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PERENCANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 
DENGAN SISTEM TERPUSAT 

 

 
1.    PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

Rencana Induk atau Master Plan bidang Air Limbah merupakan suatu dokumen perencanaan 
dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sistem Prasarana dan Sarana (P/S) Air 
Limbah untuk periode 20 (dua puluh)  tahun. 

 
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) 

Maksud dari pembuatan Rencana Induk (Master Plan) adalah: 

• Perencanaan yang efektif  
Proses dan produk perencanaan prasarana dan sarana bidang air limbah menjadi efektif 
karena pilihan prioritasnya tepat sasaran, didukung oleh kelembagaan (operator dan 
regulator) yang efektif dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat.  

• Perencanaan yang efisien  
Proses dan produk perencanaan prasarana dan sarana bidang air limbah menjadi efisien 
karena pilihan teknologinya tepat guna dan terjangkau sesuai dengan kondisi daerah 
setempat. 

• Perencanaan yang terpadu  
Agar produk perencanaan air limbah telah dipadukan (integrated) dengan perencanaan 
sektor-sektor terkait, baik dari aspek keterpaduan pemanfaatan ruang, keterpaduan 
program dan keterpaduan pengaturan. 

• Perencanaan yang berwawasan lingkungan  
Agar produk perencanaan air limbah merupakan hasil pilihan perencanaan yang telah 
mempertimbangkan faktor keamanan lokasi, keamanan lingkungan dan keamanan 
teknologi terutama yang berkaitan dengan resiko kesehatan dan pelestarian sumber air. 

• Perencanaan yang berkelanjutan  
Agar produk perencanaan  air limbah ini dapat mendukung untuk keberlanjutan 
program-program yang lain sesuai dengan prinsip pengembangan wilayah. 
 

Adapun tujuan penyusunan rencana induk adalah: 
Agar setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk pengembangan prasarana dan 
sarana air limbah yang sitematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan 



2 
 

sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap 
kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor dan masyarakat).  
 

1.2 Kedudukan Rencana Induk 
 
Kedudukan Rencana Induk (Master Plan) dalam strategi kebijakan nasional adalah sebagai 
berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 1. Kedudukan Rencana Induk (Master Plan) 

1.3 Proses Penyusunan Rencana Induk 

Proses penyusunan Rencana Induk dapat dilihat pada bagan yang terdapat dalam Gambar 2. 
Rancangan induk memuat keseluruhan gambaran mengenai system pengelolaan air limbah 
domesik perkotaan dengan cara mengetahui kebutuhan administratif di daerah lokasi, juga 
memuat kebijakan untuk pelaksanaan program pengelolaan air limbah domestik. 
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Hal utama yang perlu diperhatikan adalah penentuan skema dasar yang meliputi: 
− Periode desain 
− Daerah rencana 
− Sistem/proses pengolahan 

Hal lain yang menjadi bahan pertimbangan adalah: 
− Jumlah penduduk saat ini dan proyeksi sesuai periode desain 
− Rencana umum tata ruang kota 
− Kondisi perumahan 
− Peta dan panjang jalan 
− Data mengenai kualitas air di sungai utama 
− Fasilitas penyediaan air bersih 
− Konfirmasi dengan peraturan legal lainnya yang terkait 
− Rencana anggaran 
− Persepsi masyarakat 

Prosedur dalam membuat rancangan induk dapat diuraikan sebagai berikut: 

A.  Penentuan Skema Dasar 
a. Periode desain 

Periode desain harus ditetapkan berdasarkan gambaran yang akan datang di daerah 
tersebut. Sistem dan proses pengelolaan air limbah mempunyai peranan yang sangat 
penting dan ikut menjaga kenyamanan lingkungan hidup. Walaupun demikian semua 
fasilitas sesuai Rancangan Induk akan memakan waktu yang bertahun-tahun. 
Rancangan induk harus dibuat berdasarkan prediksi gambaran masa yang akan datang 
di daerah rencana, dianjurkan untuk mengambil periode desain selama 20 tahun dan 
dijabarkan menjadi 5 tahunan setiap tahap. 

b. Daerah Rencana 
      Daerah rencana merupakan daerah pelayanan yang diusahakan mencakup keseluruhan 

kota dengan pendekatan bertahap dan efektifitas serta efisiensi. Daerah rencana 
merupakan daerah target dimana air limbah akan disalurkan, ditampung dan diolah 
menjuju bangunan instalasi pengolahan air limbah domestik 

c. Sistem dan proses pengolahan air limbah 
      Sistem pengolahan air limnah yang akan dipergunakan, dapat berupa system pengolahan 

air limbah terpusat (off site) atau setempat (on site). Sedangkan proses atau teknologi 
pengolahan air limbah terdiri atas tiga kategori, yaitu pengolahan fisik, pengolahan 
kimia, dan pengolahan biologi. 
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Penentuan proses pengolahan air limbah harus memperhatikan: kepadatan penduduk, sumber air 
yang ada, permeabilitas tanah, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, kemampuan 
membiayai, kualitas air limbah yang akan diolah, tingkat pengolahan, sifat instalasi pengolahan 
air limbah, pertimbangan masyarakat, lokasi instalasi pengolahan, pertimbangan terhadap biaya 
pembongkaran 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) 
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Dalam pemilihan teknologi pengolahan air limbah (IPAL) ada beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut: 

a) Kualitas dan kuantitas air limbah yang akan diolah 
b) Kemudahan pengoperasian dan ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi untuk 

pengoperasian jenis IPAL terpilih 
c) Jumlah akumulasi lumpur 
d) Kebutuhan dan ketersediaan lahan 
e) Biaya pengoperasian 
f) Kualitas hasil olahan yang diharapkan 
g) Kebutuhan energi 

 

 

Gambar 3.  Bagan alir proses pemilihan sistem pengolahan air limbah (IPAL) 
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B. Survei 
Survei merupakan dasar bagi pembuatan Rencana Induk. Diperlukan waktu yang cukup dalam 
melakukan survei dan data yang diperlukan harus diambil pada saat survey. Selain 
mengumpulkan data-data yang diperlukan juga visualisasi keseluruhan gambaran daerah yang 
dapat dilihat oleh kasat mata harus diketahui. Untuk itu perlu diusahakan agar dapat mengambil 
detail tersebut, termasuk juga kondisi daerah di masa lalu, kondisi saat ini, dan gambaran di 
masa yang akan datang. Survei yang harus dilakukan meliputi : 

− Kondisi alam yang meliputi, topografi, kondisi iklim, dan hidrogeologi. 
− Fasilitas yang ada yang meliputi, sungai dan saluran yang ada, jalan, 
− bangunan/fasilitas bawah tanah (jaringan telkom, PLN, PAM,Gas dll). 
− Pengumpulandata terkait meliputi, rencana penggunaan tanah/lahan, rencana 
− pengembangan perkotaan, rencana sungai, rencana jalan, dan rencana 
− pemasangan bangunan bawah (Rencana Umum Tata Ruang Kota). 
− Data mengenai kualitas badan air penerima. 
− Data kependudukan. 

 
C. Prediksi 

Prediksi berhubungan dengan proyeksi jumlah penduduk, perkembangan kota, dan timbulan air 
limbah domestik yang pada akhirnya menjadi acuan dasar dalam perhitungan debit/kapasitas air 
limbah perkotaan. Prediksi proyeksi jumlah penduduk berkaitan erat dengan sifat kota yang 
pada akhirnya menentukan jumlah penduduk dan tingkat aktivitas. 

 
D.  Perencanaan fasilitas 

Perencanaan fasilitas menyangkut: 
- Penentuan standar desain 
- Pertimbangan untuk fasilitas dasar 

Penentuan standar desain 
- Perhitungan debit/kapasitas air limbah domestik. 
- Penentuan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik 
- Penentuan Proses/Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik 

 
Pertimbangan untuk fasilitas dasar 

- Perhitungan dimensi dan panjang perpipaan 
- Perhitungan desain proses/teknologi pengolahan air limbah domestik 
- Bangunan Perlengkapan 
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E. Evaluasi 
 
Rancangan Induk untuk Sistem/Proses Pengolahan Air Limbah Domestik terdiri dari skema 
drainase, survei, prediksi, rencana fasilitas, maka masing-masing hal tersebut harus 
dipertimbangkan secara terintegrasi pada evaluasi Rancangan Induk. 
 
Pertimbangan terhadap masalah non teknis yang meliputi : 
− Peraturan 
− Persepsi masyarakat 
− Pemeliharaan dan pengoperasian 
− Pembiayaan 
− Kelembagaan 

 
F. Penentuan Rancangan Induk  Master Plan Sistem/Proses Pengolahan Air Limbah 
 
Rancangan Induk untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik harus dibuat setelah gambaran 
daerah target di masa datang telah diperkirakan dengan baik. Program pengelolaan air limbah 
harus dilaksanakan sesuai dengan rencana. Walaupun pada kenyataannya pelaksanaan ini akan 
memakan waktu bertahun-tahun dan memerlukan banyak investasi untuk menyelesaikan semua 
fasilitas yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 

 
 

2.  STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY) 
 

Perencanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik memerlukan keterlibatan 
berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu teknik lingkungan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu ekonomi, 
ilmu kependudukan, masukan dari masyarakat pemerhati masalah lingkungan perkotaan dan 
peran serta masyarakat. Sebelum perencanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah 
diperlukan pengumpulan data, info yang berguna dalam memilih dan merancang sarana 
pengelolaan air limbah serta cara sosialisasi kepada masyarakat. Informasi yang diperlukan 
dalam pemilihan dan perencanaan sarana pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut: 

Kondisi iklim, mencakup: 
− Variasi temperatur, 
− Curah hujan, musim penghujan dan musim kemarau. 

 
Kondisi daerah, mencakup: 
− Topografi 
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− Geologi termasuk kestabilan tanah, 
− Kemiringan lahan 
− Hidrogeologi, termasuk fluktuasi tinggi muka air tanah 
− Mudah tidaknya tergenang air atau banjir 

 
Kondisi kependudukan, mencakup: 
− Jumlah penduduk, saat ini dan proyeksi masa depan, 
− Kondisi kesehatan berdasarkan umur, 
− Tingkat kepadatan penduduk, 
− Kepadatan dan pola pertumbuhan penduduk, 
− Tipe rumah, penghunian dan pola kepemilikan, 
− Jenis keahlian tenaga setempat yang ada, 
− Jenis bahan baku dan komponen setempat yang ada, 
− Jenis jasa pelayanan pemerintahan setempat yang ada. 

 
Kondisi sanitasi lingkungan, mencakup: 
− Tingkat pelayanan air bersih, 
− Biaya-biaya marginal untuk perbaikan sarana air bersih, 
− Fasilitas drainase yang sudah ada, 
− Cara pembuangan kotoran manusia yang ada, 
− Fasilitas air buangan yang sudah ada, 
− Permasalahan lingkunganyang ada. 

Faktor sosial dan budaya, mencakup: 
− Persepsi masyarakat, 
− Sikap dan penggunaan terhadap fasilitas sanitasi. 

Alasan masyarakat untuk menerima atau menolak setiap usaha perbaikan kualitas lingkungan, 
mencakup : 
− Tingkat pendidikan masyarakat, 
− Faktor keagamaan dan budaya, 
− Sikap terhadap reklamasi sumber-sumber daya yang ada. 

Kelembagaan, pembagian tanggung jawab dan efektifitas institusi pemerintah pusat dan 
pemeljintah daerah dalam masalah pelayanan: 
− Pelayanan penyediaan air bersih, 
− Pelayanan air limbah, kebersihan, drainase, dan persampahan, 
− Pelayanan perumahan dan perbaikan kualitas lingkungan perkotaan, 
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− Pelayanan kesehatan, 
− Pelayanan pendidikan. 

 
3.  PERENCANAAN SISTEM PERPIPAAN  
     
Sumber yang digunakan pada bagian ini adalah Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana 
Pengelolaan Air Limbah, PPLP    Pekerjaan Umum 2006.  
 
3.1 Umum 

Sistem jaringan perpipaan diperlukan untuk mengumpulkan air limbah dari tiap rumah dan 
bangunan di daerah pelayanan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat. 
Perencanaan yang komprehensif ini akan sangat penting mengingat kaitannya dengan masalah 
kebijakan tata guna lahan, pembangunan, pembiayaan, opaerasional dan pemeliharaan, 
keberlanjutan penggunaan fasilitas dan secara umum akan berpengaruh juga pada perencanaan 
infrastruktur daerah layanan. Perencanaan system perpipaan ini akan menyangkut dua hal 
penting yakni perencananaan jaringan perpipaan dan perencanaan perpipaannya sendiri.  

3.2 Pengaliran Limbah Cair Melalui Perpipaan 

Sistem perpipaan pada pengaliran air limbah berfungsi untuk membawa air limbah dari satu 
tempat ketempat lain agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Prinsip 
pengaliran air limbah pada umumnya adalah gravitasi tanpa tekanan, sehingga pola aliran 
adalah seperti pola aliran pada saluran terbuka. Dengan demikian ada bagian dari penampang 
pipa yang kosong. Pada umumnya perbandingan luas penampang basah (a) dengan luas 
penampang pipa (A) adalah sebagai berikut: 

 Untuk pipa dengan diameter : Ø < 150 mm  ; a/A = 0,5 dan  
 Diameter Ø >150 mm ;  a/A = 0,7 

 
3.3 Jaringan pipa air buangan  

Jaringan pipa air buangan terdiri dari: 

 Pipa kolektor (lateral) sebagai pipa penerima air bungan dari rumah-rumah dialirkan ke 
pipa utama. 

 Pipa utama (main pipe) sebagai pipa penerima aliran dari pipa kolektor untuk 
disalurkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau ke trunk sewer 

 Trunk sewer digunakan pada jaringan pelayanan air limbah yang luas (> 1.000 ha) 
untuk menerima aliran dari pipa utama dan untuk dialirkan ke IPAL. 
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hari, dan saat minimum umumnya terjadi pada larut malam. Besarnya fluktuasi aliran air limbah 
yang masuk ke pipa bergantung pada jumlah populasi di suatu kawasan.  Besarnya fluktuasi 
terhadap aliran rata-rata adalah sebagai berikut: 

 Untuk pelayanan < 10.000 jiwa  Q max/ Q rata = 4 s/d 3,5  dan Q min/ Q rata = 0,2 s/d 0.35 
 Untuk pelayanan antara 10.000 jiwa s/d 100.000 Q max/ Q rata = 3,5 s/d 2  dan Q min/ Q 

rata = 0,35 s/d 0,55 
 Untuk pelayanan > 100.000 jiwa Q max/ Q rata = 2,0 s/d 1,5   dan Q min/ Q rata = 0,55 s/d 

0,6 
 

Rata-rata pemakaian air adalah sebesar 20 ltr/kapita/hari dan air limbah yang masuk ke jaringan 
perpipaan perpipaan adalah 80 % dari konsumsi air tersebut  atau kira-kira 100 ltr/ capita.hari. 

Kecepatan aliran maksimum tergantung jenis pipa yang digunakan dan pada umumnya berkisar 
antara 2-4 m/det. Kecepatan aliran minimum diharapkan dapat menghindari terjadinya 
pengendapan dalam pipa sehingga kecepatan aliran minimum  harus lebih besar dari 0,6 m/det. 

3.5   Bahan Perpipaan 

Pemilihan bahan pipa harus betul-betul dipertimbangkan mengingat air limbah banyak 
mengandung bahan dapat yang mengganggu atau menurunkan kekutan pipa. Demikian pula 
selama pengangkutan dan pemasangannya, diperlukan kemudahan serta kekuatan fisik yang 
memadai. Sehingga berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pipa secara 
menyeluruh adalah : 

a. Umur ekonomis 
b. Pengalaman pipa sejenis yang telah diaplikasikan di lapangan 
c. Resistensi terhadap korosi (kimia) atau abrasi (fisik) 
d. Koefisiensi kekasaran (hidrolik) 
e. Kemudahan transpor dan handling 
f. Kekuatan struktur 
g. Biaya suplai, transpor dan pemasangan 
h. Ketersediaan di lapangan 
i. Ketahanan terhadap disolusi di dalam air 
j. Kekedapan dinding 
k. Kemudahan pemasangan sambungan 

 
Pipa yang bisa dipakai untuk penyaluran air limbah adalah Vitrified Clay (VC), Asbestos 
Cement (AC), Reinforced Concrete (RC), Steel, Cast Iron, High Density Poly Ethylene (HDPE), 
Unplasticised Polyvinylchloride (uPVC) dan Glass Reinforced Plastic (GRP). 
 
3.5.1 Pipa  beton 
 a. Aplikasi   

1) Pada pengaliran gravitasi (lebih umum) dan bertekanan 
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2) Untuk pembuatan sifon  
3) Untuk saluran drainase dengan diameter (300-3600) mm  akan lebih ekonomis 

mengingat durabilitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan saluran 
lainnya  

4) Hindari aplikasi sebagai sanitary sewer dengan dimensi kecil terutama bila ada air 
limbah industri atau mengandung H2S berlebih. Untuk dimensi kecil hingga 
diameter 45 mm, biasanya dipakai pipa dengan bahan PVC atau lempung.  
   

