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LIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAH

� Tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas 
lainnya semakin bertambah → maka bertambah 
pula buangan/limbah yang dihasilkan.

� Limbah/buangan yang ditimbulkan dari 
aktivitas dan konsumsi masyarakat →  limbah 
domestik atau sampah.

� Industri selain menghasilkan produk juga 
menghasilkan limbah. Dan bila limbah industri 
ini dibuang langsung ke lingkungan akan 
menyebabkan terjadinya pencemaran 
lingkungan.



LIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAHLIMBAH
� Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri 

ini bisa berbentuk padatan, cairan dan juga gas. 
� Limbah ini ada yang berbahaya dan beracun 

bagi lingkungan hidup dan khususnya manusia.

LIMBAH PADAT DOMESTIKLIMBAH PADAT DOMESTIKLIMBAH PADAT DOMESTIKLIMBAH PADAT DOMESTIK
� Sampah masih merupakan permasalahan lingkungan 

yang cukup serius yang masih dihadapi di negara kita.
� Rata-rata per orang per hari menghasilkan sampah 1–2 

kg, dan akan terus meningkat sejalan dengan 
meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup 
masyarakat. 

� Namun, penanganan sampah yang masih dilakukan 
secara konvensional belum dapat mengendalikan 
sampah yang ada.



LIMBAH PADAT DOMESTIK (LIMBAH PADAT DOMESTIK (LIMBAH PADAT DOMESTIK (LIMBAH PADAT DOMESTIK (cont))))
� Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan 
kesehatan.

� Mis: polusi bau dari sampah yang membusuk, 
pencemaran air akibat pembuangan sampah ke 
sungai dan merembesnya air lindi dari TPA 
(tempat pembuangan akhir) ke permukiman 
dan sumber air penduduk, pencemaran udara 
akibat pembakaran sampah merupakan 
permasalahan yang timbul akibat pembakaran 
sampah.

� Sebanyak 20% sampah dibuang ke sungai 
menyumbang sekitar 60 – 70% pencemaran 
sungai.



Secara umum komposisi dari sampah di setiap Secara umum komposisi dari sampah di setiap Secara umum komposisi dari sampah di setiap Secara umum komposisi dari sampah di setiap 
kota bahkan negara hampir sama yaitu:kota bahkan negara hampir sama yaitu:kota bahkan negara hampir sama yaitu:kota bahkan negara hampir sama yaitu:

• Kertas dan katun ± 35 %
• Logam ± 7 %
• Gelas ± 5 %
• Sampah halaman dan dapur ± 37 %
• Kayu ± 3 %
• Plastik, karet, dan kulit ± 7 %
• Lain-lain ± 6 %



 PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH PENGOLAHAN SAMPAH

Kesadaran masyarakat masih rendah dalam 
mengolah sampah, misalnya:
�Rendahnya kesadaran untuk mengurangi 
sampah    yang akan dihasilkan
�Memanfaatkan kembali suatu barang
�Memilih produk isi ulang
�Membuang sampah pada tempatnya
�Melakukan pemisahan sampah kering (sampah 
anorganik) dengan sampah basah (sampah  
organik).



                        PENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAHPENGELOLAAN SAMPAH
     Melaksanakan konsep 4R, yaitu:

�ReduceReduceReduceReduce, minimisasi sampah dari sumber
�ReuseReuseReuseReuse, memanfaatkan kembali sampah 

seperti penggunaan bahan-bahan 
plastik/kertas bekas untuk benda-benda 
souvenir, bekas ban untuk tempat pot atau 
kursi taman, dll.
�RecoveryRecoveryRecoveryRecovery, melakukan upaya untuk 

perolehan kembali  bahan-bahan yang 
berguna.



�     Recycle,Recycle,Recycle,Recycle, melakukan pemprosesan 
sehingga menghasilkan produk lainnya

Bahan-bahan yang dapat direcycle atau 
didaur-ulang seperti kertas atau sampah 
bekas, pecahan-pecahan gelas atau kaca, 
besi atau logam bekas dan sampah 
organik yang berasal dari dapur atau 
pasar dapat didaur-ulang menjadi 
kompos (pupuk). 



SUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIR        

�Limbah cair domestik terdiri dari air limbah 
yang berasal dari perumahan dan pusat 
perdagangan maupun perkantoran, hotel, rumah 
sakit, tempat” umum, lalu lintas, dll.
�Limbah Cair Industri adalah limbah yg berasal 
dari industri. Sifat-sifat air limbah industri relatif 
bervariasi tergantung dari bahan baku yg di 
gunakan, pemakaian air dalam proses, dan bahan 
aditif yang digunakan selama proses produksi. 



SUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIRSUMBER & KARAKTERISTIK LIMBAH CAIR ( ( ( ( ( ( ( (contcontcontcontcontcontcontcont))))))))        
� Limbah Cair Pertanian berasal dari buangan air 

irigasi yg disalurkan kembali ke saluran 
drainase atau meresap ke dalam tanah. Limbah 
ini akan mempengaruhi tingkat kekeruhan 
BOD5, COD, pH juga kadar unsur N, P, dan 
pestisida, insektisida.

� Limbah Pertambangan berasal dari buangan 
pemrosesan yang terjadi diarea pertambangan 
misalnya tambang emas. Limbah ini akan 
mempengaruhi tingkat kekeruhan 
BOD5,COD,pH, tetapi juga kadar kimia yg 
digunakan dalam proses penambangan.



