


 

Optimalisasi Penguatan Pemanfaatan IPLT Kota Lhokseumawe  1 
 

 Laporan Kegiatan  
 

LAPORAN MONITORING KEGIATAN PENGUATAN OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR 
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A. INFORMASI UMUM 

 

IPLT Alue Liem Kota Lhokseumawe 

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan salah satu 

system pengolahan tinja di Indonesia. Indonesia mempunyai 150 IPLT 

yang tersebar diseluruh kota. Sebagian besar IPLT di Indonesia masih 

belum beroperasi secara optimal. Tinja merupakan semua benda atau zat 

yang tidak dipakai lagi oleh tubuh yang harus dikeluarkan dari dalam 

tubuh. Tinja (faeces) merupakan salah satu sumber penyebaran penyakit 

yang multikompleks. Orang yang terkena diare, kolera dan infeksi cacing 

biasanya mendapatkan infeksi ini melalui tinja (faeces). Seperti halnya 

sampah, tinja juga mengundang kedatangan lalat dan hewan-hewan 

lainnya. Lalat yang hinggap di atas tinja(faeces) yang mengandung 

kuman-kuman dapat menularkan kuman-kumanitu lewat makanan yang 

dihinggapinya, dan manusia lalu memakan makanan tersebut sehingga 

berakibat sakit. Beberapa penyakit yang dapat disebarkan akibat tinja 

manusia antara lain tipus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing 

(gelang, kremi, tambang, pita), schistosomiasis, dan sebagainya. Maka 

Pemerintah melalui Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya 

Direktorat jendral cipta karya Pejabatan Pembuat Komitmen Air Limbah 

Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh yang 

Melakukan pekerjaan Pembangunan IPLT Alue Liem  Oleh Satker PSPLP 

Provinsi Aceh Tahun 2016.   
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Gambar Bangunan IPLT Alue Liem Kota Lhokseumawe 

 

B. ASPEK KELEMBAGAAN / ORGANISASI 

 Organisasi pengelolaan 

Status Aset bangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja  (IPLT)  

Alue Liem Kota Lhokseumawe sudah dilakukan Serah Terima Aset 

Bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)  Ke Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Lhokseumawe Pada tanggal 09 Desember  2016. Selanjutnya 

Pengelolaan IPLT Alue Liem Diserahkan Kepada DLH Kota 

Lhokseumawe berdasarkan FGD I (Bantek Inisiasi Operasional IPLT) 

Pada Tanggal 19 Oktober 2017 di Kota Lhokseumawe. Agar Oprasional 

kegiatan IPLT dapat dioptimalkan maka dapat dibentuk UPTD, Balai Kerja 

Industri Mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian Kegiatan teknis 

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan teknis dibidang Pelatihan keterampilan Tenaga 

kerja . Melaksanakan Kegiatan pelatihan keterampilan yang wilayahnya 

lintas Daerah Kecamatan sesuai dengan Perbup No. 13 tahun 2011 

tentang  Susunan Organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Balai 

Latihan Kerja Industri Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan tugasnya UPTD. 
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C. Tujuan Pembangunan IPLT 

Tujuan umum dari Pembangunan IPLT ini adalah Menurunkan 

kandungan zat organik dari dalam lumpur tinja. Menghilangkan atau 

menurunkan kandungan mikroorganisme patogen (bakteri, virus, jamur 

dan lain sebagainya), Agar kegiatan  Penguatan Optimalisasi  kinerja IPLT 

Alue Liem yang dibangun Oleh Satker PSPLP Provinsi Aceh Tahun 2016. 

Dapat terlaksana dengan baik 

Lokasi IPLT berada dalam satu wilayah Tempat Pengolahan Akhir 

(TPA). IPLT ini tidak beroperasional dengan optimal akibat banyak faktor. 