5) Pada sanitary trunk sewer, beton bertulang juga dipakai dengan diameter lebih 
besar daripada diameter VCP maksimal, dengan lining plastik atau epoksi (diproses 
monolit di pabrik); atau pengecatan bitumas-tik atau coal tar epoxy (dilakukan 
setelah instalasi di lapangan). 
 

          b. Ukuran dan Panjang Pipa  
1) Pipa  pracetak dengan diameter di atas 600 mm harus dipasang dengan tulangan, 

meskipun pada diameter yang lebih kecil tetap dibuat beton bertulang   
2) Untuk konstruksi beton bertulang (pracetak), diameter dan panjang yang tersedia di 

lapangan    
                    (a). Diameter : [(300)-600-2700] mm  
                     (b). Panjang :  -  1,8  m  untuk pipa dengan diameter < 375 mm  
                     -  3    m  untuk pipa dengan diameter > 375 mm  
          (c). Tersedia 5 kelas berdasarkan pada kekuatan beban eksternal   

3) Untuk  konstruksi beton tidak bertulang (pracetak)  
   (a)  Diameter : (100-600) mm  
   (b)  Panjang   : (1,2-7,3) m   
 
          c. Sambungan 
  1) Tongue dan groove (khusus beton bertulang) 
         (a).  Untuk diameter > 760 mm  
  (b). Dengan  menggunakan  sambungan  senyawa mastik atau gasket karet yang    

membentuk seal kedap air  dengan plastik atau tar panas mastik, clay tile, atau  
senyawa asphatik   

  2) Spigot dan soket dengan semen  
      (a).  Untuk diameter (305-760) mm  
      (b).  Ekonomis 
      (c).  Mudah pemasangannya 
      (d).  Aman dan memuaskan 
   3) Cincin karet fleksibel  
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          d. Lining (Lapisan Dasar Pipa) 
             Penerapan lining dilakukan bila pipa yang bersangkutan menyalurkan air limbah yang 

belum terolah dengan bahan tahan korosi seperti: 
 1) Spesi semen alumina tinggi  
       -  Tebal 12 mm untuk diameter ≤ 675 mm 
       -  Tebal 20 mm untuk diameter (750-825) mm 
 2) PVC atau ekuivalen untuk diameter ≥ 900 mm 
 3) PVC sheet 
    4) Penambahan  ketebalan dinding sebagai beton deking      
 
    e.  Komponen bahan 
              Komponen bahan pipa beton menggunakan agregat limestone atau dolomite dengan   

semen tipe 5.  
 
   f.  Kelebihan pipa beton 
 Beberapa pertimbangan pemilihan pipa beton : 

1) Konstruksi : kuat 
2) Dimensi     : tersedia dalam variasi yang besar, dan dapat dipesan. 

        g. Kerugian/kelemahan  pipa beton 
Beberapa kelemahan aplikasi pipa beton (karena semen dari bahan alkali) adalah  korosi 
terhadap asam atau H2S, kecuali bila diberi lining, pemeliharaan kecepatan glontor, 
ventilasi yang memadai dan pembubuhan bahan kimia.  

        h. Spesifikasi 
Untuk pelaksanaan konstruksi dilapangan yang perlu diminta atau diketahui adalah 
spesifikasinya, minimal mencakup : 
1) Diameter  
2) Klas dan/atau kekuatan 
3) Metode manufakturf 
4) Metode sambungan 
5) Lining    
6) Komposisi bahan (macam agregat bila limestone) 

        i.   Penyambungan Sambungan Rumah 
            Untuk pipa beton diameter besar dapat dilakukan pelobangan, dengan memasukkan   

spigot dari sambungan rumah  sambil menutup sela-selanya dengan spesi beton 
(mortar). 

 
 



14 
 

3.5.2  Pipa Cast  iron  
           a.  Aplikasi 

1) Bangunan  layang di atas tanah (perlintasan sungai, jembatan dan sebagainya)  
2) Stasiun pompa 
3) Pengaliran (pembawa) lumpur 
4) Pipa bertekanan 
5) Situasi yang sulit (misal pondasi jelek) 
6) Pipa yang diaplikasikan pada tanah yang bermasalah  dengan akar pepohonan 
7) Tidak cocok bila diaplikasikan pada: 

- daerah payau yang selalu ada aksi elektrolit.                 
- sambungan rumah karena biaya mahal  
- daerah dengan tanah mengandung sulfat  

8) Pipa  yang  akan dipasang pada kedalaman lebih dari 0,5 m mengingat bila 
menggunakan cara  pemasangan pipa dangkal cenderung akan menemukan banyak 
gangguan.  

b.  Diameter dan Panjang Tersedia    

1)  Diameter : (2-48) inchi  
2)  Panjang  : 3,6 m       

c.  Sambungan  

1) Flanged dan spigot 
2) Flanged dan soket  
3) Tarred gasket dengan cauled lead 

d.  Sistem Pelapisan 
                 Pelapisan semen dengan mantel aspal pada interior pipa. 

e.  Spesifikasi 

1) Diameter 
2) Tebal  
3) Klas atau strength 
4) Tipe sambungan 
5) Tipe lining 
6) Tipe coating eksterior 
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3.5.3   Pipa asbes semen   

a. Aplikasi  
1) Sambungan rumah 
2) Saluran gravitasi 
3) Pipa bertekanan (terbatas) 

 b.  Bahan baku 

1) Semen 
2) Silika dan 
3) Fiber asbes  
4) Hanya  pipa semen asbes autoclaved dipakai untuk saluran  

 c.  Diameter dan Panjang Lapangan  

1) Diameter (100-1050) mm, panjang 4 m  
2) Diameter (250-525) mm, panjang 2 m  
3) Tersedia  berbagai klas didasarkan pada supporting strength, dan epoxy-lined  

 d.  Tipe Sambungan             
     Lengan (coupling) dari asbes semen dengan cincin karet fleksibel 
 

e.  Lining 
      Bahan lining pipa asbes berupa bitumen 
 
            f.  Keuntungan 

1) Ringan 
2) Penanganan mudah 
3) Sambungan kedap 
4) Peletakan panjang hingga 4 m  
5) Permukaan halus, dengan koefisien kekasaran n = 0,01 sehingga dapat   dipasang 

lebih landai atau diameter lebih kecil  
6) Durabel (lebih tahan) 

 g.  Kerugian 
     Tidak tahan terhadap korosi asam dan H2S   
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3.5.4  Vitrified Clay Pipe (VCP)  
           a.  Aplikasi 

1) Untuk pipa pengaliran gravitasi 
2) Sebagai sambungan rumah (SR)  

     (a) SR pipa standar 
                       (b) SR pipa dengan riser vertikal 
 
           b.  Aksesoris  

1) T dan Y, sebagai  penyambung  sambungan  rumah ke pipa lateral (common 
sewer) 

2) Penutup (stopper), sebagai  penutup  ujung  bell,  yang diperkuat dengan spesi, 
sampai saatnya dilakukan koneksi.  

3) Saddle, dipakai bila dilakukan panyambungan pada  puncak sewer, atau bila akan 
dibuat koneksi secara vertikal, atau common sewer yang dalam. 

4) Slant,  digunakan  untuk membuat koneksi ke saluran beton atau pasangan batu. 
Tentunya dibutuhkan spesi beton untuk menutup sekitar sambungan agar tidak 
bocor.  

 
c. Diameter dan panjang lapangan 

1) Diameter : - (100-1050)  mm  
- (100-375)   mm  

2) Panjang: (0,6-1,5) m 
3) Tersedia dalam bentuk standar dan ekstra kuat            

d.  Keuntungan  
1) Tahan korosi asam dan basa  
2) Tahan erosi dan gerusan  
 

e. Kerugian  
1) Kekuatan  terbatas (perlu  kehati-hatian pada saat pengangkutan dan peletakan) 
2) Dapat pecah 
3) Pendek  
4) Sambungan banyak, karena pendek  
5) Potensi infiltrasi tinggi  
6) Waktu pemasangan lebih lama daripada pipa PVC  karena ukuran pipa pendek 
 

f. Sambungan 
1) Sambungan karet fleksibel  
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2) Sambungan senyawa poured bituminous  
3) Sambungan slip seal  
 

g. Lining 
    Tidak perlu menggunakan lining 
 
3.5.5 Pipa Plastik 

a.  Bahan 
1) PVC (polyvinyl chloride) 
2) PE (polyethylene)  
 

b. Aplikasi 
1) PVC: untuk sambungan rumah dan pipa cabang 
2) PE: untuk daerah rawa atau persilangan di bawah air  
 

c. Klasifikasi  
1) Standar JIS K 6741-1984 

    (a).  Klas D/VU dengan tekanan 5 kg/cm2  
    (b).  Klas AW/VP dengan tekanan 10 kg/cm2  

2) Standar SNI 0084-89-A/SII-0344-82 
    (a)   Seri S-8 dengan tekanan 12,5 kg/cm2  
    (b)  Seri S-10 dengan tekanan 10 kg/cm2  
                (c)  Seri S-12,5 dengan tekanan 8 kg/cm2       
             (d)  Seri S-16 dengan tekanan 6,25 kg/cm2 

Pemilihan klas di atas tergantung pada beban pipa dan tipe bedding dan dalam 
kondisi pengaliran secara grafitasi atau dengan adanya pompa (tekanan) 

d. Diameter dan panjang lapangan  
1) Diameter sampai dengan 300 mm              
2) Panjang standar 6 m  
 

e. Sambungan 
1) Solvent (lem): untuk diameter kecil 
2) Cincin karet: untuk diameter lebih besar  
 

f. Keuntungan  
1) Ringan 
2) Sambungan kedap 
3) Peletakan pipa panjang 
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4) Beberapa jenis pipa tahan korosi  
 
g.  Kerugian  

1) Kekuatannya  mudah  terpengaruh sinar matahari dan temperatur rendah 
2) Ukuran tersedia terbatas 
3) Perlu lateral support  

3.6 Kecepatan dan kemiringan pipa 
1) Kemiringan pipa minimal diperlukan agar di dalam pengoperasiannya diperoleh 

kecepatan pengaliran minimal dengan daya pembilasan sendiri (tractive force) guna 
mengurangi gangguan endapan di dasar pipa; 

2) Koefisien kekasaran Manning untuk berbagai bahan pipa 
 

Tabel 1 Koefisien Kekasaran Pipa 
  

No 
 

Jenis Saluran 
 

Koefisien Kekasaran Manning (n ) 
 
1 
     1.1 
     1.2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
Pipa Besi Tanpa lapisan    
Dengan lapisan semen  
Pipa Berlapis gelas    
Pipa Asbestos Semen   
Saluran Pasangan batu bata  
Pipa Beton     
Pipa baja Spiral & Pipa Kelingan 
Pipa Plastik halus ( PVC)  
Pipa Tanah Liat (Vitrified clay)   

 
0,012  - 0,015 
0,012 - 0,013 
0,011 - 0,017 
0,010 - 0,015 
0,012 - 0,017 
0,012 - 0,016 
0,013 - 0,017 
0,002  - 0,012 
0,011 - 0,015 

 
3) Kecepatan pengaliran pipa minimal saat  aliran penuh (fiull flow) atas  dasar  

tractive  force  
       _____________________________________________ 
                                    Kecepatan self cleansing 

             Diameter, D                     [m/dtk]                                 
                 [mm]           _____________________________           

         n = 0,013           n = 0,015  
            _____________________________________________        
                200                        0,47    0,41       
                250                        0,49                   0,42 
                300                        0,50                   0,44 
                375                        0,52                   0,45 
                450                        0,54                   0,47 

                 _________________________________________ 
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4) Kemiringan pipa minimal  praktis untuk berbagai diameter atas dasar kecepatan 
0,60 m/dtk saat pengaliran penuh adalah : 

         _______________________________________ 
                                        Kemiringan minimal 

               Diameter                          [m/m]                                      
                 [mm]           ______________________________           

      n = 0,013           n = 0,015     
              ___________________________________________ 
                200                 0,0033               0,0044       
                250                 0,0025               0,0033 
                300                 0,0019               0,0026  
                375                 0,0014               0,0019 
                450                 0,0011               0,0015 

      _______________________________________ 
 
      Atau dengan formula praktis : 
 
 
 Smin =         ———  atau    0,01 Q0,667      ..................................(1) 
 
 
     di mana Smin (m/m), D (mm) dan Q (L/dtk) 
 
5) Kemiringan muka tanah yang lebih curam daripada kemiringan pipa minimal bisa 

dipakai sebagai kemiringan desain selama kecepatannya masih di bawah kecepatan 
maksimal. 

 
3.7. Kedalaman Pipa 

1) Kedalaman perletakan pipa minimal diperlukan untuk perlindungan pipa dari beban 
di atasnya dan gangguan lain; 

2) Kedalaman galian pipa : 
- Persil > 0,4 m (bila beban ringan) dan  > 0,8 m (bila beban berat)  
- Pipa service 0,75 m  
- Pipa lateral  (1-1,2) m 

3) Kedalaman maksimal pipa induk untuk saluran terbuka (open trench) 7m atau dipilih 
kedalaman ekonomis dengan pertimbangan biaya dan kemudahan/resiko 
pelaksanaan galian dan pemasangan pipa 

 
3.8. Hidrolika Pipa 

1. Metode atau formula desain pipa pengaliran penuh (full flowi) yang digunakan 
dalam pedoman ini adalah Manning 

2. Ada 4 parameter utama dalam mendesain pipa alira penuh, dengan kaitan 
persamaan antar-parameter sebagai berikut: 

 

2 

3 D 
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a. Debit, QF (m3/dtk) 
 

QF =  —————————   =  0.785 VF (D/1000)2        
 
      
    =                                                                      ……………………………..(2) 

 
b. Kecepatan, VF (m/dtk)  

                     
                      VF   =  ————        (D/1000)2/3 S0,5   =  ———————      

 

 =  (0,5313/n0.75)  QF
0.25 S3/8          ….……………………………….……..(3) 

 

c. Kemiringan , S (m/m)  
                                           
                        S =                                =                                =                                        ……...(4) 
 
 

d. Diameter, D (mm) 
 
        D =      ———————————  =   ——————————  =   ————————————    …….(5) 
 
 

Pemakaian formula-formula diatas dapat juga dengan menggunakan Nomogram 
untuk berbagai koefisien Manning. 

 
3. Pengaliran di dalam pipa  air limbah adalah pengaliran secara gravitasi  (tidak 

bertekanan), kecuali pada bangunan perlintasan (sifon) dan bila ada pemompaan.  
4. Pada pengaliran secara gravitasi  air limbah hanya mengisi penampang pipa dengan 

kedalaman air hingga < (70 – 80) % terhadap diameter pipa, atau debit  puncak =  
(70 – 80) %  terhadap debit penuh atau allowance = (20 – 30) %. 

5. Dari hasil perhitungan debit puncak (dengan infiltrasi) pada 5.4. no. 6, maka debit 
penuh yang diperoleh sebesar: QF = QP + allowance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dari data kemiringan pipa rencana (S) dan debit penuh (QF), dengan menggunakan 
formula [3] dan [1] di atas dapat dihitung diameter (D) dan kecepatan pipa (VF).  

n 
0,397 1,2739 QF  

(D/1000)2 

10,3 L (n QF)2 
  (D/1000)16/3 

   6,3448 (n VF)2 

  [(D/1000)/4]4/3 

12,5505 n3VF
4

 S1,5   

0,3116 (D/1000)16/3 S 0.5

n

   5,4454 n2 VF 8/3 

QF 2/3 

1,5485 (n QF)3/8 
S3/16 

1,1287 QF
0.5 

VF
0.5 

3,9977 n 1,5 VF
1,5 

S 0,75 

Debit puncak 

(QP) 

D
d

Debit penuh  

   (QF) 

Allowance 
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7. v/VF  dan d/D dihitung dengan formula  
 
(1/π) *  [1/ArcCosπθ]0,6667  *  [ArcCosπθ-Sin(ArcCosπθ)*Cos(ArcCosπθ)]1,667  ...(6) 

                  di mana θ = (1-2*d/D) dalam radian  .......................................................................(7) 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. Perhitungan hidrolika pipa bisa dilakukan secara manual atau menggunakan 
perhitungan cepat dengan program komputer seperti Microsoft Excell.  

 
3.9        Dimensi Pipa dan Populasi Ekuivalen Yang Dilayani 
Dari perhitungan dimensi pipa berdasarkan aliran atau tiap jalur pipa dari berbagai sumber air 
limbah dapat dihitung dimensi pipa. Perhitungan dimensi pipa dari rumah tangga akan mudah 
diketahui bila sudah diketahui jumlah populasi dan jumlah pemakaian air bersihnya. Untuk 
mengetahui secara cepat dimensi pipa dari kegiatan lain seperti bisnis area, rumah sakit, pasar 
dan sebagainya digunakan populasi ekuivalen. Berikut ini disampaikan besaran population 
ekuivalen dari berbagai jenis kegiatan: 

 
Tabel 2. Nilai Populasi Ekuivalen Untuk Setiap Kegiatan 

No Kegiatan Nilai PE Acuan 
1 Rumah Biasa 1 Study JICA 1990 
2 Rumah Mewah 1,67 Sofyan M Noerlambang 
3 Apartemen 1,67 Sofyan M Noerlambang 
4 Rumah Susun 0,67 Sofyan M Noerlambang 
5 Puskesmas 0,02 Sofyan M Noerlambang 
6 Rumah Sakit Mewah 6,67 SNI 03 – 7065-2005 
7 Rumah Sakit Menengah 5 SNI 03 – 7065-2005 
8 Rumah Sakit Umum 2,83 SNI 03 – 7065-2005 
9 SD 0,27 SNI 03 – 7065-2005 

10 SLTP 0,33 SNI 03 – 7065-2005 
11 SLTA 0,53 SNI 03 – 7065-2005 
12 Perguruan Tinggi 0,53 SNI 03 – 7065-2005 
13 Ruko 0,67 SNI 03 – 7065-2005 
14 Kantor 0,33 SNI 03 – 7065-2005 
15 Stasiun 0,02 SNI 03 – 7065-2005 
16 Restoran 0,11 SNI 03 – 7065-2005 

Aliran penuh 

   Q, V, D 

Aliran Tidak penuh 
(Partially flow) 
     q, v, d 

θ 
D

d
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1. Setiap SR atau dimensi pipa secara praktis dapat melayani suatu jumlah penduduk 
ekivalen (PE) 

2. Setiap SR dari permukiman akan melayani (3-10) PE bergantung pada jumlah 
penghuninya.  

3. Setiap SR atau suatu seksi pipa akan melayani : 
 

 
PE  =   ——————————————————                ........................................................(8) 
 
Jumlah PE di sini kemungkinan tidak sama dengan jumlah penduduk yang dilayani. 
 