 SABUN DAN DETERJEN SABUN DAN DETERJEN SABUN DAN DETERJEN SABUN DAN DETERJEN
� Limbah domestik kerapkali mengandung sabun dan 

deterjen.
� Keduanya merupakan sumber potensial bagi bahan 

pencemar organik.
� Sabun adalah senyawa garan dari asam-asam lemak 

tinggi, seperti natrium stearat, C17H35COO-Na+.
� Sampah dan buangan-buangan kotoran dari rumah 

tangga, pertanian dan pabrik/industri dapat 
mengurangi kadar oksigen dalam air yang dibutuhkan 
oleh kehidupan  dalam air. Di bawah pengaruh bakteri 
anaerob senyawa organik akan terurai dan 
menghasilkan gas-gas NH3 dan H2S dengan bau 
busuknya.

� Penguraian senyawa-senyawa organik juga akan 
menghasilkan gas-gas beracun dan bakteri-bakteri 
patogen yang akan mengganggu kesehatan air.



DETERJEN SINTETIK DETERJEN SINTETIK DETERJEN SINTETIK DETERJEN SINTETIK 

� Deterjen merupakan pembersih sintetis 
yang terbuat dari bahan-bahan turunan 
minyak bumi.

� Dibanding dengan produk terdahulu 
yaitu sabun, deterjen mempunyai 
keunggulan antara lain mempunyai daya 
cuci yang lebih baik serta tidak 
terpengaruh oleh kesadahan air.



LIMBAH B3LIMBAH B3LIMBAH B3LIMBAH B3LIMBAH B3LIMBAH B3LIMBAH B3LIMBAH B3



Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)Karakteristik limbah B3 (PP No. 18 tahun 1999)
hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:

• Mudah meledak
• Mudah terbakar
• Bersifat reaktif
• Beracun
• Menyebabkan

infeksi
• Bersifat korosif 



Klasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernyaKlasifikasi limbah B3 Berdasarkan sumbernya

� Primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari 
tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan 
banyak mengandung biomassa senyawa organik 
yang stabil dan mudah menguap.

� Chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan 
dari proses koagulasi dan flokulasi.

� Excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal 
dari proses pengolahan dengan lumpur aktif 
sehingga banyak mengandung padatan organik 
berupa lumpur dari hasil proses tersebut.

� Digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari 
pengolahan biologi dengan digested aerobic 
maupun anaerobic di mana padatan/lumpur yang 
dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung 
padatan organik.



Contoh limbah B3

√ Logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, dan 
Zn serta zat kimia seperti pestisida, sianida, sulfida, 
fenol dan sebagainya. 

� Cd dihasilkan dari lumpur dan limbah industri kimia 
tertentu

� Hg dihasilkan dari industri klor-alkali, industri cat, 
kegiatan pertambangan, industri kertas, serta 
pembakaran bahan bakar fosil.

� Pb dihasilkan dari peleburan timah hitam dan accu. 
Logam-logam berat pada umumnya bersifat racun 
sekalipun dalam konsentrasi rendah. 

√ Daftar lengkap limbah B3 dapat dilihat di PP No. 85 
Tahun 1999: Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3). 



Pengendalian Limbah B3

From Cradle to the Grave

Penghasil

Pengumpul

Pengolah 
(treatment and disposaltreatment and disposaltreatment and disposaltreatment and disposal)

Pemanfaat
(waste exchangewaste exchangewaste exchangewaste exchange)

Penimbun
Limbah yg tdk Limbah yg tdk Limbah yg tdk Limbah yg tdk 
habis bereaksihabis bereaksihabis bereaksihabis bereaksi

Abu incinerator, sisa Abu incinerator, sisa Abu incinerator, sisa Abu incinerator, sisa 
hasil reaksi kimia, dllhasil reaksi kimia, dllhasil reaksi kimia, dllhasil reaksi kimia, dll
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PENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DANPENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAHPENGENDALIAN LIMBAH

Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam 
memelihara kelestarian lingkungan

Tiga metode pengolahan:
1. Pengolahan secara fisika
2.Pengolahan secara kimia
3.Pengolahan secara biologi

Untuk suatu jenis air buangan tertentu, ketiga metode 
pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara 

sendiri-sendiri atau secara kombinasi. 



PENGOLAHAN SECARA FISIKA 
Proses flotasi →  menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak 
dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Flotasi juga 
dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi 
(clarification) atau pemekatan lumpur endapan (sludge thickening) dengan 
memberikan aliran udara ke atas (air flotation).

Proses filtrasi →  dilakukan sebelum proses adsorbsi atau proses reverse 
osmosis-nya → untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari 
dalam air agar tidak mengganggu proses adsorbsi atau menyumbat membran 
yang dipergunakan dalam proses osmosa.

Proses adsorbsi: biasanya dengan karbon aktif →  untuk menyisihkan 
senyawa aromatik (misalnya: fenol) dan senyawa organik terlarut lainnya, 
terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut.

Teknologi membran (reverse osmosis) → untuk unit-unit pengolahan kecil, 
terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali air yang 
diolah karena biaya instalasi dan operasinya sangat mahal.



PENGOLAHAN SECARA KIMIA



PENGOLAHAN SECARA BIOLOGI
�Semua air buangan yang biodegradable dapat diolah 

secara biologi. Sebagai pengolahan sekunder, 
pengolahan secara biologi dipandang sebagai 
pengolahan yang paling murah dan efisien. Dalam 
beberapa dasawarsa telah berkembang berbagai metode 
pengolahan biologi dengan segala modifikasinya.

