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MATERI KULIAH BIOREMEDIASI TANAH 
Prodi Agroteknologi UPNVY

Pertemuan ke 12

Kriteria Desain & Evaluasi Kinerja
Bioremediasi

Kriteria desain khususnya untuk bioremediasi
limbah minyak bumi disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku saat ini (KepmenLH
no.128 tahun 2003)

Cermati dalam Kepmen tsb, pengertian tentang
teknik bioremediasi.

Evaluasi Kinerja proses bioremediasi
menggunakan parameter baku mutu yang 
terdapat pada peraturan yang berlaku tsb.
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KRITERIA DESAIN 
BIOREMEDIASI

•Landfarming
•Biopile

Pengertian (tercantum dalam peraturan)

• Landfarming: proses pengolahan limbah 
minyak bumi dengan cara menyebarkan dan 
mengaduk limbah sampai merata di atas lahan 
dengan ketebalan tertentu (20-50 cm) 
sehingga proses penguraian limbah minyak 
bumi secara mikrobiologis  dapat terjadi
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Landfarming

Skema perlakuan landfarming pada
prepared bed reactor

Landfarming

Penambahan nutrient juga disebut biostimulation

Penambahan O2 juga disebut bioventing

Selain penambahan nutrien dan O2, juga dapat ditambah 
inokulum mikroba

Nutrien umumnya adalah pupuk NPK/urea dan sumber karbon 
yang mudah didegradasi 

Dari hasil uji dapat menurunkan TPH sampai 49%
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Alur kegiatan EX SITU

Lahan 

terkontaminasi

Ekskavasi dan

pengangkutan ke 

dalam pit di SBF

Homogenisasi dan 

pencampuran dengan bahan
pencampur & bulking agent

Penambahan Nutrien 

(C:N:P = 100:5:1)

Penyiraman untuk 

menjaga kelembaban 

tanah

Pengadukan untuk 

aerasi dan pencampuran 

bahan

Sampling bahan

untuk monitoring 

proses

Hasil akhir bioremediasi 

(TPH & parameter 

sesuai baku mutu )

BENTUK SKEMATIS PIT sebagai BIOREAKTOR
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Pembajakan Tanah
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Pengertian (tercantum dalam peraturan)

• Biopile: proses pengolahan limbah dengan 
cara menempatkan limbah pada tempat 
dengan pipa-pipa pensuplai oksigen untuk 
meningkatkan aerasi dan penguraian limbah 
minyak bumi secara mikrobiologis agar lebih 
optimal

Biopile

Pencampuran bahan

Proses

Revegetasi
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Biopile

Diberi aerasi menggunakan pipa-pipa

Diberi mikroba pendegradasi bahan pencemar

pH diatur dengan pemberian kapur

Diberi tambahan nutrien NPK

Diberi bulking agent untuk menggemburkan tanah

Diberi tanah pencampur untuk menurunkan kandungan bahan
pencemar

Dari hasil uji dapat menurunkan TPH sampai dibawah 1% dalam
waktu 1 bulan

Pengertian (tercantum dalam peraturan)

• Composting: proses pengolahan limbah 
dengan menambahkan bahan organik seperti 
pupuk kandang, serpihan kayu, sisa tumbuhan 
atau seresah daun dengan tujuan untuk 
meningkatkan porositas dan aktivitas 
mikroorganisme pengurai
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Composting

Pada teknik ini bahan yang tercemar dicampur dengan bahan organik 
padat yang mudah terdegradasi, misal:

Jerami, kayu gergajian, pupuk kandang dan lain-lain

Bahan dibuat tumpukan dengan penambahan unsur N dan P dan kalau 
perlu unsur mineral lain

Tumpukan dibuat sangat panjang atau disebut  windrow

Composting telah dibuktikan dapat mengatasi tanah yang 
terkontaminasi chlorophenol, TNT, RDX, dan HMX

Evaluasi Kinerja Pengolahan

1. Keberhasilan proses pengolahan scr biologis 
dalam menurunkan kadar TPH/oil content 
sampai memenuhi baku mutu dengan 
ketentuan  waktu maksimum pengolahan 8 
bulan

2. Apbl >8 bulan, dievaluasi ulang untuk 
meningkatkan kinerja proses pengolahan
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Analisis Proses Pengolahan
1. Analisis Limbah: (sampel 2 komposit, 5 titik lateral, 3 

titik vertikal)
Analisis Kimia:
• TPH min 2 mgg sekali selama proses
• BTEX di akhir proses
• Total PAH di akhir proses
• TCLP logam berat di awal dan akhir proses
Analisis Pendukung:
• Analisis produk hasil penguraian minyak bumi

(senyawa C6-C15)
• Analisis pendukung proses mikrobiologis: total 

bakteri, biomassa C, respirasi, fiksasi nitrogen, dll

Kriteria Hasil Akhir Pengolahan

Analisis Limbah:

pH                        : 6-9

TPH                      : 10.000 u/g

Benzene              : 1 u/g

Toluene               : 10 u/g

Ethylbenzene : 10 u/g

Xylene : 10 u/g

Total PAH            : 10 u/g
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Kriteria Hasil Akhir Pengolahan

Analisis TCLP:
Pb : 5 mg/L
As                 : 5 mg/L
Ba : 150 mg/L
Cd : 1 mg/L
Cr                  : 5 mg/L
Cu                 : 10 mg/L
Hg                 : 0,2 mg/L
Se                  : 1 mg/L
Zn                  : 50 mg/L

Limbah Cair: Sesuai baku mutu

Air tanah sumur pantau: pH, 

EC, TPH

Uji toksikologi: LD50 

Tidak boleh kurang dari 15 g/kg 

berat badan hewan uji

Penanganan Hasil Akhir Pengolahan

No Konsentrasi
TPH

Kegiatan Penanganan Keterangan

1 > 2% Proses Pengolahan
dilanjutkan

Sampai memenuhi
kriteria

2 1%- 2% Landfill kategori III Sesuai Kepdal
04/1995

3 < 1% a. Penempatan
pada lahan
khusus dan
terbatas

b. Pemanfaatan

Ditanami tumbuhan
non konsumsi
Bahan pencampur
lap jalan, bangunan