4. Jumlah PE untuk masing-masing SR atau pipa 
 

Tabel 3.Konversi Nilai PE Terhadap Diameter Pipa 
 

PE DIAMETER 
(mm) 

MIRING 
MINIMAL 

(m/m) 
< 150 100 0,020 

150 - 300 125 0,017 
300 - 500 150 0,015 

500 – 1.000 180 0,013 
1.000 – 2.000 200 0,012 

 

3.10   Pemilihan Alternatif Sistem Perpipaan 

a. Conventional sewer digunakan pada: 
 Kawasan pemukiman dan perdagangan dengan pendapatan menengah dan  tinggi 
 Ketersediaan air bersih bukan merupakan factor yang menentukan 
 Tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa/Ha, permeabilitas tanah tidak memenuhi 

syarat (> 4,2 x 10-3 atau < 2,7 x10-4 L/m2/det) 
 Kemiringan tanah lebih dari 2% 
 Muka air tanah lebih besar dari 2 m dan telah tercemar 
 Pipa utama (main) dan trunk sewer (pipa transmissi) 
 Pipa untuk pelayanan > 200 SR  atau areal pelayanan > 5 ha 
 Minimal pipa diameter 200 m 

 
    Beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian : 

 Kecepatan aliran dalam pipa harus minimal berada  > 0,6 m/det sehingga memerlukan 
kemiringan hidrolis yang lebih curam sehingga memerlukan galian penanaman pipa yang 
lebih dalam.  

  (0,80-1,50) [ m3/(org/hr) ] 

            qr [ m3/hr ] 
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 Kedalaman galian terbuka (open trench) tidak boleh lebih dari 6 meter.   
 Galian pada tanah pasir atau tanah dengan air tanah tinggi pada saat penggalian harus 

dilengkapi turap penahan longsor (trench protection). Untuk penanaman pipa > 6m, 
diusahakan dengan menggunakan metode pipe jacking atau micro tunnelling.  
 

b. Shallow sewer  
Dengan kriteria sebagai berikut: 

 Digunakan untuk penduduk kepadatan tinggi > 200 jiwa/ha agar jumlah volume air cukup 
untuk penggelontoran (self cleansing) 

 Disarankan untuk tipe perumahan teratur dan permanen dalam suatu lingkungan yang 
terbatas 

 Ketersediaan air bersih merupakan faktor yang penting 
 Permeabilitas tanah tidak memenuhi syarat 
 Dapat diterapakan pada berbagai kemiringan tanah 
 Muka air tanah kurang dari 2 m 
 Pada kawasan berpenghasilan rendah 
 Diameter pipa minimal 150 mm 
 Maximum genangan air 0.8 diameter pipa dan minimum 0,2 diameter pipa 
 Hydrolic gradient minimum= 0,006 
 Kedalaman penanaman pipa minimum 0,4 m 

Penggunaan shallow sewer dikembangkan atas dasar system pengaliran yang mengandalkan 
penggelontoran pada penggunaan air saat pemakaian puncak sehingga memerlukan kemiringan 
hidrolis yang lebih landai dari sistem konvensional. Perencanaan aliran debit minimum hanya  
0,3-0,4 m/detik. Sistem ini sebaiknya dilengkapi dengan sarana air penggelontor/pembilas yang 
disadap dari saluran drainase. 

Sedangkan manhole yang digunakan, hanya berupa pipa yang dihubungkan vertikal dengan pipa 
sewer dengan Tee Y yang memungkinkan selang water jet dapat dimasukkan. Kecuali pada 
pertemuan silang pipa, maka manhole yang digunakan harus sejenis dengan manhole yang 
digunakan pada sistem konvensional. 

c. Small bore sewer 
Kriteria yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

 Pipa hanya menerima effluent dari tangki septik (tidak termasuk lumpurnya) dan air 
bekas mandi dan cuci 

 Disarankan untuk tipe perumahan teratur dan permanen 
 Ketersediaan air bersih bukan faktor yang menentukan 



24 
 

 Permeabilitas tanah tidak memenuhi syarat 
 Dapat diterapkan pada berbagai kemiringan tanah 
 Keberadaan tangki septik harus dipertahankan 
 Diameter pipa minimum 100 mm 
 Kedalaman renang minimum 0,8 dari diameter dan maksimum 0,8 dari diameter 
 Hydrolic gradient minimum 0,005 

 
Sistem ini diterapkan pada kawasan yang sudah jelas atau  establish dengan tangki septik, dan 
dipilih untuk menghidari pembongkaran lantai rumah untuk memindahkan pipa  kakus - septic 
tank menjadi pipa kakus - sewer.  Sedangkan pipa air bekas bisa langsung disadap ke sewer 
pada ujung tumpahnya (out fall) ke saluran drainase. 

3.11  Penyadapan Air Limbah Dari Saluran Drainase (Interceptor) 

Kriteria yang digunakan adalah: 
 Saluran drainase tertutup digunakan sebagai kolektor air limbah dari rumah – rumah  
 Keberadaan septic tank harus dipertahankan 
 Penyadapan dilengkapi bak penangkap pasir dan saringan sampah sebelum masuk pipa 

utama  
 Penyadapan maksimum dari saluran drainase yg melayani untuk 100 rumah 
 Pada jangka panjang saluran drainase sebagai kolektor air limbah diganti dengan pipa   

Air yang disadap dari saluran drainase adalah air limbah saja (dry weather flow). Jika saluran 
drainase melebihi daya tampung penyadapan, maka air akan lolos menuju badan air. 
Perbandingan debit aliran air hujan dengan air buangan sangat besar berkisar 100:5, sehingga 
memerlukan saluran kecil untuk menampung dry weather flow sehingga dapat mengalir lancar 
pada saat kemarau dan menghindari terjadinya endapan.  

3.12  Bangunan Pelengkap 

Beberapa bangunan pelengkap yang dipergunakan dalam sistem perpipaan air limbah 
diantaranya di bawah ini dan dapat dilihat pada Gambar 6: 

- Manhole 
- Ventilasi udara 
- Terminal Clean out 
- Drop Manhole 
- Tikungan (Bend) 
- Transition dan Junction 
- Bangunan penggelontor 
- Syphon 
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- Rumah pompa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Beberapa bangunan pelengkap pada perpipaan air limbah 
(sumber: Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, PU, 2003) 

 
3.12.1 Manhole 

A.  Lokasi MH 

a. Pada jalur saluran yang lurus, dengan jarak tertentu tergantung diameter saluran, seperti pada 
Tabel 4, tapi perlu disesuaikan juga terhadap panjang peralatan pembersih yang akan 
dipakai. 

b. Pada setiap perubahan kemiringan saluran, perubahan diameter, dan perubahan arah aliran, 
baik vertikal maupun horizontal. 

   

a. Manhole                 b. Drop Manhole                c. Terminal Clean out 

                   

d. Manhole Belokan                                           e. Tipe Junction pada manhole 
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c. Pada lokasi sambungan, persilangan atau percabangan (intersection) dengan pipa atau 
bangunan lain. 

Tabel 4. Jarak Antar MH Pada Jalur Lurus 

Diameter  
(mm) 

Jarak antar MH 
(m) 

Referensi 

(20 - 50)   50 - 75 Materi Training + Hammer 
(50 - 75)   75   - 125 Materi Training + Hammer 

(100 - 150) 125 - 150 Materi Training + Hammer 
(150 - 200) 150 - 200 Materi Training + Hammer 

1000 100  -150 Bandung (Jl. Soekarno - Hatta) 
 

B. Klasifikasi manhole 

a.   Manhole dangkal : kedalaman (0,75-0,9) m, dengan  cover kedap 
b.  Manhole normal  : kedalaman 1,5 m, dengan cover berat 
c.  Manhole dalam   : kedalaman di atas 1,5 m, dengan cover berat  
 
Khusus ’MH dalam’ dapat diklasifikasikan lagi sesuai dengan kedalaman, ketebalan dinding, 
keberadaan drop, keberadaan pompa, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.  

C. Manhole khusus 
 
a.   Junction chamber 
b.  Drop manhole 
c.   Flushing manhole 
d.  Pumping manhole  
 
D. Eksentrisitas 

a. Eksentrisitas manhole pada suatu jalur sistem perpipaan tergantung pada diameter 
salurannya  

b. Untuk pipa dimensi besar (D > 1,20 m), manhole diletakkan secara eksentrik agar 
memudahkan operator turun ke dasar saluran. 

c. Untuk pipa  dimensi kecil [D (0,2-1,2) m],  manhole diletakkan secara sentrik, langsung di 
atas pipa. 

 
 
E. Bentuk MH 
 
Pada umumnya bentuk manhole empat persegi panjang, kubus atau bulat. 
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G. Dimensi  MH 
a. Dimensi horizontal harus cukup untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan dengan 

masuk ke dalam saluran. Dimensi vertikal bergantung pada kedalamannya.  
b. Lubang masuk (access shaft),  minimal  50 cm x 50 cm  atau diameter 60 cm 
c. Dimensi minimal di sebelah bawah lubang masuk dengan kriteria sebagai berikut: 

i. Untuk kedalaman MH sampai  0,8 m, dimensi yang digunakan 75cm x 75cm 
ii. Untuk  kedalaman MH  (0,8-2,1) m, dimensi yang digunakan 120cm x 90cm atau  

diameter 1,2 m 
iii. Untuk  kedalaman MH  > 2,1 m, dimensi yang digunkan 120cm x 90cm atau  diameter 

140 cm 

 
H.  Manhole step atau ladder ring  
a.   Perlengkapan ini merupakan sebuah tangga besi yang dipasang menempel di dinding 

manhole sebelah dalam untuk keperluan operasional. 
b.  Dipasang vertikal dan zig zag 20 cm dengan jarak vertikal  masing-masing (30-40) cm. 
 
I. Bottom invert 
Dasar manhole pada jalur pipa dilengkapi saluran terbuka dari beton berbentuk U (cetak di 
tempat) dengan konstruksi dasar setengah bundar menghubungkan invert pipa masuk dan ke 
luar. Ketinggian saluran U dibuat sama dengan diameter saluran terbesar dan diberi benching  
ke kanan/kiri dengan kemiringan 1: 6 hingga mencapai dinding manhole.  

 

J. Notasi 

   a.    MH yang ada, dengan no. urut 9, contoh :  

 

   b.    MH rencana, dengan no. urut 9, contoh : 

 

3.12.2     Bangunan Penggelontor 

A.  Aplikasi 
Di setiap garis pipa di mana kecepatan pembersihan (self-cleansing) tidak tercapai akibat 
kemiringan tanah/pipa yang terlalu landai atau kurangnya kapasitas aliran. Hal ini bisa dilihat 
pada tabel kalkulasi dimensi pipa. 

 
B.  Cara Penggelontoran 

Dengan periode Waktu Tetap 

1) Dipilih pada waktu  keadaan debit aliran minimum tiap harinya, di mana pada saat itu 
kedalaman renang air limbah tidak cukup untuk membersihkan  tinja/endapan-endapan.  

  MH 9 

MHR 9 
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2) Air untuk penggelontoran dapat menggunakan air sungai yang terdekat dengan 
persyaratan air yang cukup bersih. Kebutuhan air untuk penggelontoran dimasukkan 
kedalam perhitungan dimensi pipa. 

3)  Bila menggunakan  tangki gelontor      
• Dioperasikan secara otomatis        
• Dilakukan pada saat tengah malam, di mana bangunan penggelontor dengan peralatan 

syphon diatur pada kran pengatur, tepat penuh mengisi bak penggelontor sesuai 
jadwal waktu periodik penggelontoran  tiap harinya. Kapasitas tangki minimal 1 m3 
dan/atau 10 % dari kapasitas pipa yang disuplai sesuai dengan kebutuhan,  seperti 
tabel berikut. 

Tabel 5. Alternatif Kapasitas Air Penggelontor 

 Kemiringan 
Kebutuhan air [ liter ] untuk diameter pipa 

        20 cm                    25 cm                30 cm     

1 : 200 
1 : 133 
1 : 100 
1 :  50 
1 :  33 

2240 
1540 
1260 
560 
420 

2520 
1820 
1540 
840 
560 

2800 
2240 
1960 
930 
672 

      
  Periode Waktu Insidentil 

1)  Metode ini dipilih jika ujung  atas (awal) pipa lateral tidak dilengkapi dengan bangunan 
penggelontor, biasanya air dapat diambil dari kran kebakaran terdekat dengan 
menggunakan selang karet. Air dimasukkan ke dalam bangunan perlengkapan pipa 
terminal cleanout, dengan debit 15 liter/detik, selama (5 -15) menit. Bila tidak ada kran 
kebakaran, dapat menggunakan tangki air bersih. 

 
2)  Alternatif lain adalah dengan pintu-pintu pada pipa air  limbah 

• Dapat dioperasikan secara otomatis  
• Pintu-pintu dipasang pada inlet dan outlet saluran di setiap  bukaan dalam manhole. 
• Pintu segera dibuka begitu terjadi akumulasi air  limbah di  dalam suatu seksi saluran, 

dan gelombang aliran  akan   menghanyutkan endapan kotoran. 
• Disediakan bangunan sadap dengan perlengkapan bar screen (tralis), bangunan ukur, 

bangunan pelimpah, pintu air, bangunan peninggi muka air. 
 
 
3.12.3      Syphon 

A.  Aplikasi 

Sebagai bangunan perlintasan, seperti pada sungai/kali, jalan kereta, api, atau depressed 
highway. 
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B.  Komponen Struktur 

 (a).   Inlet dan outlet (box) 
   Berfungsi sebagai pengendalian debit dan fasilitas pembersihan pipa. 
 (b).  Depressed sewer (pipa syphon) 

• Berfungsi sebagai perangkap, sehingga kecepatan pengaliran harus cukup tinggi, 
di atas 1 m/detik pada saat debit rata-rata  

• Terdiri dari minimal  3  unit (ruas) pipa sifon dengan dimensi yang berbeda, 
minimal 150 mm. Pipa ke 1  didesain dengan Qmin, pipa ke 2 didesain dengan (Qr-
Qmin) dan  pipa ke 3 didesain dengan (Qp-Qr)   

 
3.12.4   Terminal Clean Out 

A.   Fungsi/aplikasi 
Terminal clean-out dapat berfungsi sebagai (alternatif) pengganti manhole.   
 
B.  Lokasi 
Di ujung saluran, terutama pada pipa lateral yang pendek dengan jarak dari manhole < 50 m.   
 
3.12.5  Stasiun Pompa 

A.  Aplikasi 
• Sebagai stasiun angkat (lift station), dipasang pada setiap jarak tertentu pada jaringan 

perpipaan  yang sudah cukup dalam 
• Sebagai booster station, untuk menyalurkan air limbah yang tidak memerlukan 

pengaliran secara gravitasi. Misal dari zona rendah ke zona yang lebih tinggi atau pada 
conveyance sewer ke instalasi. Di sini dapat digunakan manhole pompa. 

 
B. Kriteria  Lokasi 

• Tidak banjir dan mudah menerima air limbah secara gravitasi 
• Dapat memompa air limbah hingga ke elevasi yang direncanakan 
• Dapat memompa seluruh air limbah, meskipun dalam keadaan darurat 
• Fleksibel dan kompak  
• Biaya investasi dan pemeliharaannya rendah 
• Desain pompa harus dapat mengikuti fluktuasi debit 
• Bahan yang dipilih tidak mudah korosi oleh air limbah  
• Sedikit mungkin  adanya  pengaruh bising pada masyarakat sekitarnya 
• Kebutuhan jarak tidak banyak 
• Tidak membutuhkan keahlian tinggi 

 
C. Komponen  Rumah  Pompa   

• Rumah pompa (termasuk pondasi)  
• Pompa                           
• Mesin penggerak atau motor                     
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• Ruang pompa atau dry well 
• Sump atau wet well 
• Screen dan grit chamber  
• Perpipaan, valve, fitting, pencatat debit, dan overflow darurat  
• Sumber listrik, dan pengendali pompa (panel)  

 
D. Rencana Rinci Stasiun Pompa 

• Konstruksi beton bertulang rumah pompa 
• Tipe masing-masing unit pompa dan karakteristiknya 
• Proteksi penyumbatan pompa 
• Lokasi pompa dan jarak antarpompa 
• Wet well dan dry well, dimensi dan konstruksi rinci 
• Valve 
• Level kontrol untuk permukaan air limbah 
• Overflow (by pass)  
• Sistem alarm dan ventilasi 
• Penyaring untuk inflow dan by pass 
• Pipa tekan: diameter, bahan dan pembaca tekanan 
• Pagar dan pengaman lainnya 
• Panel listrik 

 
E. Pumping (wet) well   
Manfaat adanya pumping well ini akan membuat air limbah yang akan dipompa masuk terlebih 
dahulu ke rumah pompa, ditampung sementara di dalam tangki yang disebut wet well. Unit ini 
diperlukan kerena debit pompa sulit disamakan dengan debit masuk. 
 