�Ditinjau dari segi lingkungan dimana berlangsung 
proses penguraian secara biologi, proses ini dapat 
dibedakan menjadi dua jenis:

1. Proses aerob, yang berlangsung dengan hadirnya  
oksigen;

2. Proses anaerob, yang berlangsung tanpa adanya oksigen.



TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH B3

Tujuan: mengurangi,memisahkan, mengisolasi 
dan/atau    menghancurkan 
sifat/kontaminan yg berbahaya

 
Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di 

industri, tiga metode yang paling populer:
1.1.1.1.Chemical conditioningChemical conditioningChemical conditioningChemical conditioning    
2.2.2.2.Solidification/StabilizationSolidification/StabilizationSolidification/StabilizationSolidification/Stabilization
3.3.3.3.IncinerationIncinerationIncinerationIncineration



1. Chemical Conditioning 

Tujuan: 
▫ Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang 

terkandung di dalam lumpur
▫ Mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air 

dalam lumpur
▫ Mendestruksi organisme patogen
▫ Memanfaatkan hasil samping proses chemical 

conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi 
seperti gas methane yang dihasilkan pada proses 
digestion

▫ Mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke 
lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima 
lingkungan



2. Solidification/Stabilization 

Stabilisasi →  proses pencampuran limbah 
dengan bahan tambahan (aditif) yg bertujuan 
menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari 
limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah 
tersebut. 

Solidifikasi →   proses pemadatan suatu bahan 
berbahaya dengan penambahan aditif. 



Proses solidifikasi/stabilisasi berdasarkan mekanismenya 
dapat dibagi menjadi 6 golongan:

1. Macroencapsulation � bahan berbahaya dalam limbah 
dibungkus dalam matriks struktur yang besar

2. Microencapsulation �  mirip macroencapsulation 
tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam 
struktur kristal pada tingkat mikroskopik

3. Precipitation
4. Adsorpsi � bahan pencemar diikat secara elektrokimia 

pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi.
5. Absorbsi � proses solidifikasi bahan pencemar dengan 

menyerapkannya ke bahan padat
6. Detoxification �  mengubah suatu senyawa beracun 

menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih 
rendah atau bahkan hilang sama sekali



3. Incineration (pembakaran)� alternatif 
yang menarik

a. Mengurangi volume dan massa limbah hingga 
sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). 

b. Teknologi ini bukan solusi final karena pada 
dasarnya hanya memindahkan limbah dari 
bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas 
yang tidak kasat mata. 

c. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam 
bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki 
beberapa kelebihan: sebagian besar dari 
komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan 
limbah berkurang dengan cepat serta 
memerlukan lahan yang relatif kecil. 



d. Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah 
nilai kandungan energi (heating value) limbah. 
Selain menentukan kemampuan dalam 
mempertahankan berlangsungnya proses 
pembakaran, heating value juga menentukan 
banyaknya energi yang dapat diperoleh dari 
sistem insinerasi.

• Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk 
membakar limbah padat B3 ialah rotary kiln, multiple 
hearth, fluidized bed, open pit, single chamber, 
multiple chamber, aqueous waste injection, dan 
starved air unit.

• Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln 
mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat 
mengolah limbah padat, cair, dan gas secara simultan. 



Kemampuan teknologi pengolahan limbah

1. TAML (tetra-amido-macrocyclic 
ligand) → si pemakan limbah

TAML yang bekerja bersama hidrogen 
peroksida (H2O2) mampu meniru kerja 
enzim tubuh manusia untuk mengurai 
toksin yang berbahaya seperti pestisida, 
pewarna tekstil, dan detergen. 

TAML juga mampu menurunkan tingkat 
polusi bau, menjernihkan air, hingga 
bersifat disinfektan dengan membunuh 
bakteri setingkat anthrax dalam waktu 
15 menit 



Mengurangi polusi air dengan fuel cell (sel tunam) 
tipe baru

- Acid mine drainage (AMD; pembuangan limbah penambangan) 
merupakan masalah lingkungan yang cukup serius. 

- Air yang terkontaminasi dengan logam dan tingginya tingkat 
keasaman, sangat berbahaya bagi tumbuhan, binatang dan manusia. 

- Teknologi sel tunam berbasis mikroba yang mampu menghasilkan 
listrik dari air limbah. Kandungan besi yang telah dipisahkan pada 
proses tersebut bisa digunakan kembali sebagai zat pewarna untuk 
cat atau produk lainnya.



Abu Terbang (fly ash)→ Absorben Murah Atasi  Limbah Cair

Ditemukan oleh:Ditemukan oleh:Ditemukan oleh:Ditemukan oleh: Agus Prasetya, Chandra Wahyu Purnomo, dkk, 
(UGM)

”Abu terbang yang diambil dari cerobong itu 
diaktifkan dengan menambah larutan asam, 
seperti HCl (asam klorida). Lalu, diaduk dan 
didiamkan 1–2 hari, kemudian disaring dan 

dikeringkan. Baru abu terbang ini siap dijadikan 
absorben limbah cair” 



Limbah Ternak Sebagai Penghasil BiogasLimbah Ternak Sebagai Penghasil BiogasLimbah Ternak Sebagai Penghasil BiogasLimbah Ternak Sebagai Penghasil Biogas

Biogas →  campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar 
gas yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik 
dalam kondisi anaerob, dan gas yang dominan adalah gas 
metana (CH4) dan gas CO2 (Simamora,1989).  

Biogas memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu 4800-
6700 kkal/m3, untuk gas metana murni (100 %) 
mempunyai nilai kalor 8900 kkal/m3. 

