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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. AIR LIMBAH 

Air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal 

dari industri, air tanah, air permukaan serta buagan lainnya. Dengan demikian air 

buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Data air limbah biasanya 

dapat digunakan untuk menghitung jumlah rata-rata berbagai macam sumber air 

limbah, baik dari perumahan, industri dan aliran air tanah. Harus ditinjau lebih 

lanjut sebelum membangun suatu bangunan pengolah air limbah.(Sugiharto, 

1987:5) 

Adapun macam-macam sumber asal air limbah menurut Sugiharto (1987:10) 

adalah air limbah rumah tangga, air limbah industri dan air limbah rembesan beserta 

tambahannya. 

1. Air Limbah Rumah Tangga

Air limbah yang bersumber dari rumah tangga (Domestic Wastes 

Water), yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada 

umumnya air limbah ini terdiri dari excreta (tinja dan air seni), air bekas 

cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya terdiri bahan-bahan organik. 

Adapun sumber selain permukiman penduduk ialah bersalah daerah 

perkantoran dan daerah fasilitas rekreasi. Biasanya Untuk daerah tertentu 

banyaknya air limbah dapat diukur secara langsung. (Sugiharto, 1987:10) 

Air limbah bersumber dari daerah perumahan yang memiliki aliran air 

limbah kecil biasanya di perhitungkan melalui kepadatan penduduk dan 

rata-rata per orang dalam membuang air limbah. Sumber terbesar aliran air 

limbah biasanya berasal dari rumah mewah dimana berkisar 300-550 liter 

per unit per hari, adapun sumber terkecil berasal dari rumah gandengan yang 

memiliki kisaran aliran air limbah sebesar 120-200 liter per unit per hari. 

Besarnya rata-rata air limbah yang berasal dari daerah hunian dapat dilihat 
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di Tabel 2.1. Adapun untuk daerah yang luas, maka perlu diperhatikan 

jumlah aliran air limbah dengan dasar penggunaan daerah, kepadatan 

penduduk, serta ada atau tidaknya daerah industri. (Sugiharto, 1987:11) 

Tabel 2. 1 Rata-rata Aliran Air Limbah dari Daerah Permukiman 

 

 (Sumber: Metcalf dan Eddy 1979 dalam Sugiharto, 1987:11) 

2. Air Limbah Industri 

Air limbah industri  berasal dari berbagai jenis industri akibat proses 

produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai 

dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri. Adapun 

Jumlah aliran air limbah pada industri bermacam-macam tergantung dari 

jenis dan besar-kecilnya industri, pengawasan pada proses industri, derajat 

penggunaan air, derajat pengolahan air limbah yang ada. Jumlah air limbah 

industri dapat diperkirakan sekitar 50 m3/ha/hari  apabila menggunakan 

proses basah. (Sugiharto, 1987:13) 

3. Air Limbah Rembesan dan Tambahan 

Apabila turun hujan disuatu daerah, maka air yang turun secara cepat 

akan mengalir masuk ke dalam saluran pengering atau saluran air hujan. 

Apabila saluran ini tidak mampu menampungnya, maka limpahan air hujan 

Sumber Unit Jumlah Aliran l/unit/hari 
Antara Rata-Rata 

Apartemen Orang 200-300 260 
Hotel, penghuni tetap Orang 150-220 190 
Tempat tinggal keluarga   
Rumah pada umumnya Orang 190-350 280 
Rumah yang lebih baik Orang 250-400 310 
Rumah mewah Orang 300-550 380 
Rumah agak modern Orang 100-250 200 
Rumah pondok Orang 100-240 190 
Rumah gandengan Orang 120-200 150 
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akan digabung dengan saluran air limbah, dengan demikian akan 

merupakan tambahan yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu diketahui 

curah hujan yang ada sehingga banyaknya air yang akan ditampung melalui 

saluran air hujan atau saluran pengering dan saluran air limbah dapat 

diperhitungkan. (Sugiharto, 1987:14) 

Selain air yang masuk melalui limpahan, maka terdapat air menguap, 

diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan ada pula yang merembes ke dalam 

tanah. Air yang merembes ini akan masuk ke dalam tanah yang akhirnya 

menjadi air tanah. Apabila permukaan air tanah bertemu dengan saluran air 

limbah, maka bukanlah tidak mungkin terjadinya penyusupan air tanah 

tersebut ke saluran air limbah melalui sambungan-sambungan pipa atau 

melalui celah-celah yang ada karena rusaknya pipa saluran. (Sugiharto, 

1987:15) 

2.2. ANALISIS SIFAT-SIFAT AIR LIMBAH 

Untuk mengetahui lebih luas tentang air limbah, maka perlu kiranya diketahui 

juga secara detail mengenai kandungan yang ada di dalam air limbah juga sifat-

sifatnya. Setelah diadakan analisis ternyata bahwa air limbah mempunyai sifat-sifat 

yang dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar (Sugiharto, 1987:19) yaitu sifat 

fisik, sifat kimiawi dan sifat biologis.  

1. Sifat Fisik 

Penentuan derajat kekotoran air limbah sangat dipengaruhi oleh adanya sifat 

fisik yang mudah terlihat. Adapun sifat fisik yang penting adalah kandungan zat 

padat sebagai efek estetika dan kejernihan serta bau dan warna dan juga 

temperatur. Jumlah endapan pada contoh air merupakan sisa penguapan dari 

contoh air limbah pada suhu 103-105◦C. Beberapa komposisi air limbah akan 

hilang apabila dilakukan pemanasan secara lambat. Jumlah total endapan terdiri 

dari benda-benda yang mengendap, terlarut, tercampur. Untuk melakukan 

pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan mengadakan pemisahan air limbah 

dengan memperhatikan besar-kecilnya partikel yang terkandung didalamya. 
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Dengan mengetahui besar-kecilnya partikel yang terkandung di dalam air akan 

memudahkan kita dalam memilih teknik pengendapan yang akan diterapkan 

sesuai dengan partikel yang ada di dalamnya. Adapaun golongan-golongan dari 

sifat fisik air limbah yaitu golongan zat yang mengendap, golongan zat yang 

tercampur dan golongan zat yang terlarut. (Sugiharto, 1987:21) 

2. Sifat Kimiawi 

Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat merugikan 

lingkungan melalui berbagai cara. Bahan Organik terlarut dapat menghabiskan 

oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap 

pada penyediaan air bersih. Selain itu, akan lebih berbahaya apabila bahan 

tersebut merupakan bahan yang beracun. Adapun bahan kimia yang penting 

yang ada di dalam air limbah pada umumnya diklasifikasikan antara lain : bahan 

organik, pH, klorida, kebasaan, sulfur, metan, nitrogen. (Sugiharto, 1987:23) 

3. Sifat Biologisnya 

Pemeriksaan biologis di dalam air dan air limbah untuk memisahkan apakah 

ada bakteri-bakteri patogen berada dalam air limbah. Keterangan biologis ini 

diperlukan untuk mengukur kualitas air terutama bagi air yang dipergunakan 

sebagai air minum serta untuk keperluan kolam renang. Selain itu untuk 

menaksir tingkat kekotoran air limbah sebelum dibuang ke badan air. 