Interior pumping well adalah sebagai berikut: 
a) Terdiri dari kompartemen yang basah (untuk menampung  sementara air limbah) dengan 

pompa selam atau terpisah dalam kompartemen  yang kering (sebagai tempat pompa) 
b) Paling baik memasang pompa di dalam dry pit dengan pipa isap berada di bawah muka air 

terendah pada pumping well terdekat agar dapat meniadakan priming. Pengoperasian pompa 
secara otomatis diatur dengan pelampung pada bagian basah. 

c) Semua bagian yang basah, aksesnya harus mudah, dilengkapi manhole dan tangga 
d) Kemiringan dasar bagian basah dibuat 1:1 ke arah pipa isap agar dapat mencegah akumulasi 

padatan 
e) Kedalaman bagian basah (1,5-2) m, dan bergantung pada posisi pipa yang masuk  
f) Sebuah gate-valve  dipasang  pada  pipa  masuk untuk menutup aliran bila terjadi perbaikan 

di dalam bagian basah  
 

Lay-out pumping well adalah sebagai berikut:   
• Paling  baik  memasang pompa di dalam dry well/pit dengan pipa isap berada di bawah 

muka air terendah pada wet well terdekat agar  dapat meniadakan priming. 
• Pengoperasian pompa secara otomatis diatur dengan pelampung pada wet well.  
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Kapasitas  Bagian Basah   

• Kapasitas wet well tergantung pada waktu pengoperasian, jumlah pompa  dan waktu 
siklus 

• Waktu siklus > 4 menit, berarti dalam 1 jam terjadi < 15 x start  
• Waktu pengoperasian pompa > (15-20) menit 
• Kapasitas efektif wet well guna memberikan periode penampungan sebaiknya  tidak 

melebihi 10 menit pada desain rata-rata 
• Volume atas dasar waktu siklus dihitung dengan persamaan:  

                         900 Qp 
       V =    ————   ……………………………………………………(9) 
                             S 
        di mana : 
        V   =  volume antara level menyala dan mati (m3) 
        S   =  waktu siklus 
                  ≤ 6 kali  untuk dry pit motor ≤ 20 kW 
             =  4 kali  untuk dry pit motor (25-75) kW 
             =  2 kali  untuk dry pit motor (100-200) kW 
             ≤ 10 kali untuk pompa selam  
        Qp  =  debit pompa (m3/detik) 
            =  debit jam puncak inflow 
 

2) Jenis Pompa 
Pompa sentrifugal merupakan jenis pompa yang umum digunakan untuk memompa 
air limbah karena tidak mudah tersumbat. Penggunaan pompa rendam 
(submersible) untuk air limbah lebih baik karena dapat mencegah terjadinya 
kavitasi sebagaimana sering terjadi pada penggunaan pompa bukan rendam(non 
submersibel) dengan posisi tekanan negatif (posisi pompa berada diatas permukaan 
air).    

3) Kapasitas  (Debit) 
Kapasitas atau debit pompa adalah volume cairan yang dipompa dalam satuan 
m3/detik atau L/detik.  Debit desain pompa adalah debit jam puncak.  

4) Hidrolika pompa 
- Data yang Dibutuhkan 

a)  Elevasi pipa tekan (discharge) 
     b) Elevasi garis pusat pompa 
     c) Elevasi muka air wet well saat pompa off (volume air minimal) 
     d)  Elevasi muka air wet well saat pompa on (volume air maksimal) 
     e)  Pada pipa isap dan tekan, masing-masing diameter pipa, bahan pipa, 

panjang pipa, jumlah dan macam fitting (aksesoris) 
     f)  Debit desain 
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- Daya pompa   
   Pip   =  Q ρTg H /ep   …………………………………(10) 
  
    Pim   =      Pip / em    ...........................................................(11) 
 
     di mana :  
   Pip   =  energi input ke pompa, W (= N m/dtk) 
    Pim   =  energi input ke motor, W  
    Q  =  debit, m/dtk 
    ρT  =  massa jenis air  ( 997 kg/m3 ) 
    g  =  gravitasi spesifik (9,81 m/dtk2 ) 
    H  =    total dynamic head (manometric head), m     
      = Hstat + hf + hm + hv 

    Hstat = beda muka air hisap dan tekan, m 

    hf  = kehilangan tekan akibat gesekan air pada pipa, m 
 
      =      ———————     ......................................................(12) 
 
    hm =  minor loss  =  Σ  K [ V2 / 2 g ] ..................................(13) 
 
         hv = sisa head kecepatan = [ V2 / 2 g ] …………………..(14) 
    ep    =  efisiensi pompa, desimal 
    em    =  efisiensi motor, desimal 
 

5) Jumlah  Pompa dan  Sumber  Energi 
a. Bila mempunyai  ≥ 2 unit pompa 

 a).  Walau hanya pada stasiun/rumah pompa kecil  
 b). Lebih  efisien  bila menyediakan ≥  3 unit pompa terutama dalam 

mengatasi variasi debit 
 c). Bila menggunakan 2  unit, kapasitas masing-masing unit dibuat sama atas 

dasar debit desain. 
b.  Mempunyai 2 sumber energi/stasiun pompa 

Motor listrik sebagai sumber energi utama dan internal-combustion engine 
(generator) sebagai stand-by 

 
6) Panel dan Komponennya 

Panel dan komponen-komponennya harus menggunakan jenis yang tahan air (water 
proof). Semua Circuit Breaker, peralatan proteksi, beban lebih, relai proteksi dan 
pengatur waktu (timer) harus ada pada panel pompa air limbah. 

10,3 L (n Q)2 
  (D/1000)16/3 
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Semua kabinet panel kontrol, panel daya, Circuit Breaker, saklar pengaman, dan 
peralatan listrik yang lain, harus dilengkapi atau ditempel dengan plat nama (name 
plate) untuk memudahkan pengenalan. 

7) Perpipaan   
a.    Kecepatan pengaliran 

      a).  Pipa isa : (0,6-2,5) m/detik; lebih umum 1,5 m/detik 
      b).  Pipa tekan: (1-2,5) m/detik  

b.  Periksa diameter pipa dengan rumus empiris bila head kecepatan V2/2g 
melebihi 0,32 m     

c.  Pipa Isap 
      - Semua pipa isap dan tekan harus didukung dan dijangkar ke lantai hingga kuat 
      -  Pipa isap horisontal tanpa lonceng isap masih memadai, bergantung pada 

desain wet well  
- Masing-masing pompa sebaiknya mempunyai sebuah pipa isap sendiri yang 

dilengkapi dengan sebuah aksesoris elbow tipe lonceng,     
d.   Kopling Pipa Fleksibel dan Sambungan Ekspansi 

Jangan menggunakan kopling pipa fleksibel dan sambungan ekspansi karena 
akan membuat sistem perpipaan yang kurang baik  

e.  Koneksi  Flens Atau Galur 
Disarankan penggunaan  koneksi  flens atau galur untuk memudahkan 
pembongkaran, dan  mengijinkan gerakan panas  

f.    Besi  Ductile 
Pipa  besi ductile biasanya  diberi lapisan  dengan semen, coating dengan coal 
tar, plastik atau epoksi    
 

8) V a l v e   
a.  Valve vakum atau pelepas udara 
   a)  Dipasang pada titik tertinggi pada pipa tekan     
   b)  Ukuran valve sebaiknya mempertimbangkan pengaruh gelora atau 

sentakan-sentakan pada sistem  
b.  Gate atau plug valve 
   a)  Dipasang pada pipa isap 
   b)   Harus berkualitas tinggi terhadap korosi dan masih berfungsi saat  ditutup    
 c)   Digunakan secara teratur  
c.  Sluice  gate 

Dipasang pada tempat masuk ke wet well atau sekat kompartemen untuk 
pengeringan saat inspeksi, pembersihan atau perbaikan.   
 

9) B i a y a   
a.  Biaya  perpipaan  dan aksesoris pada stasiun pompa skala besar  merupakan 

bagian terbesar dari biaya total. Sehingga diperlukan ketelitian pemilihan 
dimensi dan bahan pipa  

b.  Penggunaan pipa dengan dimensi  besar  dapat meningkatkan biaya fisik 
menjadi mahal, sedangkan dimensi penggunaan pipa dimensi kecil akan 
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meningkatkan energi atau biaya pemeliharaan, sehingga diperlukan 
pertimbangan yang hati-hati saat melakukan pemilihan jenis pipa ini 

 
10) Perlengkapan   pompa 

a.  Screen dipasang di depan pompa, terutama bila mengalirkan air limbah 
b.  Tambahkan unit grit chamber bila air limbah banyak mengandung grit 
c.  Berbagai perlengkapan untuk pompa sentrifugal  

a).  Sebuah valve pelepas tekanan udara dipasang pada titik tertinggi di dalam 
casing  untuk melepaskan udara atau gas 

b). Gauges pada pipa tekan dan isap 
c).  Sebuah meter pada pipa tekan 
d).  Sebuah kurva karakteristik pompa 
e). Sebuah check-valve antara gate valve dan pompa pada pipa tekan 

d.  Alat otomatis (floating switches) sebaiknya digunakan agar pemompaan dapat 
dilakukan 24 jam secara otomatis   

 
11) Motor  pompa (pump  drive  equipment)   

a.  Motor  Listrik 
a)  Aplikasi 

 Lebih andal, murah dan mudah pemeliharaannya 
 Dipakai untuk sanitary sewage pump 

b) Spesifikasi  
          - Tipe atau kelas             - Phase   
          - Daya (HP)               - Tipe bearing 
          - Kecepatan                     - Tipe insulasi 
          - Voltase                    - Tipe penggerak      
          - Frekuensi                  - Konstruksi mekanik 

 b)  Mesin Diesel  
 Dipakai sebagai unit stand-by pada sanitary sewage pump 
 Pemilihannya tetap mempertimbangkan biaya energi, biaya konstruksi, 

kebutuhan O & M, geografis, musim dan sosial 
 c)  Voltase  

Akan lebih ekonomis bila memakai voltase berikut untuk suatu energi 
tertentu: 
 (37 - 45) kW   gunakan 230 V 
 (45 - 150) kW  gunakan 460 V 
 > 150 kW       gunakan 23.000 V    

 

3.7.6   Sambungan  Rumah 

1.  Pipa dari kloset (black water) 
    a.   Diameter pipa minimal 75 mm 
    b.  Bahan dari PVC, asbes semen,  
    c.  Kemiringan pipa (1-3)% 
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          2.  Pipa untuk pengaliran air limbah non tinja (grey water)    
   a.   Diameter pipa minimal 50 mm 
   b.   Bahan dari PVC atau asbes semen  
   c.   Kemiringsn (0,5-1) % 
   d.   Khusus air limbah dari dapur harus dilengkapi dengan unit perangkap lemak  
         (grease trap) 
  
    3.   Pipa persil ke HI 
   a.  Dimensi dibuat sama atau lebih besar daripada dimensi pipa plambing utama. 
                      Biasanya sebesar (100-150) mm yang menuju ke IC.  
   b.  Kemiringan dipasang selurus mungkin, dengan kemiringan minimal 2 %. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan: PB  : Private box  HI: House inlet   IC: Inspection chamber 
          MH: Manhole    HC: House connection SR: Sambungan rumah 

 
Gambar 7. Batas Sambungan Rumah 

 4.    Perangkap Pasir/Lemak 

a.   Unit ini dimaksudkan untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya lemak 
dan pasir ke dalam  pipa persil dan lateral dalam jumlah besar 

b.  Disarankan dipasang pada dapur, tempat cuci, atau pada daerah dengan 
pemakaian air rendah   

c.   Lokasinya sedekat mungkin dengan sumbernya 
 
 5.  Private boxes (bak kontrol pekarangan) 

a.   Luas permukaan minimal 40x40 cm (bagian dalam), dan diberi tutup plat 
beton yang mudah dibuka-tutup. 

b.  Kedalaman bak, minimal 30 cm, disesuaikan dengan kebutuhan kemiringan 
pipa-pipa yang masuk/keluar bak. 

IC 

HI 

Persil (HC) 
Service 

HI 

Lateral 

alternatif 

    Pagar 

MH 

PB 

PB 

SR Sewerage system 
PB 
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c.  Dinding bagian atas dipasang 10cm lebih tinggi daripada muka tanah agar 
dapat dicegah masuknya limpasan air hujan. 

d.  Bahan dinding dan dasar dari batu bata kedap atau beton. Tutup dari beton 
bertulang atau plat baja yang bisa dibuka tutup. 

 
  6.   Pipa persil ke HI 
    a.  Dimensi dibuat sama atau lebih besar daripada dimensi pipa plambing utama. 

Biasanya sebesar (100-150) mm yang menuju ke IC.  
    b.  Kemiringan dipasang selurus mungkin, dengan kemiringan minimal 2% 
 
  7.     House inlet  (bak kontrol terakhir SR) 
    a.   Luas permukaan minimal 50x50 cm (bagian dalam), dan diberi tutup plat 

beton yang mudah dibuka-tutup. 
    b.  Kedalaman bak, (40-60) cm, disesuaikan dengan kebutuhan kemiringan pipa 

persil yang masuk. 
    c.  Dinding bagian atas dipasang 10cm lebih tinggi daripada muka tanah agar 

dapat dicegah masuknya limpasan air hujan. 
 d.  Bahan dinding dan dasar dari batu bata kedap atau beton. Tutup dari beton 

bertulang atau plat baja yang bisa dibuka tutup. 
 

8.  Lubang Inspeksi / Inspection Chamber (IC) 
a.   Jarak antara dua IC  dan HI ≤ 40 m 
b.    Ada 3 tipe IC untuk kedalaman hingga 2 m. Untuk kedalaman ≥ 2,5 m, 

gunakan manhole yang dipakai pada sistem konvensional.               
c.  Dimensinya tergantung  pada  tipe  dan  bentuk penampang IC, serta 

kedalaman  pipa. Bentuk empat persegi panjang dipilih bila akan dilakukan 
pembersihan pipa dengan bambu atau besi beton.  

 
Tabel 6. Dimensi Lubang Inspeksi 

Tipe IC   Kedalaman Pipa 
(m) 

Dimensi  IC (m2) 
Bujur sangkar Persegi panjang 

IC-1 ≤ 0,75 0,4 x 0,4 0,4 x 0,6 
IC-2 0,75-1,35 0,7 x 0,7 0,6 x 0,8 
IC-3 1,35-2,5 - 0,8 x 1,2 

 
  d.    Bila kedalaman  IC ≥ 1 m, maka  di sisi dalamnya dilengkapi tangga dari 

mild steel ukuran 20 mm yang ditancapkan ke dinding sedalam 20 cm dengan 
masing-masing panjang 75 cm. Bagian tangga teratas berada 45 cm di bawah 
tutup, dan yang terbawah 30 cm di atas benching. 

  e.  Bahan IC terdiri dari beton tanpa tulangan untuk lantai dan pasangan batu 
untuk dinding. Tutupnya harus dari beton bertulang atau plat baja yang bisa 
dibuka tutup. 

 f.   Level  tutup  IC harus berada 10 cm di atas level muka tanah agar dapat 
mencegah masuknya  limpasan air hujan.  
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8.  Survey SR 
 a.  Buat sketsa tata letak bangunan dan titik-titik lokasi sumber air limbah 
 b.  Catat (rencana) elevasi invert pipa lateral dan/atau invert IC 
 c.  Plot rencana titik-titik lokasi private box dan HI   
 d.  Buat sketsa panjang, kemiringan dan diameter private persil 
 e.  Kebutuhan minimal beda elevasi antara elevasi dasar titik-titik sumber air 

limbah terhadap elevasi dasar IC dengan kemiringan minimal 2 %: 
     a)  Jarak 10 m  =  20 cm 
     b)  Jarak 20 m  =   40 cm  
     c)  Jarak 30 m  =   60 cm 
    f.      Periksa kembali berturut-turut elevasi dasar PB, HI dan IC harus menurun 

dan masih berada di atas elevasi dasar pipa lateral  
 g.  Buat lay-out SR dan total kebutuhan pengadaan/pemasangan mencakup  
     a)  Pipa-pipa dari sumber air limbah ke PB 
     b)  Pipa-pipa dari PB ke HI 
 
3.8     Penyajian Gambar Kerja (Shop Drawing) 

Shop drawing secara keseluruhan terdiri dari : 
1. Peta kunci (key map) seluruh sistem sewerage (jaringan pipa, termasuk titik lokasi 

pompa dan IPAL) yang dibagi dalam beberapa indek peta. Peta ini sebaiknya dibuat 
secara digital dari hasil pemotretan udaradengan skala 1 : (30.000-50.000). 

2. Peta sistem jaringan (lay-out) dalam SATU INDEKS PETA (terdiri dari satu atau 
beberapa seksi pipa), sebagai hasil desain, skala 1 : 1000,  yang mencakup : 
a.    Lay-out seksi pipa (dua atau beberapa MH yang ada dalam satu indeks peta) 
b.    Nama jalan dan tata-letak persil konsumen  
c.    Utilitas kota di sekitar (jalur) jaringan 
d.    Panjang dan diameter pipa  
e.    Titik lokasi dan no. MH 
f.  Elevasi muka tanah dan/atau ditunjukkan dengan kontur interval 300 mm. 