Menurut Maramba (1978) produksi biogas sebanyak 1275-
4318 L dapat digunakan untuk memasak, penerangan, 
menyeterika dan kulkas untuk keluarga yang berjumlah 
lima orang per hari.  



Pembentukan gasbio dilakukan oleh mikroba pada situasi 
anaerob, yang meliputi tiga tahap, yaitu tahap hidrolisis, 
tahap pengasaman, dan tahap metanogenik.  
1.Tahap hidrolisis; terjadi pelarutan bahan-bahan organik 
mudah larut dan pencernaan bahan organik yang komplek 
menjadi sederhana, perubahan struktur bentuk primer 
menjadi bentuk monomer.
2.Tahap pengasaman; komponen monomer (gula 
sederhana) yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan 
menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam.   
Produk akhir dari gula-gula sederhana pada tahap ini akan 
dihasilkan asam asetat, propionat, format, laktat, alkohol, 
dan sedikit butirat, gas karbondioksida, hidrogen dan 
amoniak.
3.Tahap metanogenik; proses pembentukan gas metan.  



Semen dari sampah (Ekosemen)Semen dari sampah (Ekosemen)Semen dari sampah (Ekosemen)Semen dari sampah (Ekosemen)
∗ Abu ini dan endapan air kotor mengandung senyawa-senyawa 

dalam pembentukan semen biasa. Yaitu, senyawa-senyawa 
oksida seperti CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Oleh karena itu, 
abu ini bisa berfungsi sebagai pengganti clay yang digunakan 
pada pembuatan semen biasa.

∗ Namun CaO yang terkandung pada abu hasil pembakaran 
sampah dinilai masih belum mencukupi, sehingga limestone 
(batu kapur) sebagai sumber CaO masih dibutuhkan sekitar 52 
persen dari keseluruhan. 
Prosesnya adalah abu hasil pembakaran sampah (39 persen), 
limestone (52 persen), endapan air kotor (8 persen) dan bahan 
lainnya dimasukkan ke dalam rotary klin untuk kemudian 
dibakar.

∗ Untuk mencegah terbentuknya dioksin, pada proses pembakaran 
di rotary klin, dilakukan pada 1400 derajat celcius lebih dimana 
pada suhu tersebut dioksin terurai secara aman. Gas hasil 
pembakaran pada rotary klin didinginkan secara cepat untuk 
mencegah proses pembentukan dioksin ulang. Sedangkan pada 
hasil pembakaran yang masih mengandung senyawa logam 
dipisahkan. Hasil akhir dari proses ini adalah ekosemen. 



Proses Semen dari sampah (Ekosemen)



Who’s next ?



Polusi Tidak Selamanya Merugikan 
Robert Charlson, seorang kimiwan atmosfer dari University of 
Washington, mengatakan bahwa aerosol (yang partikel-partikelnya 
begitu kecil sehingga terus-terusan bertahan dalam atmosfer) dari 
polusi industri mempengaruhi komposisi awan. 

Penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa macam polutan udara 
mengubah komposisi kimia awan sehingga awan-awan tersebut lebih 
banyak memantulkan sinar matahari ke angkasa daripada ke bumi. 

Fenomena ini dapat mengurangi efek pemanasan global yang 
disebabkan oleh gas-gas rumah kaca.
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Limbah Cair

�Mencegah Pencemaran Sungai
�Memberikan unsur pupuk pada tanaman
�Dapat memperbaiki struktur tanah (soil  
conditioning)
�Dapat dimanfaatkan untuk lahan yang cukup luas

� Kemungkinan adanya kontaminasi bahan kimia 
dari air limbah pada tanah dan air tanah

�   Dipengaruhi oleh musim



Tiga proses reaksi yang terjadi di dalam tanah yang dialiri air Limbah, 
yaitu :

� Proses Fisika  :  terjadinya endapan material baru di 
dalam tanah karena limbah membawa bahan-bahan.

� Proses Biologi  :  adanya perombakan (dekomposisi) 
bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih 
sederhana (stabl), karena ada mikroorganisme dalam 
perambah air limbah

� Proses kimia  :  terjadinya proses yang kompleks dan 
panjang yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi/mengubah struktur dan kualitas tanah.



Input – output dalam sistem pertanian

Permukaan tanah

An Organik

Organik

Evapotranspirasi

Air buangan

Residu Pupuk
Presipitasi Gas

Dihisap tanaman

Rembesan

Run - off

Erosi



Beberapa air limbah industri yang dapat dimanfaatkan dan 
cocok untuk pertanian berasal dari industri makanan seperti :

Industri pengalengan makanan

Industri pengolahan susu

Industri gula dan alkohol

Industri pengolahan kelapa 
sawit

Industri tapioka



Air LimbahAir LimbahAir LimbahAir Limbah

Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi 
tanahtanahtanahtanah

Hal yang harus di pertimbangkan, dalam 
menggunakan air limbah untuk irigasi :

�Pengolahan Pendahuluan
�Tanaman yang digunakan
�Metode Irigasi
�Tanah yang dipakai
�Jumlah Air limbah yang 
tersedia
�Kualitas  air limbah
�Beban zat organik dalam air

�Pengolahan Pendahuluan
�Tanaman yang digunakan
�Metode Irigasi
�Tanah yang dipakai
�Jumlah Air limbah yang 
tersedia
�Kualitas  air limbah
�Beban zat organik dalam air



Pengolahan pendahuluan
Alasan, mengapa perlu pengolahan pendahuluan  :
� Kemungkinan air limbah yang tidak diolah atau 

sebagian diolah itu akan merusak tanah, karena 
tidak sesuai.