Pembagian dari mikroorganisme adalah sangat bervariasi, sebab terdapat 

banyak skema yang bisa dipergunakan. Selain itu terdapat kecenderungan 

klasifikasi ke dalam jenis binatang, tumbuh-tumbuhan dan protista. (Sugiharto, 

1987:35) 

2.3. EFEK BURUK AIR LIMBAH 

Sesuai dengan batasan dari air limbah yang merupakan benda sisa, maka sudah 

tentu bahwa air limbah merupakan benda yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan 

tetapi, tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengelolaan, 

karena apabila limbah ini tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan 
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gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada. Air 

limbah sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia mengingat bahwa banyak 

penyakit yang dapat ditularkan melalui air limbah. Air limbah ini ada yang hanya 

berfungsi sebagai media pembawa saja seperti penyakit kolera, radang usus, 

hepatitis infektiosa serta skhistosomiasis. Selain sebagai pembawa penyakit di 

dalam air limbah itu sendiri banyak terdapat bakteri patogen penyebab penyakit 

antara lain : virus, vibrio kolera dan lain-lain. (Sugiharto, 1987:45) 

Dengan banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air limbah maka akan 

menyebabkan menurunya kadar oksigen yang terlarut di dalam air limbah. Dengan 

demikian akan menyebabkan kehidupan didalam air yang membutuhkan oksigen 

akan terganggu, dalam hal ini akan mengurangi perkembangannya. Selain kematian 

kehidupan di dalam air disebabkan karena kurangnya oksigen di dalam air dapat 

juga disebabkan karena adanya zat beracun yang berada di dalam air limbah 

tersebut. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang oleh perusahaan 

yang memproduksi bahan organik seperti tapioka, maka setiap hari akan 

menghasilkan air limbah yang berupa bahan-bahan organik dalam jumlah yang 

sangat besar. Ampas yang berasal dari pabrik ini perlu dilakukan pengendapan 

terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran air limbah, akan tetapi memerlukan 

waktu yang sangat lama. Selama waktu tersebut maka air limbah mengalami proses 

pembusukan dari zat organik yang ada di dalamnya. Sebagai akibat selanjutnya 

adalah timbulnya bau hasil pengurangan dari zat organik yang sangat menusuk 

hidung. (Sugiharto, 1987:47) 

2.4. SISTEM SANITASI SETEMPAT 

Sistem sanitasi setempat (On-site sanitation) adalah sistem pembuangan air 

limbah dimana air limbah dikumpulkan serta disalurkan ke dalam suatu jaringan 

saluran yang akan membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan 

air penerima, melainkan dibaung di tempat. (Oktarina dan Haki, 2013: 74). 

Penduduk Indonesia banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah 

sistem setempat (On-site sanitation) yang berupa tangki septik atau cubluk untuk 
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mengelola air limbah di pedesaan atau perkotaan. Ada beberapa hal yang 

menjadikan pengelolaan air limbah sistem setempat sebagai pilihan mayoritas 

penduduk yaitu karena pengolahan air limbah secara terpusat masih belum banyak 

tersedia di Indonesia dan sistem setempat juga tidak memerlukan biaya yang besar 

jika dibandingkan dengan sistem terpusat. Baik biaya pembangunan maupun 

operasioanl masih dapat ditanggung oleh para pemakainya. (Irman, 2012:1) 

Teknologi dalam pengolahan air limbah dengan sistem setempat dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan penguna fasilitas tersebut, yaitu pengolahan air 

limbah domestik individual dan pengolahan air limbah domestik komunal. (Irman, 

2012:1). Teknologi yang digunakan dalam sistem pengolahan setempat akan 

diuraikan berikut ini : 

1. Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Individual 

Tangki septik merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan 

untuk pengolahan air limbah domestik indivisual. Tangki septik adalah suatu 

ruangan kedap air yang terdiri dari kompartemen ruang yang berfungsi 

menampung atau mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan alir 

yang sangat lambat sehingga memberi kesempatan untuk terjadinya 

pengendapan terhadap suspense benda-benda padat dan kesempatan 

dekomposisi bahan-bahan organik oleh mikroba anaerobik. Proses ini berjalan 

secara alamiah yang sehingga memisahkan antara padatan berupa lumpur yang 

lebih stabil serta cairan. Dibutuhkan jenis tanah yang tidak kedap air dan air 

tanah yang cukup dalam pembuatan tangki septik agar peresapan berlangsung 

dengan baik. (Irman, 2012:1) 

2. Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal 

Selain teknologi pengolahan air limbah domestik individual, ada salah 

satu teknologi yang bersifat komunal.Pengolahan air limbah domestik komunal 

digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya adalah hasil 

pemetaan masyarakat yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi sumber 

air dan akses terhadap sarana sanitasi yang tersedia. Pemetaan masyarakat ini 
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juga dapat memberikan gambaran bagaimana klasifikasi kesejahteraan 

masyarakat terkait dengan calon pengguna sarana sanitasi yang akan 

direncanakan. Pertimbangan lainnya dalam pemilihan teknologi sanitasi yang 

akan digunakan seperti kondisi atau karakter pemukiman, kebiasaan atau 

perilaku, kelayakan teknis di lapangan, prediksi perkembangan lingkungan 

pemukiman dan prediksi peningkatan sosial ekonomi masyarakat untuk 5 (lima) 

tahun ke depan serta jumlah calon penerima manfaat (Borda, 2011 dalam Irman, 

2012:16) 

2.5. SISTEM SANITASI TERPUSAT 

Sistem sanitasi terpusat (Off-site sanitation) merupakan sistem pembuangan 

air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan 

keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air 

buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan iar 

buangan sebelum dibuang ke badan perairan. (Ayi Fajarwati, dalam Oktarina dan 

Haki, 2013:75). 

Sistem sanitasi terpusat terdiri dari skala permukiman, skala kawasan 

tertentu dan skala perkotaan. Pembadian sistem tersebut lebih menitik beratkan 

pada aspek teknis saja, sedangkan sistem air limbah dalam suatu daerah tidak dapat 

dilepaskan dari aspek lainnya seperti regulasi, institusi, komunikasi dan perubahan 

perilaku. Sudut pandang lain dikembangkan berdasarkan pengalaman 

pendampingan pada 54 kota/kabupaten pada 9 provinsi daerah kerja IUWASH. 

Dalam konsep yang digagas berdasarkan pengalaman lapangan, sitem sanitasi 

terpusat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sistem individu (dikelola rumah tangga), 

sistem skala permukiman (dikelola oleh sekelompok masyarakat), sistem kawasa 

perkotaan (dikelola oleh institusi). Ketiga kelompok tersebut memerlukan 

dukungan kelembagaan, regulasi, pembiayaan, penyedotan lumpur dan komunikasi 

perubahan perilaku. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016) 



20 
 

2.6. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pasti berubah seiring 

berjalannya waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti kelahiran, kematian dna migrasi. Untuk meramalkan jumlah penduduk di 

masa yang akan datang maka dibuatlah rumus proyeksi penduduk. Proyeksi 

penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang 

berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian dan migrasi. 