3. Gambar detailed plan, sebuah profil kerja yang dapat dipakai sebagai GAMBAR 
DOKUMEN TENDER, dalam SATU LEMBAR GAMBAR KERJA (A1 atau A0) 
terdiri dari : 
a. Gambar denah (sewer plan) seperti disajikan dalam indek peta, dengan letak 

memanjang kertas gambar A1 atau A0, skala 1 : 1000 
b. Gambar profil (sewer profile), dengan posisi di bawah gambar denah, berupa 

potongan memanjang pipa dan data desain pipa  mencakup nama jalan; utilitas 
kota di sekitar (jalur) jaringan; panjang dan diameter pipa; titik lokasi, no. dan 
tipe MH; elevai muka tanah eksisting; lokasi pengeboran (boring); jenis tanah 
(termasuk lapisan kerasnya); tipe bedding; metode konstruksi pipa.  

c.  Informasi penting lainnya dengan posisi di bagian kanan  berupa gambar logo 
dari pemberi tugas, perencana dan gambar instansi lain;  indeks peta dan 
nomornya; judul, nomer dan halaman  gambar; skala 1 : 100 (vertkal) dan 1 : 
1000 (horisontal) untuk kertas A1; tanggal disetujuinya gambar; nama-nama 
drafter, pemeriksa dan pemberi persetujuan untuk keperluan tanda tangan yang 
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bersangkutan sesuai dengan kebutuhan (kesepakatan); nama proyek; nama 
paket; legend seperti notasi jalan, jembatan, sungai, manhole, pipa air, 
pipa/kabel listrik,  bangunan-bangunan (perumahan, gedung dan fasilitas lain 
lengkap dengan namanya), pipa air limbah dengan arah aliran, dimensi dan 
panjangnya, serta notasi lain yang dianggap penting.  

4. Gambar detail/tipikal yang terdiri dari detail MH, bedding, SR, bangunan 
pengumpul, rumah pompa dan lain-lain.  

 

3.9     Tahapan Desain Secara Manual 
1. Prinsip perhitungan                      

a) Indikator perhitungan yang dicari: diameter pipa 
b) Diketahui: kemiringan minimal (dicari terlebih dahulu) dan debit 
c) Kriteria: tinggi renang dan kecepatan saat aliran setengah penuh dan aliran 

penuh 
d) Lalu  masukkan ke dalam tabel. Sedangkan elevasinya, dihitung berikutnya     

2. Buat lay-out. Pertimbangkan paket-paket fungsional disesuaikan dengan 
ketersediaan dana. Misal kawasan A, B atau C, dimulai dari hilir.   

3. Cek  beban. Cek  lagi  tiap  seksi  jalur saluran, atas dasar jarak antara  2 MH 
yang berdekatan, yang akan menerima satu atau beberapa blok pelayanan. 

4. Buat pola pembebanan. Perhitungan debit rata-rata mulai dari pipa cabang hingga  
transmisi, pembebanannya didasarkan pada debit rata-rata komulatif pipa-pipa  
sebelumnya sesuai dengan cakupan blok pelayanan. Sedangkan debit maksimum 
atau  minimum bukan merupakan debit maksimum atau minimum kumulatif dari 
kontribusi pipa-pipa sebelumnya. Tetapi debit akan bervariasi bergantung pada 
jumlah penduduk yang dilayani. Debit maksimum tersebut semakin mendekati 
debit rata-rata. Sebagai contoh, debit maksimum pada pipa utama lebih kecil 
daripada total debit maksimum pipa pipa cabang yang mengkontribusinya. 

5. Buat  working  profile. Dengan working profile tetapkan elevasi gradien 
hidraulik; sebagai langkah awal dimulai dari ujung hilir pada saluran pipa utama 
(main trnk sewer) dengan mempertimbangkan elevasi badan air penerima. 

6. Pilih kemiringan  minimal. Kemiringan  minimal, atau lebih curam sesuai dengan 
miring muka tanah bila memberikan kecepatan sama atau lebih besar daripada 
kecepatan minimal. 

7. Hitung  diameter. Gunakan formula Manning berdasarkan pada debit pengaliran 
penuh.  

8. Tetapkan  elevasi  gradien hidraulik tentatif; Pada ujung hulu jaringan pipa untuk 
jalur saluran pertama. Demikian pula untuk jalur saluran kedua dan seterusnya 

9. Catat pada lembar perhitungan 
10. Plot pada  working  profile final 
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4.  PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI IPAL  
     Materi pada bagian ini bersumber dari Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air 

Limbah, PPLP Pekerjaan Umum 2006. 
 
4.1  Pengolahan Fisik 

Maksud pengolahan fisik adalah memisahkan zat yang tidak diperlukan dari dalam air tanpa 
menggunakan reaksi kimia dan reaksi biokimia hanya menggunakan proses secara fisik sebagai 
variabel pertimbangan untuk rekayasa pemisahan dari air dengan polutan atau zat-zat pencemar 
yang ada di dalam air limbah tersebut. 
 
Beberapa cara pemisahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah: 

a. Pemisahan sampah dari aliran dengan saringan sampah (screen),  
b. Pemisahan grit (pasir) dengan pengendapan melalui grit chamber, kecepatan aliran dalam 

grit chamber tersebut diatur sedemikian rupa sehingga yang diendapkan hanya pasir yang 
relatif mempunyai spesifik grafiti yang lebih berat dari partikel lain. 

c. Pemisahan partikel discrete (sendiri tidak mengelompok) dari suspensi melalui 
pengendapan bebas (unhindered settling),  

d. Pemisahan pengendapan material flocculant (hasil proses flokkulasi atau proses sintesa 
oleh bakteri) yaitu parikel yang mengelompok oleh gaya saling tarik menarik (van der 
waals forces) menjadi menggumpal lebih besar dan kemudian menjadi lebih berat dan 
mudah mengendap. 

e. Pemisahan partikel melalui metoda sludge blanked yang disebut juga hindered 
sedimentation. 

f. Pemisahan dengan metoda konsolidasi pengendapan yaitu diendapkan pada lapisan-
lapisan cairan yang dangkal sehingga mempercepat (compress) pengendapan. Sistem ini 
disebut lamella separator. Penerapannya seperti tube settler  dan plat settler. 

 
4.1.1 Saringan sampah (Screen) 

Meskipun air limbah lewat kamar mandi, WC dan wastafel dapur (kitchen sink), namun tetap 
saja ada sampah-sampah yang masuk pada aliran air limbah. Bila material ini masuk, dapat 
mengganggu proses kerja impeller pompa atau bila masuk dalam proses di instalasi pengolah air 
limbah (IPAL) akan mengganggu proses purifikasi. Kriteria desain saringan sampah pada aliran 
air limbah dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini. 
 
 
 
 
 

Saringan Material Lepas 
Menggunakan bar screen (saringan batang) untuk mencegah objek yang kasar karena dapat 
merusak pompa dan proses air limbah selanjutnya. Ditempatkan sebelum pompa dan 
sebelum grit chamber.  
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Tabel 7. Persyaratan Teknis Saringan 
Faktor Disain Pembersihan Cara 

Manual 
Pembersihan Dengan 

Alat Mekanik 
Kecepatan aliran lewat celah (m/dt) 0,3 – 0,6 0,6 – 1 
Ukuran penampang batang   
Lebar (mm) 4 – 8 8 – 10 
Tebal (mm) 25 – 50 50 – 75 
Jarak bersih dua batang (mm) 25 – 75 10 – 50 
Kemiringan terhadap horizontal (derajat) 45 – 60 75 – 85 
Kehilangan tekanan lewat celah (mm) 150 150 
Kehilangan tekanan Max.(saat tersumbat) (mm) 800 800 
Sumber: Syed R, Qosim, Waste water teatment plants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

Gambar 8. Skematik gambar saringan sampah 
 
4.1.2  Bak Penangkap Pasir (Grit Chamber) 
 
Grit chamber diperlukan untuk memisahkan kandungan pasir atau grit dari aliran air limbah.   
Kunci dari pemisahan ini adalah mengendapkan pasir pada kecepatan horizontal tetapi 
kecepatan tersebut tidak telalu pelan sehingga bahan-bahan lain (organik) selain pasir tidak ikut 
mengendap. 
 
Seperti diketahui bahwa debit air limbah berfluktuasi yang terdiri dari aliran maksimum, 
minimum dan rata-rata. Maka untuk menghadapi variasi debit tersebut beberapa hal yang dapat 
dilakukan atau dipertimbangkan pada saat merencanakan grit chamber, yaitu:  

• Grit chamber dibagi menjadi dua kompartemen atau lebih, untuk aliran minimum bekerja 
hanya satu kompartemen dan maksimum bekerja keduanya 

Maximum flow Minimum flow 



 

• 

• 
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Tabel 8. Kriteria Desain Grit Chamber 

Faktor Rencana Kriteria Keterangan 
Dimensi 
Kedalaman (m) 
Panjang (m) 
Lebar (m) 
Rasio lebar/dalam 
Rasio panjang/lebar 

 
2 – 5 

7,5 – 20 
2,5 – 7 

1:1 s/d 5:1 
2,5:1 s/d 5:1 

 
Jika diperlukan untuk menangkap pasir halus (0,21 mm), 
gunakan waktu detensi (td) yang lebih lama. 
Lebar disesuaikan juga untuk peralatan pengeruk pasir 
mekanik, kalau terlalu lebar dapat menggunakan buffle 
pemisah aliran untuk mencegah aliran pendek. 

Kecepatan Aliran (m/detik) 0,6 – 0,8 Di permukaan air 
Detention time pada aliran 
puncak 

2 – 5 menit  

Pasokan udara  
(liter/detik.m panjang tangki) 

5 - 12 Jika diperlukan untuk mengurangi bau 

(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) 
 
4.1.3  Bak Pengendap I (Preliminary Sedimentation) 
 
Fungsi utama bak pengendap I adalah mengendapkan partikel discrete. Unit ini juga dapat 
menurunkan konsentrasi BOD/COD dalam aliran sehingga membantu menurunkan beban 
pengolahan biologis pada tahapan pengolahan berikutnya. Unit ini dapat mengendapkan (50-
70)% padatan yang tersuspensi (suspended solid) dan mengurangi (30-40)% BOD. 
 
Terdapat tiga (3) tipe unit pengedap yang biasa digunakan yaitu: 
• Horizontal flow (aliran horizontal) yaitu dalam bentuk persegi panjang 
• Radial flow yaitu bak sirkular, air mengalir dari tengah menuju pinggir 
• Upword flow yaitu aliran dari bawah ke atas dan biasanya bak yang digunakan berbentuk 

kerucut menghadap ke atas. Padatan yang mengendap akan naik dan saling bertumbukan 
sehinga terjadi selimut lumpur 

 
Sebaiknya desain dimensi bak pengendap I menggunakan kecepatan aliran puncak (peak hour 
flow) jika tujuannya hanya berfungsi untuk mengedapkan partikel discrete saja dan tidak untuk 
menurunkan kadar bahan organik. Artinya menggunakan detention time dalam bilangan jam 
saja dan bukan hari. Beberapa kriteria perencanaan  berkenaan dengan bak pengendap I dapat 
dilihat pada uraian berikut ini. 
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          Sumber: Syed R. Qasim, Waste water Treatment plants, CBS publishing Jepan,Ltd., 1985,  

   
Gambar 10. Grafik Surface Loading Rate (SLR) dan Waktu Detensi (td) 

Tabel 9.   Design kriteria untuk masing masing tipikal bak pengendap pertama 

Parameter 
Tipe bak pengendap 

Persegi panjang Aliran radial Aliran ke atas 
Surface loading ( m3/m2 hari) 
(Beban permukaan) 

30-45 pada aliran 
maksimum 

45 pada aliran 
maksimum 

± 30 pada aliran 
maksimum 

Waktu detensi (jam) 2, pada aliran maksimum 2, pada aliran 
maksimum 

2-3 pada aliran 
maksimum 

Dimensi P/L4:1, dalam 1,5 m 
P/L 2:1 dalam 3m 

Dalam 1/6s/d 1/10 
diameter 

Piramid dgn sudut 600

Kerucut Sudut 450 
Weir over flow rate (m3/m.hari) 300 V-notch weir di sisi luar V-notch weir di sisi luar 
Kinerja untuk SS > 100 mg/ltr 40-50%, sludge 3-7% 50-70%, lumpur 3-6,5% 65% , lumpur 3-4% 

(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Skema Bak Persegi Panjang Tipe Aliran Horizontal 
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Perhatian khusus harus diberikan terhadap pengendapan flok dalam bentuk MLSS (mixed 
liquoer suspended solid) dari proses activated sludge atau lumpur aktif dengan konsentrasi 
yang tinggi mencapai 5.000 mg/l. Clarifier ini merupakan pengendapan terakhir yang disebut 
juga dengan final sedimentation.  

 
Gambar 12. Skema Tipikal Bak Pengendap Pertama Tipe Aliran Radial Dan Aliran Ke Atas 

 
 
4.1.4  Bak Pengendap II (clarifier) 
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Hasil effluent yang keruh memperlihatkan suatu kegagalan proses pengendapan. Berdasarkan 
pengalaman empirik untuk desain beban permukaan/surface loading (Q/A) digunakan 30-40 
m3/m2.hari. Sedangkan untuk desagn yang aman, harus menggunakan aliran maksimum.  
Kedalaman bak pengendap dengan weir minimal 3 m dan waktu detensi (td) 2 jam untuk aliran 
puncak, Jika perhitungan menggunakan aliran rata-rata, maka waktu detensi berkisar antara 4,5-
6 jam. Besarnya beban pada weir (loading rate) adalah sebesar 124 m3/m.hari. 
  

 
 

Gambar 13. Bentuk Bangunan Secondary Clarifier 
 

5.  PENGOLAHAN BIOLOGIS 
 

5.1  Beberapa Pengertian dalam Pengolahan Biologi 

Beberapa peristilahan yang umum terdapat dalam pengolahan air limbah secara biologis, 
diantaranya: 

a. BOD5 adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau milligram/liter (mg/l) yang diperlukan 
untuk menguraikan benda organik oleh bakteri, sehingga limbah tersebut menjadi jernih 
kembali. Untuk itu semua, diperlukan waktu 100 hari pada suhu 200C. Akan tetapi di 
laboratorium dipergunakan waktu 5 hari sehingga dikenal dengan BOD5 

b. COD adalah banyak oksigen dalam ppm atau milligram/liter yang dibutuhkan dalam 
kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara kimiawi. 

c. TSS (Total Suspended Solid) adalah jumlah berat dalam mg/l kering lumpur yang ada di 
dalam air limbah setelah mengalami penyaringan dengan membrane berukuran 0,45 
mikron 

d. MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid) adalah jumlah TSS yang berasal dari bak 
pengendap lumpur aktif 
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e. MLVSS (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid) MLSS yang sudah dipanaskan pada 
suhu 6000C sehingga material volatile (mudah menguap) yang terkandung didalamnya 
menguap. 

f. Lumpur aktif (activated sludge) adalah endapan lumpur yang berasal dari air limbah yang 
telah mengalami pemberian udara (aerasi) secara teratur. Lumpur ini berguna untuk 
mempercepat proses stabilisasi dari air limbah . Lumpur ini sangat banyak mengandung 
bakteri pengurai, sehingga sangat baik dipergunakan untuk pemakan zat organik pada air 
limbah yangmasih baru. 

g. Waktu tinggal (detention time) adalah waktu yang diperlukan oleh suatu tahap 
pengolahan agar tujuan pengolahan dapat tercapai secara optimal. Pada setiap bagian 
bangunan pengolah memiliki waktu tinggal yang berbeda-beda, sehingga waktu tinggal 
ini perlu diketahui lamanya pada setiap jenis bangunan pengolah. Dengan diketahuinya 
waktu tinggal ini maka besarnya bangunan pengolah dapat dibuat dalam ukuran yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan. 

h. Sewer adalah perlengkapan pengelolaan air limbah, bisa berupa pipa atau selokan yang 
dipergunakan untuk membawa air buangan dari sumbernya ke tempt pengolahan atau ke 
tempat pembuangan. 

i. Effluent adalah cairan yang keluar dari salah satu bagian dari bangunan pengolah atau dari 
bangunan pengolahan secara keseluruhan. 

j. Trickling filter adalah teknik yang baik untuk meningkatkan kontak dari air limbah 
dengan mikroorganisme pemakan bahan-bahan organik yang mengambil oksigen untuk 
metabolismenya. Saringan ini berupa hamparan batu koral berukuran sedang melalui 
mana air tersebut menetes dan berkontak dengan mikroorganisme yang menempel pada 
batu koral tersebut. Pertumbuhan bakteri berkembang sebagai lapisan tipis seperti film 
pada hamparan di sela-sela koral. 
 

5.2  Dasar-Dasar Proses Pengilahan Biologis Untuk Air Limbah  

Pengolahan biologis adalah penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah oleh  
jasad renik /bakteri sehingga menjadi bahan kimia sederhana berupa mineral. Pemilihan metoda 
pengolahan mana yang digunakan untuk pengolahan air limbah tergantung tingkat pencemaran 
yang harus dihilangkan, besaran beban pencemaran, beban hidrolis dan standar buangan 
(effluent) yang diperkenankan. 

 
Prinsip pengolahan menggunakan jasa bakteri (mikroorganisme) untuk menguraikan bahan 
organik yang terkandung dalam air limbah dan enzim yang ada mikroorganisma tersebut  akan 
mengubah bahan organik menjadi unsur-unsur senyawa sederhana. 
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Gambar 14. Prinsip Pengolahan Biologis Secara Aerob dan Anaerob 

Pengolahan secara biologis terdiri dari dua  prinsip utama yaitu pengolahan secara anaerobik 
atau pengolahan yang tidak melibatkan oksigen dan pengolahan secara aerobik atau pengolahan 
dengan melibatkan oksigen. Kedua sistem ini akan berbeda dalam aplikasi teknologi yang akan 
digunakan. 