� Unsur-unsur pupuk dalam air limbah  berada 
dalam bentuk yang belum siap digunakan untuk 
asimilasi tanaman.

� Proses pengolahan menghasilkan pupuk dalam 
air limbah yang sudah cocok untuk asimilasi 
tanaman



Tanaman yang digunakan
Tanaman yang digunakan pada 
pertanian air limbah  :
�Tanaman untuk makanan 
ternak, seperti  : Rumput 
bermuda, rey grass, reed canary 
grass, dll.
�Tanaman Ladang, seperti  :  
jagung, gandum, gandum hitam 
(rey), padi, kapas, tembakau, dll.
�Sayur-sayuran, seperti  :  tomat, 
kentang, slada, bayam, dll.
�Buah-buahan, seperti  :  jeruk, 
strawbery, apel, dll.
�Tanaman lainnya  :  tanaman 
hutan, tanaman hias, bunga-
bungaan.

Tanaman yang digunakan pada 
pertanian air limbah  :
�Tanaman untuk makanan 
ternak, seperti  : Rumput 
bermuda, rey grass, reed canary 
grass, dll.
�Tanaman Ladang, seperti  :  
jagung, gandum, gandum hitam 
(rey), padi, kapas, tembakau, dll.
�Sayur-sayuran, seperti  :  tomat, 
kentang, slada, bayam, dll.
�Buah-buahan, seperti  :  jeruk, 
strawbery, apel, dll.
�Tanaman lainnya  :  tanaman 
hutan, tanaman hias, bunga-
bungaan.



Metode irigasi
a.a.a.a. Sistem PermukaanSistem PermukaanSistem PermukaanSistem Permukaan

Untuk memudahkan 
pendistribusian 
(penyebaran) air, dan 
agar air merata, ladang 
dibagi sejumlah bidang 
50 – 100 m dan lebar 5 
–  10 m.  Metode ini 
cocok untuk tanah 
dengan tekstur yang 
bermacam-macam, 
namun umumnya tidak 
digunakan pada dengan 
tekstur halus

3 %

Saluran pembagi

Saluran penampung



b.b.b.b. Irigasi siraman (Irigasi siraman (Irigasi siraman (Irigasi siraman (sprinkle irrigation sprinkle irrigation sprinkle irrigation sprinkle irrigation ))))

� Pemberian air dengan Sprinkle (alat penyemprot)
� Ukuran panjang 25 – 40 m
� Berputar-putar perlahan (bbrp diganti nozel)
� Diletakkan diatas tanah, statis atau portable, atau dpt 

bergerak
� Tekanan 2 – 4 kg/cm2  atau > 10 kg/cm2 

�    Tanaman yang cocok adalah yang mempunyai akar  yang 
dangkal

�  Irigasi siraman dengan sistem diam,semua komponen harus 
ringan,cepat dirakit dan pindah-pindahkan dengan tangan.

 Kerugiannya  :
o  evaporasi besar walau perembesan rendah
o Permukaan tanah akan basah dan penguapan dari permukaan 

tanah terbatas pada permukaan yang relatif datar.
o Tidak akan berhasil baik terutama pada daerah yang curah hujan 

cukup tinggi

b.b.b.b. Irigasi siraman (Irigasi siraman (Irigasi siraman (Irigasi siraman (sprinkle irrigation sprinkle irrigation sprinkle irrigation sprinkle irrigation ))))

� Pemberian air dengan Sprinkle (alat penyemprot)
� Ukuran panjang 25 – 40 m
� Berputar-putar perlahan (bbrp diganti nozel)
� Diletakkan diatas tanah, statis atau portable, atau dpt 

bergerak
� Tekanan 2 – 4 kg/cm2  atau > 10 kg/cm2 

�    Tanaman yang cocok adalah yang mempunyai akar  yang 
dangkal

�  Irigasi siraman dengan sistem diam,semua komponen harus 
ringan,cepat dirakit dan pindah-pindahkan dengan tangan.

 Kerugiannya  :
o  evaporasi besar walau perembesan rendah
o Permukaan tanah akan basah dan penguapan dari permukaan 

tanah terbatas pada permukaan yang relatif datar.
o Tidak akan berhasil baik terutama pada daerah yang curah hujan 

cukup tinggi



c.c.c.c. Sistem LuapanSistem LuapanSistem LuapanSistem Luapan
Irigasi alur (Irigasi alur (Irigasi alur (Irigasi alur (Furrow IrrigationFurrow IrrigationFurrow IrrigationFurrow Irrigation))))
Cocok untuk bermacam-maca tekstur tanah dan kemiringan

Pipa saluran air

Pipa saluran airPipa saluran airPipa saluran airPipa saluran air
Aliran air deras harus dihindarkan,karena dapat menyebabkan 
erosi.  Irigasi alur ini dapat juga digunakan dengan air selokan 
atau air limbah industri yang telah diendapkan lebih dulu.



d.d.d.d. Irigasi kolamIrigasi kolamIrigasi kolamIrigasi kolam
Dapat digunakan pada bermacam-macam tekstur tanah dan tanaman

Saluran bawah tanah

Bentuk kolam bermacam-macam dan pengisian air pada kolam dilakukan secara periodik

Kolam 
pengumpul

Areal 
Pertanian

Air limbah yang diolah  

Kolam ikan
Sungai



Tanah yang dipakai
Untuk menjamin keberhasilan,perlu diperhatikan  : 
�Sifat-sifat tanah
�Hubungan timbal balik antara tanah dan unsur-unsur 
dalam air limbah terhadap tanah tanah terutama zat-zat yang 
beracun dan berbahaya

Untuk menjamin keberhasilan,perlu diperhatikan  : 
�Sifat-sifat tanah
�Hubungan timbal balik antara tanah dan unsur-unsur 
dalam air limbah terhadap tanah tanah terutama zat-zat yang 
beracun dan berbahaya

�Pengendapan bahan-bahan dari air limbah tergantung 
pada kualitas air tersebut sebagai air irigasi dan cara 
bercocok tanam.
�Kadar garam dalam tanah akan mempengaruhi kadar air 

yang mengaliri.
�Air irigasi juga akan mempengaruhi kadar ion-ion yang 

dapat dipertukarkan dalam tanah, daya serap tanah dan 
pH tanah.

