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DEFINISI LUMPUR

• Septage

• Biosolid

• Slurry

• Lumpur/Sludge

• Liquid

• Slurry

• Sludge

• Cake

Definisi bisa diambil dari banyaknya/konsentrasi 

solid  dalam medium cairnya.



KARAKTERISTIK 

• Berdasarkan asal 

proses:

– Lumpur Kimia

– Lumpur Biologi

• Berdasarkan sekuen 

pengolahan:

– Lumpur Primer

– Lumpur Sekunder

Secara visual lumpur-lumpur tersebut umumnya berwarna gelap 

(abu-abu sampai hitam). Namun ada juga yang berwarna kebiruan

seperti contohnya lumpur kimia hasil presipitasi logam chromium,

Mempunyai kadar solid yang bervariasi dari 0.5% s/d 2%.

Secara kimia, komposisi lumpur akan sangat tergantung dari proses

dimana lumpur tersebut di hasilkan  



Spesifik Resistansi

• Spesifik Resistansi (r) sebagai karakter 
yang menunjukkan tingkat keterfilteran 
suatu lumpur. Makin tinggi harga r makin 
sulit lumpur di filtrasi (di press)

• Penambahan koagulan/polimer sebelum 
proses mekanikal dewatering dapat 
menurunkan harga r sehingga dapat 
memperbaiki kualitas cake yang dihasilkan



TUJUAN PENGOLAHAN LUMPUR

• Tujuan pengolahan 
lumpur yang utama 
ada 2, yaitu:
– Mengurangi kadar 

polutan dalam lumpur 
baik secara kuantitas 
maupun kualitasnya

– Mereduksi volume 
atau berat lumpur 
sehingga 
memudahkan handling

• Unit-unit pengolah 
lumpur:
– Thickener

– Stabilisasi/Digester

– Elutriasi

– Dewatering
• Sun drying

• Fisik/mekanik

– Filter Press

– Plate Press

– Final Disposal



MENGHITUNG TIMBULAN LUMPUR

• Lumpur Primer
– Pendekatan efisiensi penyisihan di TAR

– Data konsentrasi solid pada saat pengerukan 
lumpur

• Lumpur Sekunder/Kimia
– Pendekatan stoikiometri reaksi-reaksi 

koagulan/presipitasi

– Pendekatan dosis koagulan/flokulan dan efisiensi 
penyisihan di tangki sedimentasi

• Lumpur Sekunder/Biologi
– Menggunakan pendekatan umur lumpur untuk 

menghitung lumpur yang dibuang per satuan 
waktu



UNIT PENGOLAH LUMPUR YANG UMUM 

TERSEDIA PADA SISTEM IPAL

• Thickener/Unit pengental lumpur
– Didesain berdasarkan kriteria solid flux (G) dan waktu detensi 

dalam umit thickener

– Umumnya menerima influent dengan kadar solid 1% dan 
mengeluarkan lumpur dengan kadar solid 4%

• Digester/Stabilisasi
– Didesain mengikuti cara-cara desain untuk unit proses biologi 

dalam IPAL

– Tujuannya untuk menurunkan BOD/COD dalam lumpur

– Tidak terjadi pengentalan lebih jauh setelah thickener

• Dewatering Unit
– Dipilih alat yang sesuai dengan kondisi timbulan lumpur dan 

kadar solid cake yang diinginkan

– Tersedia secara komersial berupa alat-alat mekanik

– Menghasilkan cake dengan kadar solid yang bervariasi dari 
20%-30%



Unit Dewatering
• Sludge Drying Bed

– Didesain berdasarkan lama waktu pengeringan 
(kurang lebih 2 minggu per cycle) dengan asumsi 
ketinggian lumpur diatas bed adalah 20-30 cm

– Lapisan filter dibagian dasar berfungsi untuk 
menahan suspended solid/kadar solid

– Pipa perforasi dibagian bawah berfungsi untuk 
mengumpulkan filtrat yang harus dikembalikan ke 
bagian hulu dari IPAL 

• Mekanikal Dewatering]
– Alat dewatering yang umum dipergunakan adalah 

Filter Belt Press yang secara kontinu dapat 
melakukan proses dewatering, serta Plate Press yang 
berfungsi secara semi kontinu



FINAL DISPOSAL

• Final disposal tetap menjadi isu yang penting dan masih 
menjadi persoalan

• Kaidah “derived from” menjadi dasar apakah lumpur 
dikalsifikasikan B3 atau tidak

• Inovasi masih terbuka untuk memberikan alternatif 
disposal yang paling baik dari segi lingkungan maupun 
ekonomi

• Banyak yang belum membuang lumpur sesuai dengan 
schedule karena biaya yang cukup tinggi, sehingga 
sebagian lumpur terbiarkan berada pada unit-unit utama 
di dalam IPAL seperti contohnya di kolam penampungan 
yang difungsikan sebagai TAR dan tangki-tangki atau 
kolam-kolam aerasi