Pengolahan Anaerobik  
Pengolahan secara anaerobik menggunakan bakteri yang hidup dalam kondisi anaerob yaitu 
bakteri hidrolisa, bakteri acetonogenik dan metanogenik. Semua proses penguraian bahan 
organik oleh bakteri menjadi bahan sederhana dilakukan tanpa oksigen. Contoh pengolahan 
anaerobic yang umum digunakan adalah: septic tank, imhoff tank, kolam anarobik, UASB 
(upflow anaerobic sludge blanket) dan anaerobic filter. 

Pengolahan Aerobik 
Pengolahan secara aerobik terjadi melalui dua proses utama yaitu penguraian bahan organik 
yang disebut dengan proses oksidasi dan proses fermentasi lewat enzim yang dikeluarkan oleh 

enzym 
karbon
Oxidasi 

Dehdrasi /  
hidrasi 

Air + lumpur mineral 

Prinsip Proses Aerobik 

Pemisahan 

Bahan organik + Oksigen 

Siklus Asam citric

enzym 

Pengisapan 
carbon 

               Air + Lumpur Mineral 

Karbohidrat Protein

Bakteri hidrolisa 

Bakteri Acetonogenik 

 

Methane + 
Karbohidrat 

  Methane + Air 

Prinsip Proses Anaerobik        

Acetate           hydrogen        Karbohidrat 

Lumpur mineral 

Asam lemak 

Karbohidrat       Protein            Lipids 

Bahan organik +air                         Bahan organik  

Karbohidrat       Protein            Lipids

Oxidasi  
karbon 



48 
 

bakteri. Contoh unit pengolahan aerobik yang bisa digunakan adalah: activated sludge, 
biological contact media, aerated lagoon dan stabilisasi dengan fotosintesa.  

Ciri-ciri untuk beberapa unit pengolahan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini.  

Tabel 10. Ciri-Ciri Bangunan Pengolahan Biologis Untuk Air Limbah 

Type Pengolahan 
Beban 

hidraulik/biologis 
Keuntungan Kelemahan 

Septik tank Sedimentasi 
ditambah dengan 
stabilisasi lumpur 

1 m3/m2.hari Pengoperasian 
& perawatan 
mudah 

Effisiensi < 30% 

Imhoff tank Sedimentasi 
ditambah dengan 
stabilisasi lumpur 

0,5 m3/m2 hari Pengoperasian 
& perawatan 
mudah 

Efisiensi < 50% 

Kolam 
anaerob 

Pengolahan 
anaerob 

4 m3/m2 hari atau 
0,3 – 1,2 kg 
BOD/m3/hari 

Konstruksi 
mudah 

Efisiensi < 50 % 

UASB Pengolahan 
anaerob  

20 m3/m2 hari influent untuk 
BOD>100 mg/L 

Kecepatan Aliran 
harus stabil 

Kolam 
Fakultatif 

Pengolahan 
anaerob dan aerob 

250 kg BOD/ 
ha.hari  

Efisiensi > 90% Perlu lahan luas 

Kolam Aerasi 
(Aerated 
lagon) 

Pengolahan aerob  Tidak 
menggunakan  
clarifier khusus 

Endapan di dasar 
kolam 

Kolam 
maturasi 

Pengolahan aerob 0,01 kg / m3. hari Efisiensi 70 % Cukup luas 

RBC Pengolahan aerob 0,02 m3/m2.luas 
media 

Tenaga listrik 
kecil & waktu 
detensi 3 jam 

 

Phitoremediasi Dapat melakukan 
penyerapan bahan 
organik dan racun 

25 – 30 kg/ha Dapat 
mengurangi B3 
dan zat 
radioaktif 

Beban organik 
kecil sehingga 
tidak untuk skala 
besar 

 (Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) 
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5.3  Pengolahan Aerobik 

Proses dekomposisi bahan organik dengan sistem  aerobik digambarkan melalui proses sebagai 
berikut dibawah ini:  
 

 

 
Keberadaan oksigen terlarut di dalam air mutlak diperlukan untuk proses dekomposisi tersebut. 
Pada unit proses pengolahan air limbah secara aerobik, keberadaan optimal oksigen terlarut 
direkayasa secara teknologi dengan menggunakan aerator mekanik, diffuser, kontak media yang 
terbuka terhadap udara luar dan proses photosintesis. 
 
Umumnya penggunaan unit pengolahan aerobik adalah untuk pengolahan lanjutan yang disebut 
dengan secondary treatment atau pengolahan sekunder. Pemilihan unit yang akan dipakai untuk 
pengolahan ini tergantung besar beban (biologi dan hidrolis) yang akan diolah dan bergantung 
pada hasil pengolahan yang dikehendaki (ultimate objective). Dibawah ini akan diuraikan 
beberapa gambaran dan kriteria desain unit-unit pengolahan aerobik yang biasa digunakan. 

 5.3.1   Kolam Aerasi (aerated lagoon) 

Kolam aerasi menggunakan peralatan aerator mekanik berupa surface aerator yang digunakan 
untuk membantu mekanisasi pasokan oksigen terlarut di dalam air.  
 
Aerator ini menggunakan propeler yang setengah terbenam dalam air. Putaran propeller ini 
akanmemecah permukaan air sehingga lebih banyak bagian air yang berkontak dengan udara 
dan menyerap oksigen bebas dari udara. Pada dasarnya terdapat tiga jenis kolam aerasi yang 
dikembangkan yaitu: 

a. Tipe fakulatif (Facultative aerated lagoon) 
b. Tipe aliran aerobik langsung (aerobic flow-through) 
c. Type extended aeration  

 
 

 

 

C,H, O, N, P, S, ...+ O2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ ismeMikroorgan     CO2, H2O, PO4
3- , SO4

2-  + sel baru + energi. 
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Tabel 11. Perbedaan Karakteristik Berdasarkan Jenis Kolam Aerasi 

Kriteria Fakultatif Flowthrough Extended aeration 
Konsentrasi solid (mg/l) 30 - 150 30 – 300 4.000 – 5.000 
Waktu detensi (hari) 3 - 6 2 - 5 0,7 -1 
Dalam kolam (m) 3 - 5 3 – 5 3 – 5 
Efisiensi penysisihan BOD (%) 75 – 90 70 – 85 95 – 98 
Kebutuhan lahan (m2/kapita) 0,15 – 0,45 0,10 – 0,35 0,13 – 0,25 
Kebutuhan oxigen+) 0,6 – 0,8 0,6 – 0,8 1,2 – 1,8 
Aerasi HP*    
HP/1000 orang 1,0 – 1,3 1,0 – 1,3 2,0 – 3,0 
HP/1000 m3/kolam 1,0 – 1,5 3,5 – 5,2 1,5 – 2,5 

* ) perhitungan Hourse Power didasarkan bahwa aerator dapat memberikan 1.7 kg O2/HP jam 
+ ) Kg O2/Kg BOD removal 

 
5.3.2.  Kolam Aerasi Fakultatif 

Tipe ini selaras dengan kolam algae pada pada kolam stabilisasi, hanya oksigen yang diperlukan 
disuplai melalui aerator dan bukan melalui proses fotosintesis algae.  

Sistem ini memberikan cukup oksigen, namun input energi untuk aerator tidak cukup untuk 
menjaga seluruh partikel (solid) tetap dalam bentuk suspensi. Seperti kondisi fakultatif pada 
kolam stabilisasi, pada lapisan bagian atas terjadi peroses dekomposisi aerobik dan pada lapisan 
bawah kolam terjadi proses anaerobik. 

Pada prinsipnya unit ini memerlukan energi yang cukup rendah, namun memerlukan lahan yang 
cukup luas meskipun tidak seluas lahan untuk kolam stablisasi. Disamping itu, lumpur selama 
proses pengendapan akan berada di dasar kolam dan secara periodik harus dibersihkan. 
Akumulasi lumpur berdasarkan pengalaman dengan menggunakan kolam aerasi fakultatif 
adalah 30-50 l/kapita/tahun. 
 
5.3.3  Tipe Aerobic Flow Through 

Tipe ini pada prinsipnya menempatkan aerator yang dapat mengangkat seluruh endapan 
tersuspensi dalam aliran sehingga dianggap terjadi pengadukan lengkap dari seluruh sisi kolam 
sebagaimana terjadi pada aerasi di tangki sistem activated sludge/lumpur aktif. Efisiensi 
penyisihan BOD cukup tinggi namun karena aliran keluar membawa juga endapan yang 
tersuspensi sehingga pengurangan suspended solid pada efluen sangat rendah. 
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Gambar 15. Skema Kolam Aerasi Fakultatif  

Kebutuhan energi untuk aerasi hampir sama dengan jenis kolam tipe lainnya hanya karena harus 
mengangkat seluruh suspensi, maka diperlukan tenaga aerator yang lebih besar yaitu 3,5-5,2 
HP/1.000 m3 kolam. Lebih dari 4 kali tenaga yang diperlukan oleh fakultatif aerated lagoon 
atau 2 kali tenaga aerator yang diperlukan extended aeration lagoon. Keuntungan tipe ini tidak 
memerlukan pengurasan lumpur pada dasar kolam. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Skema Aerated Lagoon Flow Through 
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5.3.4  Tipe Aerated lagoon Extended Aearation 

Proses pengolahan air limbah dengan menggunakan lumpur aktif extended aeration merupakan 
pengembangan dari proses lumpur aktif konvensional (standar) yang secara umum terdiri dari 
bak pengendap awal, bak aerasi, dan bak pengendap akhir, serta bak klorinasi untuk membunuh 
bakteri pathogen. Hanya saja khusus untuk extended Aeration, tidak memerlukan bak 
pengendap awal. Bak pengendap awal (pada jenis konvensional) berfungsi untuk menurunkan 
padatan tersuspensi (suspended solids) sekitar 30-40 % serta BOD sekitar 25%. Air limpasan 
dari bak pengendap awal dialirkan ke bak aerasi secara gravitasi.  

Di dalam bak aerasi, air limbah diberi oksigen dari blower atau diffuser sehingga 
mikroorganisma yang ada akan menguraikan zat organik yang ada di dalam air limbah secara 
aerobik. Dengan demikian, di dalam bak aerasi tersebut akan tumbuh dan berkembang biomassa 
dalam jumlah yang besar. Biomassa atau mikroorganisme inilah yang akan menguraikan 
senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap 
akhir. Di dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan 
dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi (resirkulasi) dengan pompa sirkulasi lumpur. Air 
limpasan (overflow) dari bak pengendap akhir dialirkan ke bak klorinasi untuk melalui proses 
desinfeksi. Di dalam bak kontaktor klor ini air limbah dikontakkan dengan senyawa klor untuk 
membunuh mikroorganisme pathogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses klorinasi 
dapat langsung dibuang ke sungai atau badan air. 

Sebagian lumpur yang terikut pada aliran outlet dari kolam akan terendapkan, sebagian lainya 
dibiarkan terakumulasi di dalam kolam atau sebagian yang diendapkan kemudian dikembalikan 
kedalam sistem aerasi untuk mencapai rasio ideal perbandingan makanan dan mikroorganisme 
yang disebut F/M ratio. Terdapat 3 sistem yang umum digunakan yaitu : 
 Menempatkan tangki pengendapan terpisah sesudah kolam 
 Memisahkan bagian dari kolam untuk zona pengendapan untuk menahan lumpur sebelum 

effluent dilepas ke badan air. 
 Melakukan operasi lagoon secara intermittent dengan membuat dua unit secara pararel. 

Kedua unit akan beroperasi secara bergantian, ketika satu unit berhenti, maka akan ada 
kesempatan terjadinya pengendapan. Lumpur akan terakumulasi mencapai konsentrasi 
padatan yang ideal untuk proses pengolahan dengan metode extended aeration. 
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Gambar 17. Skema Proses Lumpur Aktif Aerasi Berlanjut (Extended Aeration) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 18.  Kolam Extended Aeration Menggunakan Tangki Pengendap Terpisah 
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Gambar 19. Extended Aeration Lagoon Dengan Zona Pengendapan  

 

 
Gambar 20. Extended Aerated Lagoon Dengan 2 Sel Dengan Operasi Secara Intermittent 
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5.3.5   Lumpur Aktif (Activated Sludge) 

Lumpur aktif adalah  seluruh lumpur yang tersuspensi dan diberi oksigen sehingga seluruh 
mikroorganisme aerobik yang ada dan melekat dengan lumpur menjadi sangat aktif. Ada dua 
jenis lumpur aktif  yaitu tipe konvensional dan tipe extended aeration.  

Perbandingan karekteristik kedua jenis tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini 

Tabel 12. Perbandingan Sistem Dengan Aerasi 
Jenis 

pengolahan 
Uraian Jenis 

aliran 
Waktu 
tinggal 
lumpur 
(jam) 

Rasio 
Makanan
/ Mikroba 

Beban 
Aerator 
(kg/m3. 
hari) 

MLSS 
(mg/l) 

Periode 
aerasi 
(jam) 

Rasio 
Resirku-

lasi 

Activated 
sludge 
conventional 

 Plug 5 - 15 0,2-0,4 0,3-0,6 1.500 -
2.000 

4 - 8 0,25 – 
0,5 

Extended 
Aeration 

Oxidation 
ditch 

Mix 20-30 0,05 –0,15 0,1-0,4 3.000 -
6.000 

18-36 0,5-2 

Kolam 
Aerasi 

 Plug   0,1 250-
300 

Inter-
mittent 

0 

(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) 
 
Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa pada extended aeration: 

 Periode aerasi lebih panjang/lama sehingga pasokan oksigen lebih sempurna  
 Rasio antara makanan dengan dengan mikroba lebih kecil sehingga penguraian bahan 

organik dalam air limbah makin effektif, dengan demikian menghasilkan ekses lumpur 
(sludge) yang lebih sedikit. 

 Efisiensi penyisihan BOD yang tinggi mendekati 98% 
 
Untuk kesempurnaan hasil tesebut maka extended aeration memerlukan: 

 Unit konstuksi yang lebih besar karena waktu detensi yang diperpanjang /lebih lama 
 Energi lebih tinggi untuk aerasi dan resirkulasi lumpur. 
 Kontrol oprasional harus lebih teliti terutama menjaga rasio F/M dengan mengatur 

konsentasi MLSS dalam tangki reaktor aerasi. 
 
Gambaran perbandingan antara sistem extended aeration (dalam hal ini menggunakan model 
oxidation ditch) dengan sistem konvensional dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 21. Lumpur Aktif Tipe Konvensional Dengan Oxidation Ditch 
 

5.3.6 Oxidation Ditch 

Pada prinsipnya sistem oxidation ditch adalah extended aeration yang semula dikembangkan 
berdasarkan saluran sirkular dengan kedalaman 1-1,5 m yang dibangun dengan pasangan batu. 
Air diputar mengikuti saluran sirkular yang cukup panjang untuk tujuan aerasi dengan alat 
mekanik rotor seperti sikat baja yang berbentuk silinder. Rotor diputar melalui as (axis)  
horizontal dipermukaan air. Alat aerasi ini disebut juga cage rotor. 
 
Belanda mengembangkan saluran sirkular yang lebih dalam (2,5-4 m) untuk mengurangi luas 
lahan yang diperlukan. Hanya sistem rotor horizontal diganti dengan aerator dengan as (axis) 
vertikal. Sistem ini dikenal dengan  “carroussel “ ditch. Umumnya sistem ini dilengkapi dengan 
bak pengendap (clarifier) dan sludge drying bed (unit pengering lumpur). Resirkulasi lumpur ke 
dalam reaktor untuk mendapatkan konsentrasi lumpur antara 0,8-1,2% sehingga rasio resirkulasi 
lumpur dilakukan antara 50-100%. Kebutuhan luas sludge drying bed antara 0,05-0,33 m2 

/capita. Besaran ini bergantung pada efektivitas digester yang digunakan. Makin efektif digester 
maka kebutuhan lahan akan semakin kecil. 
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Gambar 22. Oxidation Ditch 
 

Tabel 13. Karakteristik Peralatan Aerator 
Sistem Aerasi Uraian Kelebihan Kekurangan Transfer 

Efisiensi 
Transfer 

Rate 
Sistem diffuser: 
1.Gelembung  halus 
 
 
2.Gelembung 
sedang 
 
 
3.Gelembung   
besar 

 
Menggunakan:pipa atau 
sungkup keramik yang 
berpori 
 
Menggunakan pipa 
perforated 
 
 
Menggunakan pipa 
dengan orifice 

 
Baik untuk 
pengadukan dan 
transfer oksigen  
Baik untuk 
pengadukan dan 
biaya O&P 
rendah 
Tidak mudah 
tersumbat, biaya 
O&P rendah 

 
Biaya inisial dan 
O&P tinggi  
 
 
Biaya inisial 
tinggi 
 
Biaya inisial dan 
tenaga listrik 
tinggi 

 
10 – 30 
 
 
 
6 – 15 
 
 
4 - 8 

 
1,2 – 2,0 
 
 
 
1,0 – 1,6 
 
 
0,6 – 1,2 

Sistem mekanikal: 
1. Aliran radial 20-
60 rpm 
 
2. Aliran aksial 300-
1.200 rpm 
 

 
 
Dengan diameter 
impeller lebar 
 
Dengan diameter 
propeller pendek 

 
 
Fleksibel, 
adukan baik 
 
Biaya awal 
rendah 

 
 
Biaya awal 
tinggi 
 
Adukan kurang 

  
 
1,2 – 2,4 
 
 
1,2 – 2,4 

Tubular diffuser Udara & AL dihisap 
kedalam pipa untuk 
diaduk 

Rendah biaya 
awal, O&P, 
efisiensi transfer 
tinggi 

Adukan rendah 7 – 10  1,2 – 1,6  

Jet Tekanan udara dan AL 
horizontal 

Cocok untuk 
bak yang dalam 

Perlu pompa 
dan kompresor 

10 – 25  1,2 – 2,4  

Brush rotor Drum dilapisi sikat baja 
dan diputar dengan as 
horizontal 

Cocok untuk 
oxidation ditch 

Efisiensi rendah  1,2 – 2,4  

Submed turbin  Adukan tinggi Energi tinggi  1,0 – 1,5  
a) Kg O2/Kw.jam 
(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) 
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5.3.7   Kolam stabilisasi fakultatif 

Pengolahan sistem ini menggunakan teknolgi paling sederhana yaitu proses mengandalkan O2 
dari fotosintesis algae. Sedangkan penguraian bakteri terhadap bahan organik menjadi posfat 
dan amoniak diperlukan algae sebagai nutrisinya (fertilizer) untuk pertumbuhannya. Untuk 
mencapai kondisi fakultatif di dalam kolam, maka kedalaman kolam berkisar antara 1,5-2 m 
sehingga pada bagian permukaan terjadi proses aerobik dan pada bagian dasar kolam terjadi 
proses anaerobik. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 23.  Proses Ekologi Di Dalam Kolam Fakultatif 
 
Kombinasi unit pengolahan kolam stabilisasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 
beberapa hal berikut ini: 

 Kebutuhan lahan kolam fakultatif yang cukup luas antara 250-300 kg BOD/ ha.hari 
sehingga memerlukan pengolahan lain untuk mengurangai beban organik sebelum masuk 
kolam, misalnya kolam anaerobik. 