�Pengendapan bahan-bahan dari air limbah tergantung 
pada kualitas air tersebut sebagai air irigasi dan cara 
bercocok tanam.
�Kadar garam dalam tanah akan mempengaruhi kadar air 

yang mengaliri.
�Air irigasi juga akan mempengaruhi kadar ion-ion yang 

dapat dipertukarkan dalam tanah, daya serap tanah dan 
pH tanah.



Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan irigasi 
pada tanah yang telah dipilih  :

a. Topografi b. Tekstur tanah

Nama Partikel Diameter (mm) Keterangan

Pasir sangat 
kasar

2,00 – 1,00
Untuk menentukan 

klasifikasi tanah 
secara tekstur. 
Komposisi partikel 
tanah (%) diplot 
pada piramida 
striktur tanah

Pasir Kasar 1,00 – 0,50

Pasir sedang 0,50 – 0,25

Pasir Halus 0,25 – 0,10

Pasir sangat 
halus

0,10 – 0,05

Debu 0,05 – 0,002

Tanah Liat < 0,002

Tabel. Klasifikasi Partikel Tanah 



Tabel. Klasifikasi Tanah dan Penggunaan Maksimum

Klasifikasi 
Tanah

Kapasitas Penggunaan max 
inchi/jamLiter/menit Liter/menit/

Ha

Pasir 4700 5400 0,022

Pasir Halus 4150 4800 0,019

Lempung 3600 4200 0,017

Lempung 
Halus

3400 3900 0,015

Debu 2600 3000 0,012

Tanah Liat 2250 2600 0,010
c.  Struktur tanah

Tiga bentuk dasar struktur tanah  :
•Bentuk lempengan
•Bentuk lurus atau prisma
•Bentuk butir-butir

Tiga bentuk dasar struktur tanah  :
•Bentuk lempengan
•Bentuk lurus atau prisma
•Bentuk butir-butir



Tabel.  Jumlah air limbah yang dianjurkan pada berbagai kelas tanah dan type irigasi

Kelas tanah dan sub tanah serta type 
irigasi

Jumlah air limbah yang 
telah diendapkan 

(m3/ha/hari)

Tanah tambahan yang 
diperlukan untuk 

mengolah endapan

Kelas I
Segala jenis tanah sub tanah yang baik 

yaitu lempung yang menutupi kerikil dan 
pasir  : 
a.Filtrasi dengan tanaman
b.Filtrasi dengan sedikit tanaman
c.Irigasi permukaan dengan tanaman

112
230
70

5

Kelas II
Tanah padat yang menutupi sub 

tanah liat  : irigasi permukaan dengan 
tanaman

47 12

Kelas III
Tanah berlempung yang keras 

menutuoi tanah liat yang padat  :  
irigasi permukaan dengan tanaman

28 20



Kualitas limbah
Di Indonesia, kualitas air untuk irigasi disesuaikan dengan baku mutu lingkungan golongan D

Baku mutu air golongan D (UU. No. 20 Tahun 1990)

Fisika

1. Temperatur (oC) Normal

2. Residu terlarut 1.0 – 2.00 mg/L

3.  Daya hantar listrik 1.750 - 2.250 mhos/cm



Baku mutu air golongan D (UU. No. 20 Tahun 1990)

Kimia

1. pH 5 – 9

2. Mangan (Mn) 2 mg/l

3.  Tembaga ( Cu ) 0,2 mg/l

4.  Seng ( Zn ) 2 mg/l

5.  Khrom ( Cr ) 1 mg/l

6.  Cadmium ( Cd ) 0,01 mg/l

7.  Air raksa ( Hg ) 0,005 mg/l

8.  Timbal ( Pb ) 1 mg/l

9.  Arsen ( As ) 1 mg/l

10. Selenium  ( Se ) 0,05 mg/l

11. Nikel ( Ni ) 5 mg/l

12. Boron ( B ) 1 mg/l

13.  Nikel ( Ni ) 0,2 mg/l

14.  Natrium ( garam % alkali) 60

15. SAR 10 – 18 meq/l

16. Residu Sodium Karbonat (RSC) 1,25 – 2,5 meq/l



Beban zat organik
Tabel. Efisiensi penurunan BOD dengan sistem irigasi dari berbagai industri

Jenis Industri BOD 
(mg/l)

Jumlah 
penggunaan 

in/mingg

Beban BOD 
1b/acre/mingg

Efisiens
i %

Pengalengan 
makanan

1000 14 3220 98

Kertas 600 3,85 531 95
Pengalengan buah-

buahan
22600 875 5232 99



Tabel Efisiensi Pengolahan Air Limbah dengan sistem irigasi ( % )