Proyeksi ini digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti 

perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan pembangunan 

tersebut dapat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja 

dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaa Umum, dikenal beberapa 

rumus untuk menghitung proyeksi penduduk, salah satunya adalah rumus proyeksi 

penduduk geometris. Rumus proyeksi geometris adalah sebagai berikut: 

Pn = Po (1+r)n       (2.1) 
Dimana : 

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke n 

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = laju pertumbuhan penduduk 

n = jumlah interval tahun 

 

2.7. INSTALASI PEMGOLAHAN LUMPUR TINJA 

Instalansi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalansi pengolahan air 

limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui (truk tinja). Lumpur 

tinja diambil dari unit pengola limbah tinja seperti tangki septik dan cubluk tunggal 

ataupun endapan lumpur dari underflow unit pengolahan air limbah lainnya. IPLT 

dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga tidak membahayakan bagi 

kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lumpur akan diolah sehingga 

menjadi lumpur kering yang disebut dengan cake dan air olahan (effluent) yang 

sudah aman untuk dibuang ataupun dimanfaatkan kembali. Efluen adalah aliran 

keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah sedangkan underflow adalah aliran 
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endapan lumpur dari bawah untuk pengolahan air limbah atau lumpur tinja ke unit 

pengolahan selanjutnya. (Irman, 2012:25) 

1. Karakteristik Dan Jenis Lumpur Tinja 

Lumpur tinja berasal dari kotoran manusia yang biasa disebut dengan black 

water. Lumpur tinja terdiri dari padatan yang terlarut di dalam air yang sebagian 

besar berupa bahan organik. Selain itu, lumpur tinja juga mengandung berbagai 

macam mikroorganisme seperti bakteri, virus dan lain sebagainya. Kandungan 

mikroorganisme yang tinggi inilah yang menjadikan lumpur tinja harus diolah 

terlebih dahulu sebelum dibuang atau dimanfaatkan untuk menghindari penyebaran 

penyakit melalui air. Karakteristik lumpur tinja dapat dibedakan berdasarkan 

karakteristik fisik, kimia dan biologis. (Irman, 2012:25). Karakteristik lumpur tinja 

dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Lumpur tinja dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat 

dekomposisinya (Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman, 2000 dalam Irman, 2012:25), yaitu : 

a. Lumpur tinja segar yaitu lumpur tinja berumur kurang dari 8 (delapan) jam 

b. Night soil yaitu lumpur tinja yang telah mengalami proses dekomposisi 

antara 8 (delapan) sampai 7 (tujuh) hari 

c. Lumpur tinja (septage) yaitu tinja yang telah mengalami dekomposisi 

dalam jangka waktu 1-3 tahun 

d. Sludge yaitu lumpur tinja yang telah mengalami dekomposisi pada IPLT 

yang khusus dibangun 

2. Tujuan Pengolahan Lumpur Tinja 

Pengolahan lumpur tinja dilakukan dengan tujuan utama (Irman, 

Perencanaan Pengolahanan Sistem Setempat 2012:25), yaitu : 

a. Menurunkan kandungan zat organik dari dalam lumpur tinja 

b. Menghilangkan atau menurunkan kandungan mikroorganisme patogen 

(bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya) 
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Tabel 2.2 – Karakteristik Lumpur Tinja 

Karakteristik Satuan Besaran 
Timbulan limbah tinja (dalam keadaan basah) gr/orang/hari 135-270 
Timbulan limbah tinja (dalam keadaan kering) gr/orang/hari 20-35 
Kandungan air % 66-80 
Bahan organik % 88-97 
Nitrogen %  5-7 
Phosfor (sebagai P2Os) % 3-5,4 
Potassium (Sebagai K2O) % 1-2,5 
Karbon % 44-55 
Kalsium (Sebagai CaO) % 4,5-5 
Total padatan (TS) mg/l 400.000 
Total padatan volatil (TVS) mg/l 25.000 
Total padatan tersuspensi (TSS) mg/l 15.000 
BODS mg/l 10.000 
COD mg/l 7.000 
Total Nitrogen Kjedahl mg/l 15.000 
NH3N mg/l 700 
Total P mg/l 150 
Lemak mg/l 8.000 
pH   6,0 

(Sumber: Duncanmara dalam Sugiharto, 1987) 

1.3 Penentuan Kapasitas (Debit) IPLT 

Kapasitas IPLT ditentukan dengan menghitung jumlah sarana tangki septik 

yang berada di daerah layanan. Data ini dapat diperoleh dari puskesmas-puskesma 

ataupun dinas kesehatan yang berada didalam wilayah terkait. Bila data jumlah 

tangki septik sulit didapat atau diinventariskan, maka dapat digunakan pendekatan 

(50-60)% dari jumlah penduduk yang ada di dalam daerah layanan memiliki tangki 

septik. Selanjutnya, perhitungan kapasitas IPLT juga memerlukan informasi 

perkiraan jumlah penghuni atau pengguna tangki septik dan periode pengurasan 

lumpur dari tangki septik. utama (Irman, 2012:33) 

Debit lumpur tinja = persentasi pelayanan x jumlah penduduk daerah layanan x 

laju  timbulan lumpur tinja     (2.2) 
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Keterangan : 

- Debit lumpur tinja dalam liter/hari atau dibagi dengan 1000 untuk konvensi 

menjadi m3/hari adalah jumlah lumpur yang akan masuk dan diolah di IPLT setiap 

harinya 

-  Persentasi pelayanan dapat menggunakan pendekatan (50-60)% 

- Laju timbulan lumpur tinja dapat menggunakan pendekatan 0,5 liter/0rang/hari 

2.4 Penetuan Sistem Pengolahan 

  Sistem pengolahan yang akan dipilih dalam perencanaan IPLT ini haruslah 

sistem yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah layanan. Pemilihan 

sistem ini sebaiknya menyesuaikan dengan hasil analisis data yang berhasil 

dikumpulkan. Pengolahan lumpur tinja perlu mempertimbangkan beberapa hal 

utama (Irman, 2012:33) yaitu : 

a. Efektif, murah dan sederhana dalam hal kontruksi maupun operasi dan 

pemeliharaannya 

b. Kapasitas dan efisiensi pengolahan yang sebaik mungkin 

c. Lokasi pembangunan IPLT 

d. Jumlah penduduk yang akan dilayani. 

Pengolahan lumpur tinja dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. 

Beberapa alternatif metode pengolahan yang direkomendasikan oleh Departemen 

Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan pada jumlah 

penduduk yang dilayani. Alternatif pengolahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2.1 yang meruapakan alternatif 1 dalam pengolahan lumpur tinja dan Gambar 2.2 

menjelaskan tentang alternatif 2 serta Gambar 2.3 sebagai alternatif 3 dalam 

pengolahan lumpur tinja. Masing-masing alternatif memiliki syarat yang berbeda-

beda. 
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Alternatif 1 :  

 

Gambar 2.1 – Alternatif 1 pengolahan lumpur tinja (Sumber: Petunjuk Teknis 

CT/AL/RE-TC/001/98) 

Keterangan : 

Alternatif 1 ini baik digunakan dengan pertimbangan : 

- Melayani maksimum 50.000 jiwa penduduk 

- Kondisi tanah cukup kedap 

- Jarak IPLT ke permukiman terdekat minimal 500 m 

 Lumpur tinja yang berasal dari truk tinja akan langsung di proses atau 

ditampung di kolam stabilisasi anaerobik 1 dimana BOD dari lumpur tinja sama 

dengan 5.000 mg/l. Kemudian, lumpur tinja akan disaring sehingga lumpur tinja 

akan mengalir ke kolam stabilisasi anaerobik 2 dimana BOD dari lumpur tinja sama 

dengan 800 mg/l. Setelah kolam stabilisasi anaerobik maka lumpur tinja akan 

diproses kembali di kolam stabilisasi fakultatif. Sehingga, setelah beberapa hari 

lumpur akan mengendap disetiap kolam dan dipindahkan ke bak pengering lumpur. 

