahwa setiap titik input mempunyai pengaruh yang bersifat 
lokal yang berkurang terhadap jarak. Metode IDW umumnya dipengaruhi oleh inverse 
jarak yang diperoleh dari persamaan matematika. Pada metode interpolasi ini kita dapat 
menyesuaikan pengaruh relatif dari titik-titik sampel. Nilai power pada interpolasi IDW ini 
menentukan pengaruh terhadap titik-titik masukan (input), dimana pengaruh akan lebih 
besar pada titik-titik yang lebih dekat sehingga menghasilkan permukaan yang lebih 
detail. Pengaruh akan lebih kecil dengan bertambahnya jarak dimana permukaan yang 
dihasilkan kurang detail dan terlihat lebih halus. Jika nilai power diperbesar berarti nilai 
keluaran (output) sel menjadi lebih terlokalisasi dan memiliki nilai rata-rata yang rendah. 
Penurunan nilai power akan memberikan keluaran dengan rata-rata yang lebih besar 
karena akan memberikan pengaruh untuk area yang lebih luas. Jika nilai power 
diperkecil, maka dihasilkan pemukaan yang lebih halus. Bobot yang digunakan untuk 
rata-rata adalah turunan fungsi jarak antara titik sampel dan titik yang diinterpolasi (Philip 
dan Watson, 1982 dalam Merwade et al. 2006). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Airtanah (Groundwater) merupakan air yang berada dibawah permukaan tanah. 
Airtanah di temukan pada akifer. Pergerakan air tanah sangat lambat, kecepatan arus 
berkisar antara 10-10 -10-3 m/detik dan dipengaruhi oleh porositas, permeabilitas dari 
lapisan tanah, dan pengisian kembali air (recharge). Karakteristik utama yang 
membedakan airtanah dari air permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan 
waktu tinggal yang sangat lama (Residence Time) dapat mencapai puluhan dan bahkan 
ratusan tahun. Karena pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang sangat 
lama tersebut, maka airtanah sangat sulit untuk pulih kembali jika mengalami 
pencemaran. 

Laju perkembangan Kota Jakarta yang pesat pada setiap sektor kehidupan dan 
meluas hingga kota-kota di sekitarnya menyebabkan kebutuhan air bersih meningkat. 
Sekitar 70%  kebutuhan air bersih tersebut masih menggantungkan kepada air tanah 
(Badan Pusat Statistik Jakarta, 2014). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penyediaan 
air bersih dari sumber bahan baku lainnya, di samping itu air tanah dapat dieksploitasi 
dengan mudah dan praktis. Bertambahnya jumlah penduduk berdampak juga terhadap 
strategi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta penurunan kualitas airtanah 
di Jakarta.  Berdasarkan penelitian pada tahun 2010 diketahui bahwa selain penyusutan 
sumber air tanah, masyarakat juga menghadapi masalah pencemaran air baku. Bahkan 
di DKI Jakarta instrusi air laut sudah sampai Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 
(Setiawan et.al. 2010).  Penelitian pada tahun berikutnya diketahui bahwa terjadi 
penurunan kualitas air tanah yang signifikan di sepanjang pesisir Jakarta. Hal ini 
dipengaruhi oleh banjir rob dan juga aktivitas masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan total 
penggunaan airtanah yang digunakan oleh masyarakat Jakarta dan volume airtanah 
yang dapat dilepas mengindikasikan terjadinya defisit airtanah. Hal ini menyebabkan 
terjadinya kekosongan air pada pori-pori tanah sehingga berdampak pada penurunan 
tanah (land subsident) yang berlangsung terus menerus di DKI Jakarta (Setiawan et.al. 
2011).  