 Disamping itu untuk meningkatkan hasil pengolahan limbah dan mengurangi bakteri,  
setelah kolam fakultatif dilanjutkan dengan kolam maturasi atau pembubuhan disinfektan 
sebagai alternatif lainnya 

 Atau sesudah kolam, airnya diperuntukan untuk pengisian kolam ikan 
 
Adapun gambar skematik beberapa kombinasi unit pengolahan kolam stabilisasi ini dapat 
dilihat pada Gambar 24. 
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M ATAHARI
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•Pengolahan effektif bila influent BOD < 250 m g/l

•Kedalam an kolam  1.5 m  – 2.0 m  

•Akum ulasi lum pur 30 cm  untuk 5 tahun

•Keperluan lahan = 0.5  m 2/capita jika m enggunakan kolam  
anaerobik sebelum nya dan 1.0 m 2 / capita jika tdk m engunakan 

algae
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Kolam maturasi digunakan untuk mengerangi bakteri fecal coliform yang mungkin masih ada 
ada effluent dari kolam fakultatif. Kedalaman kolam 1m dan waktu detensi 5-10 hari. Kolam 
anaerobik yang ditempatkan sebelum kolam fakultatif, untuk kawasan tropis dapat mencapai 
pengurangan BOD antara  (50-70) % untuk waktu detensi (1-2) hari dengan kedalaman kolam 
antara (2,5-4) m. Effluent dari kolam stabilisasi dapat digunakan untuk keperluan irigasi, untuk 
kolam ikan peliharaan, dan pingisian air tanah (Ground water recharging). 
 
5.3.8.  RBC ( Rotating Biological Contactor) 

Prinsip pengolahan dengan RBC adalah pengolahan zat-zat organik yang ada pada air limbah 
dengan mengunakan bakteri yang melekat pada media berbeda dengan trickling filter yang 
menggunakan filter media yang diam sebagai tempat koloni bakteri berkembang. Air  limbah 
dicurahkan ke atas filter media tersebut secara intermittent untuk mendapatkan kondisi aerob. 
Sebagaimana umumnya koloni bakteri tersebut menghasikan lendir (film) dari proses sintesa. 
Lendir-lendir ini berkembang menutupi celah (void) diantara media sehingga terjadi 
penumbatan yang akan menghambat aliran. Oleh karena itu, secara periodik perlu adanya 
pembilasan.  
 
Bertentangan dengan kondisi penyumbatan tersebut, maka RBC menggunakan media berupa 
piringan fiber/HDPE yang berada 40% did alam air dan  disusun secara vertikal pada as (axis ) 
rotor horizontal. Piringan diputar dengan kecepatan (3-6) rpm yang memberikan kesempatan 
secara bergantian bagian-bagian dari luas permukaan piringan menerima oksigen dari udara 
luar. Pemutaran ini selain untuk tujuan pemberian oksigen pada bakteri yang melekat pada 
piring juga dimaksudkan untuk membilas secara otomatis lendir yang terbentuk berlebihan pada 
piring. Dengan menggunakan RBC, tidak akan terjadi penyumbatan. 
 
Kriteria desain: 
a. RBC 

• Beban organik untuk piringan 20 gr BOD/ m2 luas piringan.hari 
• Jarak antar piringan (3-5) cm 
• Diameter Piringan (1,5-3) m 
• Waktu detensi dalam bak  (2-4) jam 
• Kedalaman bak piringan bergantung tinggi bagian piringan yang terbenam dalam air, 

misal untuk piringan diameter 3m maka kedalam air dalam bak 2 m 
• Kebutuhan listrik untuk rotor 8-10 Kw.jam/(orang.tahun) 
• Produksi lumpur (0,4-0,5) kg / kg penyisihan BOD 
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Gambar 25. Skema Kombinasi Unit Pengolahan Kolam Stabilisasi 
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b. Bak pengendap II (clarifier) 
• Beban hidrolik permukaan (16-32) m3/(m2.hari) untuk debit rata-rata, dan  (40-50) 

m3/(m2.hari) untuk debit puncak. 
• Beban padatan (4-6) kg/(m2.jam) untuk debit rata-rata dan (8-10) kg/(m2. jam) untuk 

debit puncak 
• Kedalaman bak pengendap (3-4,5) m 

 
Pengolahan air limbah dengan RBC terdiri dari: 

• Saringan sampah, 
• Bak pengendap pendahuluan. 
• Bak kontak media (piringan) 
• Bak pengendap kedua 
• Peralatan utk pembubuhan zat disnfektan 
• Bak pengeram lumpur 
• Bak pengering lumpur 

 
Sebagai catatan RBC pada umumnya digunakan untuk skala modul 1.000 s/d 10.000 jiwa 

 
Gambar 26.   Diagram Alir Proses Pengolahan Air Limbah Dengan RBC 
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Gambar 27.  Skema Sistem Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem RBC 
 

5.3.9. Sistem IPAL Bio-filter 

Air limpasan dari bak pengendap awal selanjutnya dialirkan ke bak kontaktor anaerob dengan 
arah aliran dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Bak kontaktor anaerob diisi dengan 
media dari bahan plastik tipe sarang tawon. Jumlah bak kontaktor anaerob terdiri dari dua buah 
ruangan. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri 
anaerobik atau fakultatif aerobik. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter 
akan tumbuh lapisan film mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan zat 
organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. 

Air limpasan dan bak kontaktor anaerob dialirkan ke bak kontaktor aerob. Di dalam bak 
kontaktor aerob ini diisi dengan media dan bahan plastik tipe sarang tawon, sambil diaerasi atau 
diberi dengan udara sehingga mikroonganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang 
ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian air 
limbah akan kontak dengan mikroorgainisme yang tersuspensi dalam air maupun yang 
menempel pada permukaan media dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik, 
deterjen serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilangan ammonia 
menjadi lebih besar. Proses ini sering dinamakan dengan Aerasi Kontak (Contact Aeration). 
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Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam bak bak pengendap akhir, 
lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke 
bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sedangkan air limpasan (over flow) 
dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak kontaktor khlor ini air limbah dikontakkan dengan 
senyawa khlor untuk membunuh microorganisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar 
setelah proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan 
kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut, dapat menurunkan zat organik (BOD, COD), 
ammonia, deterjen, padatan tersuspensi (SS), phospat dan lainnya. 

Pilihan Sistem IPAL dapat dipilih teknologi yang paling sesuai untuk kondisi setempat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 28. Skema Tangki Biofilter 

Parameter perencanaan bio-filter selengkapnya adalah sebagai berikut : 
 

Bak Pengendap Awal 
• Waktu Tinggal (Retention Time) rata-rata = 3-5 jam 
• Beban Permukaan = 20-50 m3/m2.hari (JWWA) 

 
Biofilter Anaerob 
• Waktu Tinggal (Retention Time) rata-rata           = 6-8  jam 
• Tinggi ruang lumpur                                             = 0,5 m 
• Tinggi Bed Media pembiakan mikroba = 0,9-1,5 m 
• Tinggi air di atas bed media = 20 cm 
• Beban BOD per satuan permukaan media (LA) = 5-30 g BOD/m2.hari 
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Biofilter Aerob 
• Waktu Tinggal (Retention Time) rata-rata = 6-8  jam 
• Tinggi ruang lumpur = 0,5 m 
• Tinggi Bed Media pembiakan mikroba  = 1,2  m 
• Tinggi air di atas bed media  = 20 cm 
• Beban BOD per satuan permukaan media (LA) = 5-30 g BOD/m2.hari 
 

Tabel 14.  Hubungan inlet BOD dan beban BOD 

Inlet BOD mg/l LA g BOD/m2.hari 

300 30 
200 20 
150 15 
100 10 
50 5 

Sumber :  EBIE Kunio., “Eisei Kougaku Enshu”, Morikita Shuppan kabushiki Kaisha, 1992. 
 

Bak Pengendap Akhir 
• Waktu Tinggal (retention time) rata-rata = 2-5 jam 
• Beban Permukaan (Surface Loading) rata-rata = 10 m3/m2.hari 
• Beban Permukaan = 20-50 m3/m2.hari 

 
Media Pembiakan Mikroba 
• Tipe  : Sarang Tawon (Cross flow) 
• Material  : PVC Sheet 
• Ketebalan  : 0,15 – 0,23 mm 
• Luas Kontak Spesifik  : 150 – 226 m2/m3 
• Diameter  lubang  : 2 cm x 2 cm 
• Warna  : hitam atau transparan 
• Berat Spesifik  : 30 – 35 kg/m3 
• Porositas Rongga  : 0,98 
 

5.4  Pengolahan Anaerobik 

Pengolahan anaerobik merupakan suatu proses pengolahan yang tidak menggunakan oksigen 
dalam menguraikan bahan organik oleh bakteri secara biokimia. Sebagaimana reaksi umumnya 
sbb: 
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Pada umumnya, untuk pengolahan secara anaerob di kawasan tropis sangat menolong 
mengurangi pencemaran pada tingkat-tingkat tertentu. Sehingga kombinasi pengolahan jenis 
lain dengan pengolahan aerobik merupakan pilihan untuk mendapatkan biaya optimal dalam 
pengolahan limbah. Pada pengolahan anaerobik harus absen (tidak ada) dari oksigen, akibatnya 
unit pengolahan sistem ini harus selalu tertutup.  

Kecuali untuk kolam anaerobik, biasanya permukaannya dibiarkan terbuka, karena ada proses 
fermentasi yang akan memunculkan buih/scum yang memadat di permukaan, dan akan 
melindungi air dibawahnya dari udara luar sehingga proses anaerobik akan tetap berlangsung 
baik. Dibawah ini diberikan beberapa kriteria untuk unit-unit pengolahan anarobik yang umum 
digunakan. 

Proses di dalam  tangki  septik adalah proses pengendapan dan pengeraman lumpur. Sistem 
pemisahan antara dua kompartemen tangki dimaksudkan agar terjadi endapan sempurna. 
Sedangkan besaran lumpur setelah mengalami dekomposisi pada umumnya sekitar (30-40) 
l/kapita/tahun. Waktu detensi aliran untuk kesempurnaan pengendapan dan proses dekompossi 
suspensi adalah (2-3) hari. 

5.4.1 Anaerobik Filter 

Unit ini dilengkapi filter media untuk tempat berkembangnya koloni bakteri membentuk film 
(lendir) akibat fermentasi oleh enzim bakteri terhadap bahan organik yang ada didalam limbah. 
Film ini akan menebal sehingga menutupi aliran air limbah dicelah diantara media filter tsb, 
sehingga perlu pencucian berkala terhadap media, misalnya dengan metoda back washing. 
Media yang digunakan bisa dari kerikil, bola-bola plastik atau tutup botol pelasik dengan 
diameter antara (5-15) cm. Aliran dapat dilakukan dari atas atau dari bawah. 

Dimensi dihitung berdasarkan : 

 Beban organik yaitu (4-5) kg COD /m3.hari  
 Volume tangki dhitung berdasarkan waktu detensi (1,5-2) hari 
 Jika menggunakan perkiraan kasar dapat dihitung volume (pori dan massa) anaerobik filter 

(0,5-1) m3/kapita 
 Umumnya anaerobik filter digunakan sebagai pengolahan kedua setelah septik tank jika 

alternatif peresapan ke tanah tidak mungkin dilakukan. 
 

 

C,H,O, N, P, S. +NO3 -, PO4
3-, SO4

2- ⎯⎯⎯⎯ →⎯ ismeMikroorgan    CO2, CH4, N2, PH3, H2S +  sel baru + energi 
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5.4.2  UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

Unit ini menstimulasi pembentukan selimut lumpur yang terbentuk di tengah tangki oleh 
partikel dan mengendapkan partikel yang dibawa aliran ke atas. Dengan kecepatan aliran naik 
yang perlahan, maka partikel yang semula akan mengendap akan terbawa ke atas, tetapi aliran 
juga tidak terlalu lambat karena tetap dapat mengendapkan partikel  di dasar.  
 

Jadi pengaturan aliran konstan dalam tangki mutlak diperlukan, maka dibutuhkan pelengkap 
unit sistem buffer untuk penampungan sementara fluktuasi debit yang masuk sebelum 
didistribusikan ke tangki UASB. Disamping itu  diperlukan pengaturan input flow yang merata 
dalam tanki yang menjamin kecepatan aliran setiap titik aliran masuk dari dasar tangki. Sebagai 
pegangan untuk menilai perencanaan biasanya hydrolic loading ditetapkan pada 20 m3/m2.hari 
atau dengan kecepatan aliran konstan ke atas sebesar 0,83 m/jam. Waktu detensi (6-8) jam. 

Penggunaan UASB ini biasanya dipakai pada konsentrasi BOD di atas 1.000 mg/l, yang 
umumnya digunakan oleh industri dengan beban organik tinggi. Jika beban organik rendah, 
maka  akan sukar untuk membentuk sludge blanket. 

5.4.3  Kolam Anaerobik (Anaerobic Pond) 

Kolam biasanya tanpa penutup, tetapi permukaannya diharapkan tertutup oleh scum hasil proses 
fermentasi. Jadi pengaturan kedalaman kolam sangat diperlukan untuk menjaga kondisi anaerob 
yaitu berkisar antara (2-5) m. Beban organik untuk kawasan tropis sekitar (300-350) g 
BOD/m3.hari. Biasanya waktu detensi (1-2) hari. Jika dinding dan dasar pada kolam anaerobik 
tidak menggunakan pasangan batu,  maka kolam tersebut harus dilapisi tanah kedap air (tanah 
liat dan pasir 30%) setebal 30 cm atau diberi lapisan geomembran utk menghindari air dari 
kolam meresap ke dalam tanah dan beresiko mencemari air tanah sekitarnya. 
 
5.4.4   Phytoremediasi (penanganan pencemaran menggunakan tumbuhan) 

Phyto berasal dari kata Yunani - phyton yang berarti tumbuhan/tanaman (plant), Remediation 
asal kata latin remediare (remedy) yaitu memperbaiki sesuatu atau membersihkan sesuatu. Jadi 
Phytoremediation merupakan suatu sistem dimana tanaman tertentu yang bekerjasama dengan 
micro-organisme dalam media (tanah, koral dan air) dapat mengubah zat kontaminan 
(pencemar/pollutan) menjadi kurang atau tidak berbahaya bahkan menjadi bahan yang berguna 
secara ekonomi. 

Proses phytoremediasi 

Proses pada sistim ini berlangsung secara alami dengan enam tahap proses secara serial yang 
dilakukan tumbuhan terhadap zat kontaminan yang berada disekitarnya. 
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a. Phytoacumulation (phytoextraction) yaitu proses tumbuhan menarik zat kontaminan dari 
media sehingga berakumulasi disekitar akar tumbuhan. Proses ini disebut juga 
Hyperacumulation 

 
b. Rhizofiltration (rhizo = akar) adalah proses adsorpsi atau pengedapan zat kontaminan  

oleh akar untuk menempel pada akar. Percobaan untuk proses ini dilakukan dengan 
menanan bunga matahari pada kolam mengandung radio aktif untuk suatu tes di 
Chernobyl, Ukraine. 

 
c. Phytostabilization yaitu penempelan zat-zat contaminan tertentu pada akar yang tidak 

mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. Zat-zat tersebut menempel erat (stabil) pada 
akar sehingga tidak akan terbawa oleh aliran air dalam media. 

 
d. Rhyzodegradetion disebut juga enhenced rhezosphere biodegradation, or plented-assisted 

bioremidiation degradation, yaitu penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas microba 
yang berada di sekitar akar tumbuhan. Misalnya ragi, fungi dan bakteri. 

 
e. Phytodegradation (phyto transformation) yaitu proses yang dilakukan tumbuhan untuk 

menguraikan zat kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang kompleks menjadi 
bahan yang tidak berbahaya dengan dengan susunan molekul yang lebih sederhana yang 
dapat berguna bagi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Proses ini dapat berlangsung pada 
daun, batang, akar atau di luar sekitar akar dengan bantuan enzym yang dikeluarkan oleh 
tumbuhan itu sendiri. Beberapa tumbuhan mengeluarkan enzym berupa bahan kimia yang 
mempercepat proses proses degradasi. 

 
f. Phytovolatization yaitu proses menarik dan transpirasi zat contaminan oleh tumbuhan 

dalam bentuk larutan terurai sebagai bahan yang tidak berbahaya lagi untuk selanjutnya di 
uapkan ke admosfir. Beberapa tumbuhan dapat menguapkan air 200 sampai dengan 1000 
liter perhari untuk setiap batang. 