Bak pengering lumpur befungsi sebagai tempat mengeringkan lumpur tinja yang 

telat diproses dan biasanya akan dipergunakan sebagai pupuk. Kolam maturasi 



25 
 

sebagai tempat penyaringan terakhir sebelum air sisa lumpur tinja dapat dialirkan 

ke badan sungai. (Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98). 

Alternatif 2 : 

 

Gambar 2.2 – Alternatif 2 pengolahan lumpur tinja (Sumber: Petunjuk Teknis 

CT/AL/RE-TC/001/98) 

 

Keterangan : 

Alternatif 2 ini baik digunakan dengan pertimbangan : 

- Melayani maksimum 100.000 jiwa penduduk 

- Kondisi tanah cukup kedap 

- Jarak IPLT ke permukiman terdekat minimal 500 m 

Pada alternatif 2 terdapat perbedaan dibandingkan dengan alternatif 1, yaitu 

: Lumpur tinja yang berasal dari truk tinja tidak langsung di proses atau ditampung 

di kolam stabilisasi anaerobik 1 akan tetapi akan ditampung terlebih dahulu di 
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tangki imhoff dimana tangki ini berfungsi untuk memisahkan zat padat dapat 

mengendap dengan cairan yang terdapat didalam lumpur tinja. Selain tanki imhoff, 

adapaun kolam pengganti tangki imhoff yaitu kolam pemisah lumpur atau solid 

separation chamber. BOD dari lumpur tinja sama dengan 5.000 mg/l. Kemudian, 

lumpur tinja akan disaring sehingga lumpur tinja akan mengalir ke kolam stabilisasi 

anaerobik 1 dimana BOD dari lumpur tinja sama dengan 3500 mg/l. Setelah kolam 

stabilisasi anaerobik 1 maka lumpur tinja akan diproses kembali di kolam stabilisasi 

anaerobik 2 dimana BOD dari lumpur tinja sama dengan 1.400 mg/l. Setelah kolam 

stabilisasi anaerobik maka lumpur tinja akan diproses di kolam stabilisasi fakultatif.  

Sehingga, setelah beberapa hari lumpur akan mengendap disetiap kolam dan 

dipindahkan ke bak pengering lumpur. Bak pengering lumpur befungsi sebagai 

tempat mengeringkan lumpur tinja yang telat diproses dan biasanya akan 

dipergunakan sebagai pupuk. Kolam maturasi sebagai tempat penyaringan terakhir 

sebelum air sisa lumpur tinja dapat dialirkan ke badan sungai. (Petunjuk Teknis 

CT/AL/RE-TC/001/98). 

Alternatif 3 : 

Pada alternatif 3 terdapat perbedaan dibandingakn dengan alternatif 2, yaitu 

:  pada syarat-syarat dari masing-masing alternatif. Lumpur tinja yang berasal dari 

truk tinja tidak langsung di proses atau ditampung di kolam stabilisasi anaerobik 1 

akan tetapi akan ditampung terlebih dahulu di tangki imhoff dimana tangki ini 

berfungsi untuk memisahkan zat padat dapat mengendap dengan cairan yang 

terdapat didalam lumpur tinja. Selain tanki imhoff, adapaun kolam pengganti tangki 

imhoff yaitu kolam pemisah lumpur atau solid separation chamber. BOD dari 

lumpur tinja sama dengan 5.000 mg/l. Kemudian, lumpur tinja akan disaring 

sehingga lumpur tinja akan mengalir ke kolam stabilisasi anaerobik 1 dimana BOD 

dari lumpur tinja sama dengan 3500 mg/l. Setelah kolam stabilisasi anaerobik 1 

maka lumpur tinja akan diproses kembali di kolam stabilisasi anaerobik 2 dimana 

BOD dari lumpur tinja sama dengan 1.000 mg/l. Setelah kolam stabilisasi anaerobik 

maka lumpur tinja akan diproses di kolam stabilisasi fakultatif.  Sehingga, setelah 

beberapa hari lumpur akan mengendap disetiap kolam dan dipindahkan ke bak 
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pengering lumpur. Bak pengering lumpur befungsi sebagai tempat mengeringkan 

lumpur tinja yang telat diproses dan biasanya akan dipergunakan sebagai pupuk. 

Kolam maturasi sebagai tempat penyaringan terakhir sebelum air sisa lumpur tinja 

dapat dialirkan ke badan sungai. (Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98). 

 

Gambar 2.3 – Alternatif 3 pengolahan lumpur tinja (Sumber: Petunjuk Teknis 

CT/AL/RE-TC/001/98) 

Keterangan : 

Alternatif 3 ini baik digunakan dengan pertimbangan : 

- Melayani maksimum 100.000 jiwa penduduk 

- Kondisi tanah cukup kedap 

- Jarak IPLT ke permukiman terdekat minimal 250 m 

2.8. TEKNOLOGI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA 

Teknologi yang digunakan pada IPLT untuk mengolah lumpur tinja adalah 

kombinasi Kolam Pemisah Lumpur (Solid Separation Chamber) atau sering disebut 

SSC dan Bak Pengering (Drying Area) dengan kolam stabilisasi. Jenis dan fungsi 

unit-unit pengolahan yang digunakan pada IPLT (Irman, 2012:38), yaitu : 
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a. Unit Pengumpul (Equalizing Unit) 

Unit pengumpul atau sering disebut juga dengan tangki ekualisasi 

tidak selalu digunakan pada IPLT. Umumnya tangki ekualisasi digunakan 

pada pengolahan air limbah domestik terpusat yang mengolah air limbah 

campuran black water dan grey water . Tangki ekualisasi ini berfungsi 

untuk menghomogenkan lumpur tinja yang masuk ke IPLT mengingat 

karakteristik lumpur tinja yang tidak selalu seragam antar tangki septik. 

Selain itu, pada dasarnya fungsi utama tangki ekualisasi adalah untuk 

mengatur agar debit aliran lumpur yang masuk ke unit berikutnya menjadi 

konstan dan tidak berfluktuasi. Hal ini penting mengingat unit pengolahan 

yang digunakan pada IPLT adalah pengolahan secara biologis yang rentan 

terhadap fluktuasi baik aliran maupun kualitas lumpur tinja yang masuk. 