Sebagian besar penduduk di Jakarta sampai saat ini masih menggunakan air 
tanah sebagai sumber air bersih maupun air minum, hal ini disebabkan karena masih 
terbatasnya penyediaan air bersih yang disediakan oleh PD. PAM Jaya, sehingga air 
tanah merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia disamping air 
sungai dan situ. Kualitas air tanah di Provinsi DKI Jakarta umumnya tergantung pada 
kedalaman ”aquifer”-nya, pada kedalaman 40 meter, umumnya masih baik/memenuhi 
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persyaratan air bersih yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
(BPLHD, 2013). 

Kualitas kimia airtanah dipengaruhi oleh senyawa kimia yang ada di dalam 
airtanah termasuk di dalamnya logam berat. Standar kualitas kimia airtanah memberikan 
batasan konsentrasi maksimum yang masih diperbolehkan dalam parameter airtanah, 
karena pada konsentrasi yang berlebihan keberadaan unsur-unsur tersebut di dalam air 
memberikan pengaruh negatif, bagi pemenuhan kebutuhan dan kesehatan manusia. 
Adapun pencemaran logam berat pada airtanah di DKI Jakarta disajikan dalam 
pembahasan berikut ini. 

Kandungan Besi (Fe) 
Unsur Besi dalam air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam bentuk 

Zat Besi yang berguna untuk metabolisme tubuh. Tubuh membutuhkan 7-35 mg unsur 
per hari, yang tidak hanya diperolehnya dari air. Adanya unsur Besi dapat pula 
menimbulkan bau dan warna pada minum dan warna koloid pada air. Selain itu 
konsentrasi yang melebihi 1 mg/l dapat menyebabkan warna air menjadi kemerah-
merahan, memberi rasa yang tidak enak pada pada air minum. Atas dasar pertimbangan 
diatas tersebut maka, satandar konsentarasi yang diperbolehkan maksimum kandungan 
Besi dalam airtanah yang akan dikonsunsumsi sebesar 0,1 -1,0 mg/l. Adapun 
perbandingan distribusi spasial kandungan Besi (Fe) tahun 2009, 2012 dan 2013 
disajikan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Perbandingan Distribusi Spasial Kandungan Besi (Fe) Tahun 2009, 2012 dan 2013 

 
Hasil analisis mengenai kandungan Besi dalam airtanah di DKI Jakarta, 

menunjukan konsentrasi di beberapa lokasi telah melampaui baku mutu, seperti di 
Jakarta Pusat ditemukan terdapat 4 titik tempat pengambilan sampel airtanah yang telah 
melampaui baku mutu yang diperbolehkan, nilai terbesarnya  mencapai 6,17 mg/l, 
sedangkan untuk  nilai yang diperbolehkan adalah sekitar 1,0 mg/l, jakarta pusat 
merupakan wilayah yang memiliki penurunan kualitas airtanah berdasarkan kandungan 
unsur Besi, hal ini dikarenakan adanya udara yang kontak langsung dengan airtanah 
melalui sumur terbuka. 
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Gambar 3. Grafik distribusi kandungan besi 