 
Aplikasi lapangan 

Beberapa penerapan lapangan dengan konsepsi phytoremediasi yang cukup berhasil di 
antaranya adalah: 

a. Menghilangkan logam berat yang mencemari tanah dan air tanah, seperti yang dilakukan di 
New Zealand, lokasi: Opotiki, Bay of Plenty. Membersihkan tanah yang tercemar 
cadmium (Cd oleh penggunaan pestisida) dengan menanam pohon poplar. 
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b. Membersihkan tanah dan air tanah yang mengandung bahan peledak ( TNT, RDX dan 
amunisi meliter) di Tennese, USA dengan menggunakan metode wetland yaitu kolam yang 
diberi media koral yang ditanami tumbuhan air dan kemudian dialirkan air yang tercemar 
bahan peledak tersebut.. Tumbuhan yang digunakan seperti : Sagopond (Potomogeton 
pectinatus), Water stargas (Hetrathera), Elodea (Elodea Canadensis) dan lain-lain. 

 
c. Pengolahan limbah domestik dengan konsep phitoremediasi dengan metoda Wetland,   

seperti yang diterapkan dibeberapa tempat di Bali dengan sebutan wastewater garden atau 
terkenal dengan Taman Bali seperti yang terlihat di Kantor Camat Kuta, Sunrise school, 
dan Kantor Gubernur.  
 

Wetland ini berupa kolam dari pasangan batu kemudian diisi media koral setinggi 80 cm yang 
ditanami tumbuhan air (Hydrophyte) selanjutnya dialirkan air limbah (grey water dan effluent 
dari septic tank). Air harus dijaga berada pada ketinggian 70 cm atau 10 cm di bawah permukaan 
koral agar terhindar dari bau dan lalat serangga lainnya. Untuk menghindari penyumbatan pada 
lapisan koral maka air limbah sebelum masuk unit wetland ini harus dilewatkan pada unit 
pengendap partikel discrete. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap influent dan effluent 
diperoleh hasil evaluasi kinerja unit tersebut, dengan efisiensi penyisihan sebagai berikut: BOD  
(80-90)%, COD (86-96) %, TSS (75-95) %,  Total N (50-70) %, Total P (70-90)%, Bakteri 
coliform 99 %.  
 
Terdapat 27 spesies tumbuhan yang digunakan untuk taman di Bali ini diantaranya Keladi, 
pisang, Lotus, Cana, Dahlia, Akar wangi, Bambu air, Padi-padian, Papirus, Alamadu dan 
tanaman air lainnya. Pemeliharaan sistim ini sangat kecil yang umumnya hanya menyiangi daun-
daun tumbuhan yang layu/kering dengan demikian maitainance cost sangat rendah, Menurut 
penjelasan dari pihak Sunrise school yang telah dua tahun menggunakan sistim ini belum pernah 
terjadi cloging pada lapisan koral dengan rasio pori hanya 40% untuk ukuran koral hanya (5-10) 
mm. Pada dasarnya proses yang terjadi pada wetland ini sangat alami artinya mikroorganisme 
dan tanaman membetuk ekosistem sendiri untuk berhadapan dengan jenis polutan yang masuk, 
jadi tingkat adaptasi/akomodasi terhadap zat dan kadar pencemararan sangat baik, berbeda 
dengan misalnya fakultatif pond  proses akan rusak (invalid) jika ada B3 yang masuk atau jika 
beban pencemaran meningkat lebih dari 20% akan terbentuk algae bloom. Namun penerapan 
yang digunakan umumnya terbatas pada skala kecil yaitu untuk perkantoran, sekolah dan 
komunal skala RW, hal ini terjadi karena luas lahan yang dibutuhkan perkapitanya lebih tinggi 
dibanding sistim konvensional umumnya. Meskipun dibandingkan dengan sistim kolam 
stabilisasi kebutuhan lahan jauh lebih luas..  
 
Konsep Perencanaan Wetland 
Beberapa ketentuan yang diperlukan untuk merencanakan sistim di atas yaitu: 
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1. Unit wetland harus didahului dengan bak pengendap untuk menghidari penyumbatan pada 
media koral oleh partikel-partikel besar. 

2. Konstruksi berupa bak/kolam dari pasangan batu kedap air dengan kedalaman ± 1 m . 
3. Kolam dilengkapi pipa inlet dan pipa berlubang-lubang untuk outlet 
4. Kolam diisi dengan media koral (batu pecah atau kerikil) diameter (5-10) mm. 

setinggi/setebal 80 cm 
5. Ditanami tumbuhan air dicampur beberapa jenis yang  berjarak cukup rapat, dengan 

melubangi lapisan media koral sedalam 40 cm untuk dudukan tumbuhan. 
6. Dialirkan air limbah setebal 70 cm  dengan mengatur level (ketinggian) outlet yang 

memungkinkan media selalu tergenang air berada 10 cm di bawah permukaan koral 
7. Desain luas kolam  berdasarkan beban BOD yang masuk tiap hari dibagi dengan loading 

rate pada umumnya. Untuk Amerika utara = 32,10 kg BOD/Ha/hari. Untuk daerah tropis 
kira-kira = 40 kg BOD/Ha/hari . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29.  Bak Phytoremediasi 
 

5.5 Teknologi Pengolahan Lumpur 

Sludge atau lumpur merupakan bagaian terakhir dari proses pengelolaan air buangan yang harus 
diolah terlebih dahulu sehingga aman bagi lingkungan. Pada dasarnya lumpur hasil 
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pengendapan dari bak pengendap pertama memiliki kadar air yang tinggi dengan bagian padat 
berkisar (0,5-4)%. Alternatif cara pengelolaan lumpur dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 
 
 

 

 

 

Gambar 30. Pilihan Proses Pengolahan Lumpur 
 

Pengolahan lumpur yang umum dilakukan dengan menggunakan unit-unit pengolahan yang 
sama seperti pada instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) yang dilengkapi dengan imhoff tank. 
Proses thickening dan digester (pengeraman) dilakukan pada bak yang sama di imhof tank. 
Lumpur disimpan pada digester hingga matang selama beberapa hari baru disalurkan ke drying 
bed atau unit pengering lumpur. Penggunaan imhoff tank ini dapat dilakukan untuk jumlah 
lumpur yang sedikit atau wilayah layanan sewerage yang kecil. Namun bila cakupan layanan 
sewerage luas (besar), maka pengolahan lumpur haruslah dikelola dengan baik agar tidak 
menimbulkan masalah. Oleh karena itu, jumlah lumpur yang banyak ini memerlukan tahapan 
pengolahan/proses lumpur yang lengkap untuk mendapatkan hasil yang baik dan efisiensi yang 
tinggi.  
 
5.5.1  Thickening 

Tujuan thickening adalah mengurangi volume lumpur dengan membuang supernatannya. 
Supernatan adalah cairan atau fase cair di dalam lumpur yang akan terpisah dengan fase 
padatannya. Jika konsentrasi padatan dalam lumpur semula sebesar 2%, maka setelah melewati 
proses thickening konsentrasi padatan dalam lumpur akan bertambah menjadi 5% sehingga 
terjadi pengurangan volume sebesar 100 % - (200/5) % =  60%.  

Gravity thickening adalah salah satu jenis thickening yang biasanya berbentuk silinder dengan 
kedalaman ±3,00 meter dan dasar berbentuk kerucut untuk memudahkan pengurasan lumpur. 
Lumpur diendapkan di dalam tangki dengan waktu detensi selama1 hari. Tujuan penggunaan 
thickening ini adalah mengurangi volume lumpur hingga (30-60)%. Tabel berikut di bawah ini  
menyajikan  kriteria perencanaan untuk gravity sludge thickener yang umum digunakan: 
 

 

 

Stabilisasi: 
-Oksidasi 
-Stabilisasi 
dengan kapur 
-Pengeraman 
Aerobik 
-Pengeraman 
Anaerobik 

Conditioning: 

- Chemical 
- Elutriation 
- Pemanasan 

Dewatering: 
 
-Vaccum filter 
-Filter Press 
-Horizontal bed 
filter 
-Centrifugation 
- Drying Bed 

Pembuangan: 
 
-Land 
Application 
-Composting 
-Recalcination 
-Landfilling 

Sludge 
masuk 

Thickening: 

Gravity 
Flotation 
Configuration 
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Tabel 15. Kriteria Perencanaan Gravity Sludge Thickener 

 
Asal Lumpur 

Konsentrasi 
Awal (%) 

Consentration 
Thickened 

 (%) 

Beban 
Hidraulik 
(m3/m2.hr) 

Laju Beban 
Padatan 

(kg/m2.hr) 

Efisiensi 
Pengendapan 

(%) 

Over flow 
TSS 
(%) 

Pengendap I 1,0-7,0 5,0-10,0 24-33 90-14,4 85-98 300-1.000 

Trickling 
Filter 

1,0-4,0 2,0-6,0 2,0-6,0 35-50 
 

80-92 200-1.000 
 

Activated 
Sludge 

0,2-1,5 
 

2,0-4,0 
 

2,0-6,0 
 

10-35 
 

60-85 200-1.000 
 

Pengendap 
I+II 

0,5-2,0 
 

4,0-6,0 
 

4,0-10,0 
 

25-80 
 

85-92 
 

300-800 
 

(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah PU, 2006) 
 

5.5.2   Stabilisasi Lumpur Dengan Sludge Digester 

Tujuan stabilisasi lumpur adalah mengurangi bakteri pathogen, mengurangi bau yang 
menyengat dan mengendalikan pembusukan zat organik. Stabilisasi ini dapat dilakukan dengan 
proses kimia, fisika dan biologi. Umumnya  proses biologi  banyak digunakan dalam proses 
pengeraman secara anaerobik yang disebut anaerobic digester. 

Pengaruh temperatur sangat penting dalam mempercepat proses pengeraman (digesting) yaitu 
temperatur antara (350C-550C). Pada kondisi tersebut bakteri thermophilic memegang peranan 
penting untuk proses pengeraman. Jadi pemanasan akan meningkatkan laju pengolahan dalam 
digester menjadi lebih tinggi. Namun kawasan tropis pada dasarnya tidak memerlukan 
pemanasan tambahan. Beberapa kriteria perencanaan yang dapat digunakan dapat dilihat pada 
Tabel 16 berikut di bawah ini. 

Tabel 16. Desain Kriteria untuk Pengeraman Anaerobik 

Parameter Standard Rate High Rate 
Lama Pengeraman (SRT) (hari) 30 – 60 10 – 30 
Sludge loading (kg VS/m3.hari) 0,64 – 1,60 2,40 – 6,41 
     Kriteria volume   
Pengendapan I  (m3/kapita) 0,03 – 0,04 0,02 – 0,03 
Pengendapan I + II (dari activated sludge) (m3/kapita) 0,06 – 0,08 0,02 – 0,04 
Pengendapan I + II (trickling filter) (m3/kapita) 0,06 – 0,14 0,02 – 0,04 
Konsentrasi solid (lumpur kering) yg masuk (%) 2 – 4 4 – 6 
Konsentrasi setelah pengeraman  4 – 6 4 – 6 

(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) 
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Gambar 31. Skema Anaerobic Sludge Digester 
 

5.5.3  Sludge Conditioning 

Proses sludge conditioning diperlukan untuk menghilangkan bau dan memudahkan pengeringan 
lumpur. Proses conditioning dilakukan dengan menambah bahan kimia seperti kapur, ferro 
chlorida, dan aluminium sulfat. 
 
5.5.4   Pengeringan Lumpur 

Lumpur dikeringkan untuk memudahkan pembuangannya terutama dalam hal transpotasi. 
Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar kelembaban lumpur.  Proses pengeringan dapat 
dilakukan dengan alami melalui proses evaporasi, atau menggunakan peralatan mekanik seperti 
vaccum filter, fiter press, dan belt filter. Umumnya proses pengering lumpur yang banyak 
digunakan adalah  dengan evaporasi alami. Unit pengering lumpur dengan proses evaporasi 
yang umum digunakan adalah sludge drying bed. Gambaran kriteria perencanaan sludge drying 
bed (bak pengering Lumpur) dapat dilihat di bawah ini.  

 

 

 
 

 

Digested 
sludge 

Supernatan 

Pengeluaran gas 

Pengeluaran 
lumpur

scum 

Pengeluaran scum 

Pembuangan 
supernatan 

Inlet 
lumpur 

 Dimensi bak pada umumnya (8x30) m2 
 Area yg dibutuhkan  

- (0,14 – 0,28) m2/kapita untuk sludge drying bed tanpa atap penutup 
- (0,10-0,20) m2/kapita untuk sludge drying bed dengan atap penutup 

 Sludge loading rate 
(100-300) kg lumpur kering/m2.tahun - tanpa atap penutup 
(150-400) kg lumpur kering/m2.tahun - dengan atap penutup 

 Sludge cake terdiri dari (20-40)% padatan
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Gambar 32. Kriteria Sludge Drying Bed 

5.5.5  Pembuangan Lumpur 

Lumpur kering yang disebut juga sludge cake dari hasil pengolahan lumpur air limbah domestik 
setelah melalui proses digesting sebenarnya sudah merupakan humus sehingga dapat digunakan 
untuk conditioning tanah tandus, dan dapat juga digunakan sebagai landfill. Jika dikhawatirkan 
lumpur mengandung logam berat dan B3, sebaiknya dijadikan tanah uruk yang diatasnya 
ditanami tumbuhan yang bukan untuk konsumsi manusia dan hewan ataupun untuk landfill. 
Tumbuhan tersebut dapat difungsikan sebagai phytoremediator untuk menyerap B3 dari tanah 
urug tersebut dalam jangka panjang. 
 

                 CONTOH PERHTUNGAN  

SALURAN 
1. Perhitungan Debit 
Pemakaian air bersih per orang per hari 200 l/h. Air buangan yang dihasilkan 80% dari 
pemakaian air bersih.  
Debit air buangan rata-rata per 1000 penduduk (qr): 
      =  200 x 80% x 1000 
            86400 
      = 1.8519 l/dtk 
Debit harian maksimum (qmd) : 
     = 1,2 x qr 
 = 1,2 x 1,8519 
 = 2,2223 l/dtk 
2. Debit Pipa Cabang/Induk 
Misal: Ekivalensi penduduk suatu zona pelayanan sebesar 24.709. Panjang pipa induk 135 m, cr 
= 0.2, qinf = 3 l/km/dtk 
Debit puncak (Q peak) : 

20cm pasir halus

30 cm lumpur

10 cm pasir 
kasar 

10 cm krikil sedang

15 cm krikil 
kasar 
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 = 5 x p0.8 x qmd + cr x p x qr + L/1000 x qinf 
 = 5 x 24,7090,8 x 2.2223 + 0.2 x 24,709 x 1,8519 + 3x135/1000 
 = 154.1196109 l/dtk 
 = 0,154119 m3/dtk 
Debit minimum (Q min) : 
 = 0.2 x p1,2 x qr 
 = 0,2 x 24,7091,2 x 1,8519 
 = 17,38095882 l/dtk 
 = 0,017381 m3/dtk 

Untuk pipa cabang/induk d/D = 0,8 sehingga dari nomogram untuk pipa bulat diperoleh : 
 Qp/Qf = 0,87 
 Q penuh = Qpuncak / 0,87 
  = 0,154119 / 0,87 
  = 0,1771482759 m3/s 
 D penuh = {(4 x Qf)/(3,14 x Vfas)}0,5 
  = {(4 x 0,1771482759)/(3,14 x 1)}0,5 
  = 0,4750 m 
  = 19" (di pasaran 20" = 0,5 m) 
 V penuh = (4 x Q penuh)/(3,14 x D2 penuh pasaran) 
  = (4 x 0,1771482759)/(3,14 x 0,52) 
  = 0,903 m/s 
Dari nomogram dengan Q min/Q penuh = 0,017381/0,1771482759 = 0,0981 didapat 
 Dm/Df = 0,235, sehingga Dm = Dfx0,235 = 0,5x0,235 = 0,1175 
 Vm/Vf = 0,53, sehingga Vm = Vfx0,53 = 0,9027x0,53 = 0,4784 
Karena Vm dan Dm memenuhi syarat, yaitu : >0,6 m/dtk > 10 ton maka tidak perlu digelontor 
 
3. Penggelontoran 
Penggelontoran dilakukan jika salah satu atau kedua persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi. 
 Vw = Vm + {g[Ag.dg - Am.dm]/[Am(1 - Am/Ag)]}0,5 
 Qg = Vw x (Ag - Am) 
 Vg = L x (Ag - Am) 
 Dg = 0,4 Dg 
 Dm = 0,4 Dm 
 
Dari nomogram untuk Qm/Qf, didapat : 
 Am/Af = a, sehingga Am = a x Af 
 Dm/Df = b, sehingga Dm = b x Df 
Dari nomogram untuk Dg/Df, didapat : (Dg beton = 7,5 - 10 cm) 
 Ag/Af = c, sehingga Ag = c x Af 
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