Irigasi 
spray

Irigasi 
permukaan

Irigasi 
Kollam

BOD 99 80 99

Padatan 
tersuspensi

99 80 99

Nitrogen 70 -  90 60 - 90 30 – 90

Phosphor 95 - 99 60 - 80 50 – 90

Virus dan Bakteri 99 90 99

Kation 50 - 75 30 - 50 30 – 75

Anion 0 - 50 0 - 10 0 -50

Logam beracun 95 - 99 60 - 80 50 - 90



Metode penerapan land application pada pabrik kelapa sawit

Ada beberapa metode atau cara penerapan Land Application, yang umumnya 
mempertimbangkan kondisi spesifik lapanganyang terdiri dari 8 faktor  :
a.Jenis dan kuantiti dari jumlah cair yang tersedia
b.Bentuk permukaan tanah pada areal objek
c.Jenis tanah dan kedalaman air tanah
d.Luas areal yang tersedia dan jarak dari instalasi pengolah air limbah
e.Jarak areal dengan sumber air
f.Biaya investasi, operasional dan pemeliharaan
g.Jarak dengan pemukiman penduduk

Ada beberapa metode atau cara penerapan Land Application, yang umumnya 
mempertimbangkan kondisi spesifik lapanganyang terdiri dari 8 faktor  :
a.Jenis dan kuantiti dari jumlah cair yang tersedia
b.Bentuk permukaan tanah pada areal objek
c.Jenis tanah dan kedalaman air tanah
d.Luas areal yang tersedia dan jarak dari instalasi pengolah air limbah
e.Jarak areal dengan sumber air
f.Biaya investasi, operasional dan pemeliharaan
g.Jarak dengan pemukiman penduduk

4 Metode yang umum digunakan :
1.Flat Bed atau Long Bed System
2.Furrow System
3.Sprinkle System
4.Traktor/tanker system

4 Metode yang umum digunakan :
1.Flat Bed atau Long Bed System
2.Furrow System
3.Sprinkle System
4.Traktor/tanker system



1.  Biaya  Flat Bed atau Long Bed System  :

Kelebihan  :
�Memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibanding Furrow System
�Sesuai digunakan pada daerah berbukit landai
�Distribusi limbah pada tanaman kelapa sawit lebih merata dan penyerapan 
nutrien pada tanah lebih bagus
�Pengaruh erosi tanah lebih sedikit
�Jarang tersumbat
�Biaya investasi lebih rendah dibanding sprinkle

Kelebihan  :
�Memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibanding Furrow System
�Sesuai digunakan pada daerah berbukit landai
�Distribusi limbah pada tanaman kelapa sawit lebih merata dan penyerapan 
nutrien pada tanah lebih bagus
�Pengaruh erosi tanah lebih sedikit
�Jarang tersumbat
�Biaya investasi lebih rendah dibanding sprinkle

Kekurangan
Biaya investasi dan operasional lebih mahal dibanding dengan Furrow
Dapat merusak pokok kelapa sawit apabila over feeding
Lebih mempersulit kerja pemanen dibanding dengan furrow
Bau lebih menyengat

Kekurangan
Biaya investasi dan operasional lebih mahal dibanding dengan Furrow
Dapat merusak pokok kelapa sawit apabila over feeding
Lebih mempersulit kerja pemanen dibanding dengan furrow
Bau lebih menyengat



2.  Furrow System2.  Furrow System2.  Furrow System2.  Furrow System

Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :
�Pada volume yang sama, areal yang diperlukan lebih kecil
�Biaya investasi lebih murah dibandingkan dengan Sprinkler system maupun Flat 
Bed/Long Bed System
�Potensi merusak pokok kelapa sawit relatif lebih kecil dibandingkan dengan Flat 
Bed/Long Bed System
�Cocok digunakan pada daerah dengan jenis tanah Clay/Lempung
�Lebih mudah perawatannya
�Tidak mempersulit pemanen
�Kenaikan yeild/Ha/thn hampir sama dengan Sprinkler system maupun Flat 
Bed/Long Bed System
�Bau relatif sedikit dibandingkan Flat Bed/Long Bed System

Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :
�Pada volume yang sama, areal yang diperlukan lebih kecil
�Biaya investasi lebih murah dibandingkan dengan Sprinkler system maupun Flat 
Bed/Long Bed System
�Potensi merusak pokok kelapa sawit relatif lebih kecil dibandingkan dengan Flat 
Bed/Long Bed System
�Cocok digunakan pada daerah dengan jenis tanah Clay/Lempung
�Lebih mudah perawatannya
�Tidak mempersulit pemanen
�Kenaikan yeild/Ha/thn hampir sama dengan Sprinkler system maupun Flat 
Bed/Long Bed System
�Bau relatif sedikit dibandingkan Flat Bed/Long Bed System

KekuranganKekuranganKekuranganKekurangan
�Dipengaruhi oleh erosi tanah
�Mudah tersumbat dan mudah meluap
�Perlu pengontrolan selama pengairan limbah cair
�Biaya operasional lebih tinggi dibandingkan Flat Bed/Long Bed System 
ataupun tractor system

KekuranganKekuranganKekuranganKekurangan
�Dipengaruhi oleh erosi tanah
�Mudah tersumbat dan mudah meluap
�Perlu pengontrolan selama pengairan limbah cair
�Biaya operasional lebih tinggi dibandingkan Flat Bed/Long Bed System 
ataupun tractor system



3.  Sprinkle system

Kelebihan  Kelebihan  Kelebihan  Kelebihan  :
•Kapasitas pengiriman limbah cukup tinggi
•Dapat mendistribusikan limbah cair pad areal yang lebih luas
•Tidak dipengaruhi oleh kontur tanah
•Tidak dipengaruhi oleh erosi tanah