(Irman, 2012:38). 

b. Kolam Pemisah Lumpur (Solid Separation Chamber) 

Kolam Pemisah Lumpur atau sering disebut SSC merupakan 

alternatif pengganti tangki imhoff. Jika dibandingkan dengan tangki imhoff 

maka proses SSC lebih cukup sederhana karena hanya mengandalkan proses 

fisik untuk pemisahan padatan dari lumpur tinja, setelah pemisahan 

dilakukan penyinaran memanfaatkan sinar matahari sebagai desinfeksi serta 

angin untuk pengurangan kelembaban atau pengeringan. SSC berfungi 

untuk memisahkan padatan dan air dengan memanfaatkan sifat fisik air 

limbah. Lumpur tinja yang dihamparkan secara merata diatas media SSC 

akan mengalami pemisahan antara padatan di bagian bawah dan cairan di 

bagian atas. Sebagian cairan dapat terpisah dari lumpur tinja melalui proses 

perembesan media SSC sehingga kemudian dapat disalurkan bersama 

cairan yang telah dipisahkan dibagian atas lumpur tinja untuk diolah 

bersama lebih lanjut di dalam unit IPLT. Adapun contoh potongan dari 

kolam SSC dapat dilihat di Gambar 2.4 (Irman, 2015) 
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Gambar 2.4 – Potongan 1 contoh SSC (Irman, 2015) 

 
 Dalam merencanakan kolam pemisah lumpur terdapat kriteria desain untuk 

mengetahui syarat-syarat umum mengenai kolam pemisah lumpur, antara lain : 

waktu pengeringan lumpur, ketebalan lumpur, ketebalan lapisan dan lain lain. 

Kriteria desain kolam pemisah lumpur atau solid separation chamber dapat dilihat 

di Tabel 2.3. 

            Tabel 2.3 – Kretiria Desain SSC 

Parameter Simbol Besaran Satuan 
Waktu Pengeringan Cake t 5-12  hari 
Waktu Pengambilan Cake 
Matang 

T 1 hari 

Ketebalan Cake hc 10-30  cm 
Tebal Lapisan Kerikil hk 20-30 cm 
Tebal Lapisan Pasir hp 20-30 cm 
Kadar Air P 20 % 
Kadar Solid Pi 80 % 

(Sumber:Irman, 2015) 

c. Unit Pengering Lumpur (Sludge Drying Bed) 

Bak Pengering Lumpur adalah bak yang terdiri dari lapisan porous 

alami atau buatan, yang menerima lumpur stabil dari underflow unit 

pengolahan air limbah atau lumpur tinja untuk dikeringkan dengan cara 

drainase atau evaporasi). Adapun Unit pengering lumpur berfungsi untuk 

menampung endapan lumpur dari unit pengolahan biologis. Lumpur 

selanjutnya dikeringkan secara alami dengan bantuan sinar matahari dan 
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angin. Lumpur yang sudah kering dapat digunakan sebagai pupuk. 

(Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98) 

Lumpur diangkat dan diletakkan diatas lapisan pasir sehingga cairan 

akan turun ke pasir dibawahnya. Pasir berfungsi sebagai media penyaring 

untuk memisahkan cairan dan padatan pada lumpur. Supernatan (cairan 

yang telat terpisah dari padatan) hasil proses pengeringan lumpur ditampung 

pada saluran drainase yang berada di bawah bak pengering untuk 

diresirkulasi. Profil media pada bak pengering lumpur dilihat di Gambar 2.6 

. 

 
Gambar 2.5 – Profil Media Pada Bak Pengering Lumpur (Sumber: 

Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98) 

Adapun kriteria perencanaan bak pengering lumpur berdasarkan 

Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98 yaitu : 

1. Bak pengering lumpur berbentuk persegi panjang dengan kedalaman 

0,5-1 m 

2. Lebar salah satu sisi tanggul minimal 2,5 m sebagai jalan operasi 

3. Kemiringan dinding tanggul bagian dalam 1(V) : 2,5 (H) dan bagian luar 

1 (V) : 1,5 (H) 

4. Kepadatan kontruksi tanggul mempunyai densitas maksimal sebesar 

90% yang ditentukan dengan tes modifikasi proktor. Shrinkage tanah 

yang terjadi pada saat pemadatan harus sekitar (10-30)%. Koefisien 

permeabilitas tanggul padat tidak boleh lebih dari 10-7 m/dtk 

5. Lebar sebuah bak 4,50-7,50 meter 
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6. Panjang sebuah bak (3-6) x lebar 

7. Ketinggian dinding bak 45 cm diatas pasir 

8. Tinggi jagaan 15-25 cm 

9. Dinding bak biasanya terbuat dari beton , pasangan bata dengan spesi 

semen 

10. Pipa pemberi yang membawa sludge ke tepi bak berdiameter ≥ 150 mm 

dan dari bahan GI 

11. Pipa distributor mempunyai kriteria sebagai berikut : 

a. Dipasang diatas (di salah satu sisi) dinding memanjang tiap 

kompartemen 

b. Diameter ≥ 150 mm 

c. Bahan GI 

d. Bila menggunakan bahan pipa dari PVC harus ditanam dalam 

dinding 

12. Pipa pembuang dipasang pada drainase bak dengan diameter minimal 

15 cm 

13. Kadar air lumpur kering optimal 70-80% 

14. Tebal lumpur kering di atas pasir 20-30 cm 

15. Tebal lumpur basah di atas pasir 30-45 cm 

16. Pipa peluap dengan diameter 100-150 mm dipasang pada dinding bak. 

Biasanya satu unit pengering lumpur menggunakan dimensi luas 

permukaannya 5 x 15 m2 . Dengan lumpur terbuang, tebal operasi lumpur 

basah 30 cm dan waktu pengeringan 7 hari, maka dimensi dan kebutuhan 

pengering lumpur dapat di lihat di Tabel 2.4 dan Gambar 2.7. 
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Gambar 2.6 – Bak Pengering Lumpur (Sumber: Petunjuk Teknis 

CT/AL/RE-TC/001/98) 

Tabel 2.4 – Dimensi Bak Pengering Lumpur 

Kapasitas Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan 
tinja drying bed drying bed lahan untuk 

terolah operasi satnd-by perluasan 
 
 

(unit) (unit) (unit) 

25 1 1 0 
50 2 1 0 
75 2 1 1 
100 3 2 1 
125 4 2 1 
150 5 3 1 
175 5 3 1 
200 6 4 1 
225 7 4 1 
250 8 5 2 
275 8 5 2 
300 9 6 2 
325 10 6 2 
350 11 6 3 
375 11 6 3 
400 12 6 3 
425 13 7 3 
450 14 7 4 
475 14 7 4 
500 15 8 4 
525 16 8 4 
550 17 8 4 
575 17 8 5 
600 18 8 5 
625 19 8 5 

           (Sumber: Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98) 

(𝑚𝑚3/hari) 
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d. Kolam Anaerobik 

Kolam anaerobik adalah kolam penampung untuk menguraikan 

kandungan bahan pencemaran organik yang masih mengandung senyawa 

organik karbon 500 mg/l, dari efluen lumpur tinja tangki imhoff, bentuk 

kolam empat persegi panjang (Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98). 

Kolam anaerobik berfungsi untuk mengurangkan kandungan zat 

organik (BOD) dan padatan tersuspensi dengan cara anaerobik atau tanpa 

oksigen. Kolam dapat dikondisikan menjadi anaerobik dengan cara 

menambahkan beban BOD yang melebihi kemampuan fotosintesis secara 

alami dalam memproduksi oksigen. Proses fotosintesis yang terjadi di 

dalam kolam dapat diperlambat dengan mengurangi luas permukaan dan 

menambah kedalam kolam. (Benefild & Randall dalam Irman 2012 : 43) 

Kolam anaerobik biasanya digunakan sebagai pengolahan 

pendahuluan dan cocok untuk air limbah dengan konsentrasi BOD yang 

tinggi. Oleh karena itu, kolam anaerobik diletakkan sebelum kolam 

fakultatif dan berfungsi sebagai pengolahan awal. Selain itu, reaksi 

penguraian yang terjadi didalam kolam anaerobik lebih cepat terjadi pada 

wilayah dengan temperatur yang panas/hangat. Oleh karena itu, kolam 

anaerobik cocok bila diaplikasikan di Indonesia mengingat temperatur yang 

panas dan relatif konstan sepanjang tahun. 