 
Wilayah Jakarta Timur di daerah Halim Perdana Kusuma, Munjul dan Bidara Cina 

unsur Besi telah melampaui baku mutu yang mencapai 3,4 mg/l berada di kelurahan 
Halim. Di Jakarta Barat dari data pengukuran kualitas airtanah di kelurahan Duri Kosambi 
dan Tegal Alur telah melampaui batas maksimum yang diperbolehkan nilainya mencapai 
2,78 mg/l. Wilayah Jakarta Selatan sendiri tidak ada lokasi yang melampaui baku mutu. 
Sedangkan untuk lokasi lain seperti di Jakarta Utara, lokasi yang melampaui baku mutu 
adalah di kelurahan Sunter Jaya dan Penjagalan Barat. Pada kedua lokasi inilah 
ditemukan nilai kandungan Besi terbesar pada airtanahnya, jika nilainya dibandingkan 
dengan wilayah lain di DKI Jakarta bisa mencapai 3 kali lipat, yanki sekitar 19,80 mg/l. 
Dari hasil analisa data mengenai kualitas airtanah, menunjukan untuk parameter unsur 
Besi pada beberapa titik pengambilan sampel airtanah di sumur pantu masih dalam 
kondisi baik, akan tetapi terdapat dibeberapa titik sumur pantau juga mengalami 
penurunan kualitas airtanah karena adanya keberadaan unsur Besi yang melampaui 
batas baku yang diperbolehkan, wilayah yang mengalami peningkatan nilai ini 
diantaranya terdapat di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Paling 
besar nilai baku mutu yang lebih dari 1,0 mg/l terdapat di Wilayah Jakarta Utara yang 
bertempat di Kelurahan Sunter Jaya dan Penjagalan Barat, yakni nilainya mencapai 19 
mg/l dan 18 mg/l berturut – turut. Sedangkan untuk wilayah jakarta pusat daerah yang 
masih memiliki nilai diatas baku mutu ini adalah sebesar 6,17 mg/l  yang berlokasi  di 
kelurahan Karet tengah. Identifikasi mengenai peningkatan yang terjadi dilokasi 
penelitian menunjukan bahwa pada lokasi sumur pantau yang mengalami pencemaran 
unsur Besi lebih banyak disebabkan oleh pengendapan material dari Besi yang terkorosi 
pada dunia industri, domestik, dan industri perkapalan. Dampak yang ditimbulkan oleh 
peningkatan unsur Besi akan mempengaruhi warna air menjadi berwarna merah, bau, 
dan noda pada peralatan dan bahan yang berwarna putih. 

Mangan (Mn) 
Mangan adalah logam kation yang memiliki karakteristik kimia serupa dengan Besi. 

Kadar Mangan dalam kandungan airtanah sekitar 0,2 mg/l menurut moore (1991) pada 
air minum batas untuk kandungan unsur mangan maksimum adalah 0,05 mg/l. Mangan 
merupakan nutrien renik yang esensial bagi tumbuhan dan hewan, jika kekurangan unsur 
Mangan maka akan mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat, serta sistem saraf 
dan proses produksi terganggu. Pada tumbuhan peran unsur Mangan digunakan untuk 
proses metabolisme. Sebagian besar kawasan utara Jakarta telah terkontaminasi 
mangan di atas standar baku mutu, adapun perbandingan distribusi spasial kandungan 
Mangan (Mn) tahun 2009, 2012 dan 2013 disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Perbandingan Distribusi Spasial Kandungan Mangan (Mn) Tahun 2009, 2012 Dan 2013 

 
Kandungan Mangan  pada Gambar 4. menunjukan bahwa Mangan dalam airtanah 

dengan konsentrasi > 0,5 mg/l dapat menyebabkan rasa pahit pada minuman dan 
meninggalkan noda kecoklat-coklatan pada pakaian. Konsentrasi Mangan pada airtanah 
di DKI Jakarta yang melebihi baku mutu antara lain; Jakarta Timur ada di Halim Perdana 
Kusuma dan Utan Kayu Utara. Sedangkan di Jakarta Barat adalah di Tangki, dan Kapuk. 
Untuk wilayah lain juga cukup banyak yang telah melampui baku mutu seperti di Jakarta 
Pusat yaitu Karet Tengah, Cikini, Kwitang, Tanah Tinggi dan Cempaka Putih Barat. 
Jakarta Selatan meliputi Pondok Pinang, Manggarai dan Ragunan. 