Kelebihan  Kelebihan  Kelebihan  Kelebihan  :
•Kapasitas pengiriman limbah cukup tinggi
•Dapat mendistribusikan limbah cair pad areal yang lebih luas
•Tidak dipengaruhi oleh kontur tanah
•Tidak dipengaruhi oleh erosi tanah

KekuranganKekuranganKekuranganKekurangan
Biaya investasi dan operasionalnya lebih tinggi
Membutuhkan perawatan yang lebih
Pipa dapat tersumbat dan pecah
Sprinkle dapat macet karena tersumbat

KekuranganKekuranganKekuranganKekurangan
Biaya investasi dan operasionalnya lebih tinggi
Membutuhkan perawatan yang lebih
Pipa dapat tersumbat dan pecah
Sprinkle dapat macet karena tersumbat



4.  traktor/tanker system

Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :
�Biaya investasi dan operasional paling murah dibandingkan dengan ketiga 
sistem lainnya
�Dapat mengaplikasikan limbah cair pada areal yang jauh dari IPAL

Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :Kelebihan  :
�Biaya investasi dan operasional paling murah dibandingkan dengan ketiga 
sistem lainnya
�Dapat mengaplikasikan limbah cair pada areal yang jauh dari IPAL

Kekurangan  :Kekurangan  :Kekurangan  :Kekurangan  :
�Potensi pencemaran diluar areal relatif tinggi
�Kenaikan yeild/Ha/thn lebih rendah dibandingkan ketiga sistem lainnya
�Kapasitas aplikasi limbah cair lebih rendah
�Dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan di areal aplikasi
�Dipengaruhi musim
�Dipengaruhi oleh kondisi traktor/tanker
�Aplikasi limbah cair sewaktu-waktu dapat terhenti total
�Mudah tersumbat dan mudah meluap
�Perlu pengontrolan selama pengairan limbah cair

Kekurangan  :Kekurangan  :Kekurangan  :Kekurangan  :
�Potensi pencemaran diluar areal relatif tinggi
�Kenaikan yeild/Ha/thn lebih rendah dibandingkan ketiga sistem lainnya
�Kapasitas aplikasi limbah cair lebih rendah
�Dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan di areal aplikasi
�Dipengaruhi musim
�Dipengaruhi oleh kondisi traktor/tanker
�Aplikasi limbah cair sewaktu-waktu dapat terhenti total
�Mudah tersumbat dan mudah meluap
�Perlu pengontrolan selama pengairan limbah cair



    Persyaratan penerapan land application
1. Pemanfaatan limbah cair kelapa sawit sebagai air irigasi pada perkebunan 

kelapa sawit dengan cara Land Applictionon dapat dilakukan apabila 
limbah cair bersangkutan telah mengalami proses pengolahan anaerobik

2. Pemanfaatan limbah cair kelapa sawit dengan Land Application dapat 
dilakukan pada areal perkebunan sendiri

3. Penerapan Land Application sebagaimana disebut pada butir (2) di atas 
tidak boleh pada lahan bergambut, berpasir dan areal yang sering terkena 
banjir

4. Kualitas limbah cair kelapa sawit yang diperkenankan untuk dimanfaatkan 
sebagai suplemen pupuk dan air irigasi pada perkebunan kelapa sawit 
adalah kadar BOD < 5000 mg/l dengan pH antara 6 -9

5. Jumlah limbah cair yang diaplikasikan ke areal kebun harus setara dengan 
7 -15 cm REY

6. Jarak lokasi Land Application dari permukaan karyawan kebun atau 
pemukiman pendudukan luar kebun minimum 200 m

7. Pada limbah bagian hilir lahan supaya dibuat parit penampungan limbah.



Aplikasi lahan bagi limbah cair pabrik kelapa sawit
Limbah

PENDINGINAN

NETRALISASI

FAT - PIT

PENGASAMA
N

ANAEROBIK

FAKULTATIF

AEROBIK

PEMBIAKAN 
BAKTERI

SUNGAI

Bakteri penghasil asam

Bakteri penghasil methan



Penerapan aplikasi lahan pada pabrik kelapa sawit

Bertambahnya unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Produksi limbah bertambah

Perlu penanganan limbah

Berdasarkan kandungan hara yang terdapat dalam limbah cair PKS, 
maka limbah cair PKS merupakan alternatif yang terbaik untuk 
menggantikan fungsi dari pupuk anorganik disamping sebagai 
pengganti peralatan pengolahan limbah cair bila dapat dimanfaatkan



Tabel unsur hara dalam limbah kelapa sawit

Unsur/Parameter Jumlah

Nitrogen 200 – 800 ppm

Posphor 150 – 300 ppm

Kalium 1000 – 2000 ppm

Magnesium 250 – 450 ppm

BOD5 1500 – 3500 mg/l



Sistem instalasi distribusi pipa dari PKS ke areal

Limbah dari PKS 
kolam anaerobik



Monitoring Kualitas Air Tanah dan Air Permukaan

Salah satu upaya untuk memantau kualitas lingkungan 
terutama kualitas air yang ada di sekitar areal yang 
dibuat sistem monitoring kualitas air tanah dan air 
permukaan.  Metode yang digunakan adalah dengan 
membuat beberapa sumber pantau untuk 
memonitoring kualitas air tanah dan juga dengan 
melakukan pengambilan sampel air permukaan di 
sekitar blok aplikasi dan sungai yang melintasi daerah 
sekitar



TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH…………........