Adapun  kriteria desain perencanaan kolam stabilisasi anaerobik 

berdasarkan Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98 yaitu : 

1. Kedalaman air = 1,8-2,5 m 

2. Jagaan = 0,3-0,5 m 

3. Beban BOD volumetrik = 500-800 g BOD/m3.hari 

4. Rasio panjang dan lebar = (2-4) : 1 

5. Efisiensi pemisahan BOD ≥ 60% 

Kelebihan dari kolam anaerobik jika dibandingkan dengan proses 

pengolahan aerobik adalah produksi lumpur yang rendah dan tidak 
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memerlukan peralatan aerasi. Namun, kolam anaerobik memiliki 

kelemahan yaitu proses ini menghasilkan senyawa yang menyebabkan 

timbulnya bau. Oleh karena itu untuk menstabilisasi limbah dibutuhkan 

proses pengolahan lanjutan berupa proses aerobik. Pada proses dekomposisi 

senyawa organik, suhu yang terjadi pada kondisi anaerob ini relatif lebih 

tinggi. Waktu detensi menyesuaikan dengan temperatur dilokasi 

pembangunan IPLT. Standar pemilihan waktu detensi dapat dilihat di Tabel 

2.5 dimana waktu detensi disarankan tidak terlalu lama karena akan 

merubah kolam anaerobik menjadi kolam fakultatif. 

Tabel 2.5 – Variasi Temperatur dan Waktu Detensi 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Balai Pelatihan Air Bersih & Penyehatan Lingkungan Permukiman, 

2000 dalam Irman, 2012:45) 

e. Kolam Fakultatif 

Kolam fakultatif adalah kolam penampung untuk menguraikan 

kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa 

organik 250-400 mg/l dari efluen lumpur tinja kolam anaerobik, bentuk 

kolam empat persegi panjang dengan kedalaman 1-2 m (Petunjuk Teknis 

CT/AL/RE-TC/001/98).  

Secara umum, kolam fakultatif terstratifikasi menjadi tiga zona atau 

lapisan yang memiliki kondisi dan progres degradasi yang berbeda. Kolam 

fakultatif berfungsi untuk menguraikan dan menurunkan konsentrasi bahan 

organik yang ada didalam limbah yang telah diolah pada kolam anaerobik. 

Proses yang terjadi pada kolam ini adalah campuran antara proses  anaerob 

Temperatur Waktu Efisiensi Penyisihan 
Dalam 
Kolam 

Detensi BOD 

(◦C) (hari) (%) 
<10 >5 0-10 

10-15 4-5 30-40 
15-20 2-3 40-50 
20-25 1-2 40-60 
25-30 1-2 60-80 
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dan aerob. Lapisan paling atas disebut dengan zona aerobik karena pada 

bagian atas kolam kaya akan oksigen. Kedalaman zona aerobik ini sangat 

bergantung pada beban yang diberikan pada kolam, iklim, banyaknya sinar 

matahari, angin dan jumlah algae yang berkembang didalamnya. Oksigen 

yang berlimpah bersalah dari udara pada permukaan kolam, proses 

fotosintesis algae dan adanya agitasi atau pengadukan akibat tiupan angin. 

Diantara zona aerob dan anaerob terdapat suatu zola lapisan yang disebut 

sebagai zona fakultatif (facultative zone). Suhu merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi aktifitas simbiosis biologi tersebut.  

Pada kondisi aerob, material organik akan diubah oleh mikroba 

menjadi karbon dioksida, amonia dan phospat. Selanjutnya, phospat akan 

digunakan oleh algae sebagai sumber nutrien sehingga terjadi simbiosis 

yang saling menguntungkan. Sementara itu, pada kondisi anaerob, materi 

organik akan diubah menjadi gas seperti methane, hidrogen sulfida dan 

amonia serta lumpur sebagai produk sisa. Gas yang dihasilkan oleh mikroba 

anaerob selanjutnya digunakan oleh mikroba aerob dan algae yang berada 

pada zoman diatasnya. (Irman, 2012:48) Gambaran proses yang terjadi 

dapat dilihat di Gambar 2.8 dan Gambaran kolam fakultatif dapat dilihat di 

Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.7 – Proses Pada Kolam Fakultatif (Sumber: 

www.thewatertreatments.com dalam Irman, 2012:48) 

http://www.thewatertreatments.com/
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Adapun  kriteria desain perencanaan kolam stabilisasi fakultatif 

berdasarkan Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98 yaitu : 

1. Kedalaman air = 1,2-1,8 m 

2. Tinggi Jagaan = 0,3-0,5 m 

3. Beban BOD volumetrik = 40-60 g BOD/m3.hari 

4. Rasio panjang dan lebar = (2-4) : 1 

5. Efisiensi pemisahan BOD ≥ 70% 

6. BOD influen ≤ 400 mg/l 

7. BOD efluen > 50 mg/l 

f. Kolam Maturasi 

Kolam maturasi adalah kolam penampung untuk menguraikan lebih 

sempurna sisa kandungan bahan pencemar organik yang masih 

mengandung senyawa organik dan membunuh bakteri coli dengan bantuan 

ganggang, bentuk kolam empat persegi panjang, dengan kedalaman 1-2 

meter dan kemiringan 1:3 (Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98). 

Kolam maturasi direncanakan berdasarkan prinsip pemisahan 

kandungan fecal coliform. Adapun jumlah kolam yang dibutuhkan 

bergantung pada jumlah bakteri fecal. Biasanya untuk dua kola dengan 

waktu detensi (5-10) hari akan memiliki air olahan dengan konsentrasi BOD 

di bawah 30 mg/l. Gambaran kolam maturasi dapat dilihat di Gambar 2.10  

Adapun  kriteria desain perencanaan kolam stabilisasi maturasi 

berdasarkan Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98 yaitu : 

1. Kedalaman air = 0,8-1,2 m 

2. Tinggi Jagaan = 0,3-0,5 m 

3. Beban BOD volumetrik = 40-60 g BOD/m3.hari 

4. Rasio panjang dan lebar = (2-4) : 1 

5. Efisiensi pemisahan BOD ≥ 70% 

6. Efisiensi pemisahan E. Coli  ≥ 95% 
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g. Profil Hidrolis 

Profil hidrolis berdasarkan Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98 untuk 

IPLT dibuat dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Beda elevasi muka air antar kolam dibuat dengan ketinggian 5-10 cm 

2. Elevasi dasar pengering lumpur haruslah lebih tinggi daripada muka 

air kolam stabilisasi anaerobik 1 atau kolam aerasi aerobik 

3. Elevasi muka air sumur pompa harus lebih tinggi daripada muka air 

kolam stabilisasi anaerobik 1 atau kolam aerasi aerobik 

4. Elevasi muka air tangki imhoff harus lebih tinggi minimal 1,8 m di 

atas pipa inlet pengering lumpur 

5. Elevasi muka air maksimal badan air penerima 0,5 m dibawah outlet 

kolam maturasi atau dibuat lebih dalam. 

