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Abstrak
Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi air yang banyak namun kualitas air yang
kurang layak untuk dikonsumsi sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap
Kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu teknologi yang efisien untuk meninghkatkan mutu
kehidupan masyarakat desa penantian adalah pembuatan struktur bangunan penjernihan air
bersih secara sederhana. Tujuan kegiatan Pengabduan kepada Masyarakat ini untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam peningkatan mutu Kesehatan dan cara
pembuatan struktur bangunan penjernihan air. Manfaat dari kegiatan ini adalah bagi masyarakat
Desa Penantian dapat memahami tentang struktur bangunan penjernihan air dan meningkatnya
pengetahuan masyarakat dalam mengetahui komposisi penjernihan air serta memanfaatkan
sumber daya yang ada di sekitar Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Metode
yang dipakai adalah memberikan sosialiasi dan pelatihan serta praktik secara langsung dengan
masyarakat Desa Penantian dan tanya jawan maupun berdiskusi. Hasil yang dicapai dalam
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat
mengenai peningkatan mutu kualitas Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci : Penjernihan, Kualitas Air, Kesehatan
1.

PENDAHULUAN
Desa penantian merupakan desa yang memiliki luas 9.82 Km2 dan berada pada ketinggian 700
DPL diatas permukaan laut dengan jumlah penduduk sebanyak 1805 orang. Desa penantian merupakan
desa yang sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari adalah berasal dari sumber mata air
sumur. [1] Desa penantian merupakan salah satu desa di Kabupaten Lahat yang memiliki potensi air
yang banyak namun untuk kualitas air yang kurang layak untuk di konsumsi sehingga memerlukan
beberapa kali untuk menjernihkan air agar dapat langsung dikonsumsi dan sesuai dengan kadar Ph yang
telah di tentukan.Dengan demikian dibutuhkan cara atau metode untuk mengatasi permasalah air yang
ada di desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten lahat dengan cara penyaringan air secara sederhana.
Sistem penyaringan air sederhana adalah sistem yang paling banyak digunakan baik itu kegunaan
rumah tangga hingga kegunaan industri. Media saringan berfungsi sebagai penyaringan yang terdiri dari
media filtrasi dan media penyangga. Media penyangga umumnya dipakau umumnya adalah
kerikil,sabut kelapa,arang,ijuk dan spons. Sedangkan media filtrasi bisa menggunakan single-media
berupa pasir silica atau dual-media yaitu pasir dan karbon aktif ( umumnya digunakan antrasit) [2]
Kegiatan pelatihan pembuatan alat penjernihan air secara sederhana sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan kualitas mutu air bersih ini menggunakakan sumberdaya yang tersedia di desa Penantian
Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Berdasarkan uraian diatas, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
dilakukan untuk meningkatkan mutu kualitas dan pemanfaatan sumber daya di sekitar di desa
penantian, serta meningkatkan keterampilan untuk merancang dan membuat konstruksi penjernihan
air.[3]
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2. METODE
Lokasi PkM dilaksanakan di Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan. Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada bulan September 2021 minggu keempat.
Kegiatan dilakukan dilakukan secara Bersama-sama dan mengikutsertakan mahasiswa serta
masyarakat yang ada di Desa Penatian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
Bahan yang digunakan pada teknik pelatihan penjernihan air secara sederhana ini
menggunakan bahan yang tersedia atau menggunakan sumber daya yang ada di daerah setempat,
sehingga mamudahkan untuk melakukan praktek langsung dilapangan.
Bahan-bahan yang digunakan adalah air,ijuk,pasih halus,krikil,arang [4]yang di ambil desa
Penantian Kabupaten Lahat.

Gambar 1 Bahan Penjernihan Air
Ada beberapa tahapan metode pelaksanaan Pengabadian kepad masyarakat di Desa Penantian
Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat seperti :
1. Sosialisasi, pada tahap ini dilakukan ceramah,diskusi dan tanya jawab tentang jenis-jenis
bahan penjernih air
2. Praktek pembuatan alat atau struktur bangunan penjernih air secara sederhana.pelatihan
pembuatan struktur bangunan penjernih air ini, langsung kita demo kan kepada masyarakat
bagaimana tahapan atau Langkah-langkah dalam pembuatan struktur bangunan penjernih air
secara sedernana yaitu : Semua bahan sudah dicuci dengan bersih dan dikeringakan. Alat yang
digunakan adalah ember ukuran besar,kran,lem tembak,cutter, Proses pengelolaan terdiri dari
beberapa tahapan yaitu :
1. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
2. Persiapkan ember atau tempat untuk media yang penyaringan air
3. Tahap pertama masukkan batu dari sungai sebanyak 0,5 cm
4. Tahap kedua masukkan kerikil sebanyak 10 cm , kerikil merupakan bahan yang berguna
untuk menyaring atau mengendapkan partikel-partikel pada air
5. Tahap ketiga masukkan arang sebanyak 15 cm , arang bahan yang berfungsi untuk
menghilangkan bau pada air,rasa tidak enak didalam air serta dapat pula menjernihkan air
6. Tahap keempat pasir kerikil sebanyak 20 cm
7. Tahap kelima ijuk sebanyak 20 cm[5]
8. Tahap keenam pasir halus sebanyak 0,5 cm[6]
9. Tahap ketujuh ijuk kemabli sebanyak 25 cm, ijuk merupakan bahan yang berguna untuk
menyaring atau mengendapkan partikel-partikel pada air
10. Tahap kedelapan masukkan air sumur yang berwarna dan berbau kedalam tempat
penjernihan air yang sudah kita buat dan ukur kadar ph airnya
11. Tahap ke Sembilan tunggu selama 24 jam untuk penjernihan air secara sederhana
12. Tahap kesepuluh adalah setelah melalui proses penyaringan air, maka buka keran air yang
ada diember lalu mengukur kadar ph air setelah di saring.[7]
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Gambar 2. ketebalan bahan pada struktur penjernih air
3.

PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Pelaksanaan
Peserta pada kegiatan pelatihan pembuatan struktur penjernihan air ini dilakukan di balai Desa
Penantian yang dilakukan selama dua hari, yaitu pada tanggal 29 September dan 30 September 2021
dengan jadwal sebgai berikut :

Kamis,23
September
2021
Jum’at, 24
September
2021

Tabel 1. Rincian Kegiatan
Waktu
Materi
10.00 – 13.00 WIB
Survey lokasi
Tim
08.00 – 13.00 WIB
08.00 – 10.00 WIB

Rabu , 29
September
2021

10.00 - 13.00 WIB
13.00 – 15.00 WIB

Kamis, 30
September
2021

Penyaji

08.00 -10.00 WIB
14.30 – 15.00 WIB

Pendataan
Desa

Permasalahan

Sosialisasi bahan dan alat
untuk pembuatan struktur
bangunan penjernih air
Pengumpulan Bahan dan
alat untuk Praktek
Pembersihan bahan dan
pengeringan bahan
Praktek pembuatan struktur
bangunan penjernih air
Penyaringan air dengan
menggunakan
struktur
bangunan penjernih air

Tim
Lily Endah
Diansari

Tim
Barrorotul
Azizah
Heri Wijaya

Peserta pada kegiatan pelatihan pembuatan struktuk bangunan penjernih air ini terdiri dari
Kepala Desa, Perangkat Desa, Karang Taruna, Mahasiswa serta masyarakat yang ada di Desa
Penantian. Sebelum melakukan sosialisai pembuatan struktur bangunan penjernih air, pada tanggal 23
September 2021 tim dan Mahasiswa dating kelokasi untuk survey dan pada tanggal 24 September
2021 melakukan pendataan permasalahan yang ada di Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten
Lahat. Dari hasil survey diperoleh permasalah tentang kurangnya mutu kualitas air pada desa tersebut.
Lalu tim PkM membentuk panitia untuk melakukan sosialisati pembuatan struktur bangunan penjernih
air secara sederhana. Teknik penjernihan air secara sederhana merupakan Pada tanggal 29 September
2021, materi yang disampaikan adalah tentang pengumpulan alat dan bahan yang dibutuhkan serta
pemilihan bahan yang ada di desa serta sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Setelah bahan dan
alat terkumpul maka dilakukan penbersihan serta penyucian bahan, hal ini berguna untuk melepas
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kotoran-kotoran yang ada pada bahan sehingga pada saat praktek untuk penjernihan air bersih sudah
benar-benar bersih karena pada tahap ini sangat mempengaruhi untuk hasil penjernihan air.[8]
Praktek pembuatan struktur bangunan penjernih air di laksanakan pada tanggal 30 September
2021, dimana setiap peseta melakukan tahapan demi tahapan yang ada pada gambar 2 sesuai dengan
ketebalan yang telah di tentukan. [9]Susunan ketebalan pemakaian bahan penjernih secara alami, salah
satu solusi untuk menghilangkan bau dan rasa adalah menggunakan ijuk dan arang tempurung kelapa.
Karbon aktif atau arang aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan besar sehingga dapat
menyerap kotoran dalam air. Alat penyaring membantu proses penyaringan.[10]

4.

Gambar 3 survey lapangan

Gambar 4 Pembekalan

Gambar 5 proses memasukkan krikil

Gambar 6 proses memasukkan ijuk

Gambar 7 proses menaburkan arang

Gambar 8 penyelesaian bahan pada struktur
bangunan penjernih air

Gambar 10 pengambilan air setelah
penyaringan

Gambar 9 pengukuran kadar Ph air

KESIMPULAN
Dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan, menghasilkan :
1. Meningkatnya antusias peserta untuk mengikuti pelatihan dan sosialisaasi pembuatan
struktur bangunan penjernihan air bersih
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2. Dalam pembuatan struktur bangunan penjernih air ini, peserta mampu memahami cara
pembuatan struktur bangunan penjernih air
3. Sumber daya yang ada dapat di manfaatkan sebagai bahan-bahan penjernih air sehingga
mempermudah masyarakat untuk meningkatkan mutu Kesehatan dengan peningkatan
kualitas air
4. Memperbaiki kualitas Kesehatan masyarakat dan mutu air di desa Penantian
5. Dari praktek pembuatan struktur bangunan penjernih air, didapat bahwa terdapat perubahan
warna air yang semula keruh menjadi jernih dan perubahan ph air yang dari semula 5 menjadi
7
5.

SARAN
Saran-saran untuk pengabdian lebih lanjut antara lain :
1. Diharapkan adanya keberlangsungan terus menerus untuk pembuatan dan sosialisasi tentang
pembuatan struktur bangunan penjernih air
2. Diharapkan dengan adanya sosialisai pembuatan struktur bangunan penjernih air yang telah
diberikan, masyarakat mempraktekan dirumah masing-masing dan membagi ilmu kepada
masyarakat luas
3. Diharapkan untuk menjalin Kerjasama kepada pihak yang terkait sehingga tetap terlaksanya
kegiatan lanjutan
4. Diharapkan kedepannya ada kegiatan lanjutan berupa pembahasan mengenai uji laboratorium
mengenai kelayakan hasil penjernihan untuk kebutuhan air bersih
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