 
Gambar 5. Grafik distribusi kandungan mangan 

 
Pada parameter Mangan, terlihat bahwa prosentase jumlah sumur pantau yang 

memiliki konsentrasi Mangan melebihi baku mutu yang diperbolehkan di DKI Jakarta 
mencapai 43 %, prosentase tertinggi terdapat di Jakarta Utara mencapai 87 %, 
sedangkan prosentase terendah terdapat di Jakarta Selatan sebesar 18 %. Di Jakarta 
Utara memiliki jumlah titik sumur pantau terbanyak, yaitu 15 titik dan 8 titik lokasi 
pengambilan sampel mengalami penurunan kualitas airtanah yang mengandung unsur 
Mangan dan di Jakara Barat dari 15 titik lokasi pengambilan sampel airtanah, 6 titik lokasi 
mengalami penurunan kualitas airtanah yang mengandung unsur Mangan. Diantara 
lokasi lain yang ada dilokasi penelitian rata-rata nilai pencemaran unsur Mangan 
mencapai 1,50 mg/l. Hal ini menunjukan bahwa dengan mengacu pada nilai parameter 
yang diperbolehkan untuk parameter Mangan sebesar 0,05 mg/l, kesimpulan di atas 
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menunjukan bahwa di DKI Jakarta telah mengalami penurunan kualitas airtanah yang 
dilihat dari parameter Mangan. 

Seng (Zn) 
Unsur Seng dalam jumlah kecil sangat penting dan berguna dalam metabolisme 

dengan kebutuhan perhari 10-15 mg/l, jika tubuh mengalami kekurangan unsur Seng 
dapat menyebabkan hambatan pada pertumbuhan. Dalam jumlah besar unsur Seng 
dapat menimbulkan rasa pahit dan sepat pada airtanah yang akan diminum karena pada 
konsentarasi 675-2280 mg/l dapat menyebabkan rasa mual. Konsetrasi standar 
maksimum yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI. Untuk unsur Seng batas 
maksimum yang diajurkan sebesar 1,0 mg/l dan batas maksimal sebesar 15,0 mg/l yang 
diperbolehkan. Adapun perbandingan distribusi spasial kandungan Seng (Zn) tahun 
2009, 2012 dan 2013 disajikan pada Gambar 4. 

 
Gambar 6. Perbandingan Distribusi Spasial Kandungan Seng (Zn) Tahun 2009, 2012 Dan 2013 

 

Tingkat kandungan Seng dalam airtanah di DKI Jakarta seperti yang ada di 
Jakarta Timur dan Jakarta Barat mengalami peningkatan yang signifikan karena 
disebabkan adanya keberadaan lokasi industri pada wilayah tersebut, seperti di 
Kecamatan Kelapa Gading, Pademangan dan Cakung.  

 
Gambar 7. Grafik distribusi kandungan seng 

 
Batas baku mutu Seng yang diperbolehkan dalam airtanah adalah 1.0 mg/l, 

sedangkan nilai Seng dalam airtanah di kecamatan-kecamatan tersebut mencapai 0,59 
mg/l. hal ini menunjukan bahwa untuk kandungan unsur Seng di DKI Jakarta masih 
dalam kondisi normal. 
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KESIMPULAN 
Kualitas kimia airtanah dangkal di Jakarta diketahui memiliki variasi keruangan 

pencemaran logam berat yang dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan juga 
keberadaan industri. Distribusi spasial kandungan Zn masih normal atau berada di bawah 
ambang baku mutu dan polanya dari waktu ke waktu cenderung tidak mengalami 
perubahan yang signifikan. Konsentrasi Fe sejak tahun 2009 hingga 2013 pada beberapa 
wilayah seperti di daerah Penjaringan Jakarta Utara, Johar Baru Jakarta Pusat, dan 
Cakung Jakarta Timur selalu berada di ambang batas normal. Konsentrasi Mn pada 
kawasan pesisir Jakarta dari tahun ketahun konsisten berada diatas standar baku mutu. 
Tingginya kandungan Fe dan Mn pada beberapa wilayah Jakarta disebabkan karena 
banyaknya kawasan industri dan kawasan padat pemukiman. Sangat perlu dilakukan 
pemantaun dan pengolahan limbah buangan dari sektor industri dan pemukiman guna 
menekan laju pencemaran logam berat pada airtanah dangkal di Jakarta. 
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