Profil hidrolis untuk IPLT dapat dilihat di Tabel 2.6. 

2.4 Penentuan Kapasitas dan DImensi Unit Instalasi Pengolahan IPLT 

Penentuan kapasitas dan dimensi untuk masing-masing unit instalasi pengolahan 

lumpur tinja adalah sebagai berikut : 

a) Kolam Anaerob 

 Kolam anaerob yang direncanakan adalah dari jenis stabilisasi. 

Dimensi kolam ditetapkan dengan rumus 2.9 : 

  V = Q x t ..................................................................................(2.9) 

 Dimana : 

  V = volume kolam (m3) 

  Q = debit lindi (m3/hari) 

  t = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 

 Kriteria desain kolam anaerob adalah : 
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- Waktu detensi 20 – 50 hari 

- Kedalaman kolam 1,8 – 2,5 m 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

b) Kolam Fakultatif 

Kolam fakultatif yang direncanakan adalah dari jenis stabilisasi.  

Dimensi kolam ditetapkan dengan rumus 2.10 : 

  V = Q x t ..................................................................................(2.10) 

 Dimana : 

  V = volume kolam (m3) 

  Q = debit lindi (m3/hari) 

  t = waktu detensi atau waktu kontak (hari) 

 Kriteria desain kolam fakultatif adalah : 

- Waktu detensi 12 – 33 hari 

- Kedalaman kolam 1,2 – 2,8 m 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

c) Kolam Aerob atau Aerasi 

 Kolam aerasi yang direncanakan adalah dari jenis aerob. 

Kriteria desai kolam aerasi adalah : 

- Waktu detensi 3 – 12 hari 

- Kedalaman 1,8 – 2,5 meter 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

-  
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d) Kolam Maturasi 

 Kolam maturasi yang direncanakan adalah dari jenis aerob. Dimensi 

kolam ditetapkan sama seperti pada rumus 2.11 : 

  V = Q x t.......................................................................(2.11) 

 Dimana : V = volume kolam (m3) 

   Q = debit lindi (m3/hari) 

   t = waktu detensi 

 Kriteria desain kolam maturasi adalah : 

- Waktu detensi 7 - 10 hari 

- Kedalaman kolam 0,8 – 1,2 m 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

e) Kolam Biofilter 

Guna menyisihkan logam berat yang kurang dapat tersisihkan di 

pengolahan sebelumnya, maka diusulkan pengolahan tambahan 

dengan lahan sanitasi. Lahan sanitasi ini dapat memanfaatkan sifat-

sifat tanah dalam mengabsorpsi substansi (termasuk sifat-sifat 

penukar ion), dikombinasikan dengan penyerapan logam berat oleh 

tanaman tertentu seperti rumput gajah dan sebagainya. Sebagai 

pengolah pelengkap, dan dirancang tiak hanya sebagai lahan 

sanitasi, tetapi juga sebagai bio-filter. Susunan lahan sanitasi adalah 

sebagai berikut : 

- 0,50 meter top soil dengan rumput gajah atau tanaman yang 

tahan genangan air limbah 

- 0,50 meter batu marmer (batu kapur) 
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- 0,50 meter tanah dengan kelulusan 1 x 10-2 sampai 1 x 10-3 

cm/detik. 

Konstruksi kolam dapat dibuat dari konstruksi beton atau batu kali. 

Setelah penggalian, seluruh dasar dan dinding kolam dilapisi beton 

dengan ketebalan tertentu. Jenis ini memiliki resiko kebocoran kecil, 

namun memerlukan biaya cukup tinggi. 

  Kriteria desain kolam biofilter adalah : 

- Waktu detensi 3 – 5 hari 

- Kedalaman kurang lebih 2 meter 

- Tinggi jagaan 0,3 – 0,5 m 

- Panjang 7 – 30 m 

- Rasio panjang dan lebar (2-4) : 1 

2.9. OPERASI DAN PEMELIHARAAN UNIT IPLT 

2.9.1 Umum 

Ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk pengoperasian dan 
pemeliharaan IPLT adalah sebagai berikut: 

a. Instalasi dilengkapi dengan gambar bangunan 

b. Setiap peralatan harus dilengkapi katalog dan daftar operasi dan 
pemeliharaan 

c. Air Iimbah yang diolah adalah lumpur tinja 

d. Tersedia influen air Iimbah 

e. Tersedia fasilitas penyediaan air bersih yang memadai 

f. Telah diuji coba terhadap pengaliran air (profil hidrolis) dan kebocoran 

g. Ada penanggunjawab pengolah air Iimbah yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang 

h. Tersedia biaya pengolahan yang dialokasikan pada institusi pengelola 

i. Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPLT harus dilaksanakan 
sesuai dengan 
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j. ketentuan perundangan pengolahan air Iimbah dan ketentuan 
kesehatan dan keselamatan kerja 

k. masyarakat sudah diberi informasi 

 
2.9.2 Teknis 

Persyaratan teknis dalam operasional IPLT memuat ketentuan tentang 

kriteria dan persyaratan yang harus diikuti untuk mendapatkan efisiensi pengolahan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Persyaratan teknis ini meliputi kualitas dan 

kuantitas influent lumpur tinja (air limbah) yang akan masuk ke tiap unit 

pengolahan di dalam IPLT, waktu retensi (waktu tinggal) lumpur tinja di dalam tiap 

unit, serta kriteria disain lainnya. 

Pengolahan lumpur tinja yang digunakan pada IPLT menggunakan 

pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan 

material organik yang berada didalamnya. Mikroba sebagai makhluk hidup 

menggunakan lumpur tinja sebagai sumber nutrien untuk hidup dan berkembang 

biak. Oleh karena sifatnya sebagai makhluk hidup, maka pengolahan limbah 

dengan mikroba memerlukan kehati-hatian terkait dengan kualitas influent yang 

masuk karena akan mempengaruhi kinerja mikroba. 

2.9.3 Operasi dan pemeliharaan Bak Pengumpul 

Bak pengumpul atau tangki ekualisasi berupa bak penampung sementara 

yang langsung menerima influen lumpur tinja, berbentuk persegi panjang dengan 

kedalaman 2-3 meter. Bak pengumpul berfungsi untuk: 

• Menyederhanakan debit dan konsentrasi akibat adanya variasi dan fluktuasi 

kedatangan mobil tinja 

• Meningkatkan kemampuan dan menghemat biaya pengolahan unit 

berikutnya 

• Mengurangi ukuran dan biaya investasi pembangunan fasilitas pengolahan 

Lokasi fasilitas akan bervariasi dan tergantung dari sistem yang digunakan, 

berupa tipe pengolahan, karakteristik sistem pengumpulan dan jenis lumpur tinja. 
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Operasional pemasukan (unloading) lumpur tinja dari truk ke dalam bak 

pengumpul dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

• Masukkan limbah cair ke dalam bak penyaring 

•  Amati aliran air yang mengalir ke dalam Sump Well, dimana apabila tidak 

lancar maka harus segera bersihkan screen/penyaring dari kotoran yang 

menyumbat 

• Hasil buangan kotoran dan pasir dari bak penampung awal tidak 

diperkenankan dibuang ke dalam Sump Well dan ditempatkan ke dalam 

bak khusus 

• Air dapat ditambah untuk memperlancar aliran dan membersihkan 

permukaan penyaring 

Pemeliharaan bak pengumpul yaitu letak bak pengumpul berada di hulu 

proses pengolahan sehingga unit ini memerlukan pemeliharaan yang seksama 

mengingat berpotensi terjadinya akumulasi lumpur didalamnya. Hal yang harus 

diperhatikan adalah pengaliran effluent dari bak pengumpul ke dalam kolam 

anaerobik agar jangan sampai merusak lapisan kerak buih yang menutupi kolam. 

Buih tersebut berfungsi untuk mencegah keluarnya bau ke sekitar lingkungan 

kolam. 

2.9.4 Operasi dan pemeliharaan Bak Pengumpul 

Unit penyaringan merupakan proses pertama dalam pengolahan limbah 

tinja, yang berfungsi untuk menahan padatan yang ada pada lumpur tinja. Penyaring 

terdiri dari batangan-batangan paralel atau kawat, kawat jala, kisi-kisi atau piringan 

yang berlubang-lubang. Penyaring ini pada umumnya berbentuk lingkaran atau 

persegi panjang. Saringan biasnaya menggunakan Stainless Steel atau kawat besi 

yang berlubang. Saringan batang juga digunakan untuk melindungi pompa, katup, 

perpipaan dan perlengkapan lainnya dari kerusakan akibat penyumbatan kotoran. 
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2.9.5 Operasi dan pemeliharaan Kolam Anaerobik dan Fakultatif 

Kolam anaerobik dapat diletakkan setelah bak pengumpul, atau juga dapat 

berfungsi sebagai penerima apabila bak pengumpul tidak ditemukan. Hal yang 

harus diperhatikan pada kolam ini adalah: 

• Kolam ini beroperasi tanpa adanya oksiden terlarut DO (dissolved oxygen) 

• Pembersihan terhadap screen harus dilakukan secara regular agar tidak 

mengganggu pengisian kolam 

• Apabila pengoperasian bar screen secara otomatis maka perlu diberikan 

oli/pelumas pada alat-alat mekanik 

• Tanaman disekitar tanggul kolam diusahakan pendek (tanaman perdu) dan 

jangan sampai meluas ke dalam kolam 

• Buih (scum) dan alga dari kolam fakultatif dikurangi dan dibersihkan 

• Inlet dan outlet dari kolam untuk pengaliran air harus bebas dari akumulasi 

lumpur 

• Pemeriksaan rutin terhadap kerusakan tanggul akibat gangguan binatang, 

dan apabila perlu ditambah dengan racun atau perangkap binatang 

• Pemagaran untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjatuh ke dalam 

kolam 

2.9.6 Operasi dan pemeliharaan Kolam Maturasi 

Penempatannya adalah setelah Kolam Fakultatif dengan proses aerobik 

penuh sehingga kolam ini relatif dangkal (< 1 m) dan mempunyai waktu tinggal 

(retention time) selama 5-7 hari. Operasi dan pemeliharaannya adalah sebagai 

berikut: 

• Inlet dan outlet harus dijaga kelancaran pengolahannya, dimana inlet harus 

bebas dari lumpur. 

• Alga yang terbentuk tidak boleh tinggal dan harus dibuang dari permukaan 

karena berpotensi menimbulkan bau 
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• Tidak boleh adanya tumbuhan/tanaman keras disektiar tanggul kolam, 

namun rumput boleh asalkan disekeliling tanggung 

• Pencatatan debit, kualitas efluen, inlet dan outlet dilakukan agar proses 

dapat dikontrol dari segi kualitas (efluen, beban aliran hidrolik dan organik) 

maupun kuantitas (kebocoran, dsb) 

• Pemeriksaan rutin terhadap kerusakan tanggul akibat gangguan binatang, 

dan apabila perlu ditambah dengan racun atau perangkap binatang 

• Pemagaran untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjatuh ke dalam 

kolam 

2.9.7 Operasi dan pemeliharaan Kolam Pengering Lumpur 

Untuk mengoperasikan kolam ini dengan efisien perlu diketahui sumber, 

karakteristik dan kuantitas dari lumpur yang akan diolah. Permasalahan yang terkait 

dengan penanganan lumpur sangat kompleks karena: 

• Komposisi lumpur sebagian besar memiliki karakter buangan yang tidak 

terolah 

• Lumpur yang berasal dari pengolahan biologi memerlukan pembuangan 

terdiri dari materi organik yang berasal dari lumpur tinja atau air limbah 

tetapi dalam bentuk yang berbeda, dimana lumpur tersebut dapat 

terdekomposisi dan menjadi tidak stabil 

• Hanya sedikit bagian dari lumpur yang berupa materi padat 
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Tabel 2.6 – Perencaan Dimensi Kolam 

Elevasi (m) 
Sistem dan Macam Kontruksi Atas Kontruksi Dasar 

 Unit Bangunan Unit Bangunan 
(Puncak) 

Unit Bangunan 
(invert) 

Pilihan 1      
Platform  + 0,30  -  -0,10 
Kolam Stabilisasi 
Anaerobik I 

 ± 0,00 - 0,20  -2,70 

Kolam Stabilisasi 
Anaerobik II 

  ± 0,00  -0,30  -2,80 

Kolam Stabilisasi 
Fakultatif 

  ± 0,00  -0,40  -2,00 

Kolam Maturasi   ± 0,00  -0,50  -1,70 
Pengering Lumpur  + 1,30  +0,80 (muka pasir)  -0,10 
Badan Air  -  -1,00/lebih dalam  - 
Pilihan 2       
Sumur pompa  +0,30  -0,10  -2,00 
Tanjakan  +1,70/lebih tinggi  -  - 
Tangki imhoff  +3,20/lebih tinggi  +2,90/lebih tinggi  -5,80/lebih tinggi 
Kolam Stabilisasi 
Anaerobik I 

 ± 0,00  -0,20  -2,70 

Kolam Stabilisasi 
Anaerobik II 

  ± 0,00  -0,30  -2,80 

Kolam Stabilisasi 
Fakultatif 

  ± 0,00  -0,40  -2,00 

Kolam Maturasi   ± 0,00  -0,50  -1,70 
Pengering Lumpur  + 1,30  +0,80 (muka pasir)  -0,10 
Badan Air  -  -1,00/lebih dalam  - 
Pilihan 3       
Sumur pompa  +0,30  -0,10  -2,00 
Tanjakan  +1,70/lebih tinggi  -  - 
Tangki imhoff  +3,20/lebih tinggi  +2,90/lebih tinggi  -5,80/lebih tinggi 
Kolam Stabilisasi 
Anaerobik I 

 ± 0,00  -0,20  -2,70 

Kolam Stabilisasi 
Anaerobik II 

  ± 0,00  -0,30  -2,80 

Kolam Stabilisasi 
Fakultatif 

  ± 0,00  -0,40  -2,00 

Kolam Maturasi   ± 0,00  -0,50  -1,70 
Pengering Lumpur  + 1,30  +0,80 (muka pasir)  -0,10 
Badan Air  -  -1,00/lebih dalam  - 

(Sumber: Petunjuk Teknis CT/AL/RE-TC/001/98) 
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