Menurut informasi di lapangan, faktor penyebabnya adalah keterbatasan 

biaya operasional dan pemeliharaan, ketidak jelasan institusi pengelola air 

limbah, kerusakan fisik bangunan IPLT serta minimnya lumpur tinja yang 

masuk ke IPLT. Sosialisasi ke pada masyarakat Pada saat tangki septic 

maupun cubluk merekapenuh, biasanya dilakukan pengurasan lumpur 

tinja. Lalu timbul pertanyaan, Kemana Lumpur tinja tersebut dibuang. 

Pembuangan tinja manusia yang tidak layak  dapat menyebabkan 

terjadinya pencemaran lingkungan baru pencemaran air, baik pencemaran 

pada air tanah maupun air permukaan. 

Pencemaran tanah dapat pula mengakibatkan terjadinya gangguan 

estetika. Pencemaran tersebut dapat terjadi karena tinja merupakan suatu 

sisa hasil proses metabolisme yang dikeluarkan dari dalam tubuh yang 

mengandung materi organik dan bakteri pathogen yang dapat 

menimbulkan penyakit. 

Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

diharapkan  dapat menampung dan mengolah lumpur tinja hasil 

pengurasan sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak menimbulkan 

masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Pembangunan Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ini dibangun guna mengantisipasi 

dampak yang lebih buruk akibat adanya peningkatan volume lumpur dan 

juga diharapkan dapat menangani masalah lumpur tinja secara efektif an 

higienis. 
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Untuk mencegah, sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi 

tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus 

dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu 

tempat tertentuatau jamban yang sehat. Suatu jamban disebut sehat 

untuk daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. 

b. Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. 

c. Tidak mengotori air tanah di sekitarnya. 

d. Tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa dan 

binatang - binatang lainnya. 

e.  Tidak menimbulkan bau. 

f.   Mudah digunakan dan dipelihara (maintenance). 

g.  Sederhana desainnya. 

h.  Murahi.  

i. Dapat diterima oleh pemakainya. 

 

 

Gambar Foto Kondisi Sanitasi Dirumah Penduduk ( Kamar Mandi) 
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Gambar Foto Kondisi Sanitasi Dirumah Penduduk ( MCK) 

 

 

Gambar Foto Kondisi Sanitasi Dirumah Masyarakat (Tangki Septik) 
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Gambar Foto Sanitasi SaLuran Pembuangan Kamar Mandi Dirumah Masyarakat 

 

A. Sistem Pengolahan IPLT 

Pengolahan lumpur tinja di IPLT Alue Liem dilakukan dengan 

menggunakan metode pengolahan biologi. Pengolahan ini dilakukan 

dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan kandungan 

organik karbon yang terkandung didalam lumpur tinja. Metode pengolahan 

biologi yang digunakan yakni Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR). MBBR 

menggunakan sistem fluidized attached growth yaitu mikroorganisme 

yang tumbuh dan berkembangbiak dengan melekat pada suatu media. 

Keuntungan dari MBBR yaitu tidak memerlukan adanya reskulasi lumpur 

dan tidak memerlukan lahan yang luas. Teknologi MBBR yang 

dimanfaatkan di IPLT Alue Liem ini terdiri dari tahap aerob, fakultatif dan 

anaerob. Gambar berikut menunjukkan alur pengolahan lumpur tinja di 

IPLT Alue Liem. 
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Gambar Alur Pengolahan Lumpur Tinja Di Iplt Alue Liem 

 

Sistem  yang umum digunakan untuk mengolah lumpur tinja di 

Indonesia adalah kombinasi tangki imhoff dan kolam stabilisasi atau 

hanya menggunakan kolam stabilisasi saja. Jenis dan fungsi unit-unit 

pengolahan yang digunakan pada IPLT yaitu : 

1. Unit Pengumpul (equalizing unit) 

Tangki ekualisasi berfungsi untuk menghomogenkan lumpur tinja yang 

masuk ke IPLT, mengingat karakteristik lumpur tinja yang tidak selalu 

seragam antar tangki septik. 

2. Tangki imhoff  

Tangki imhoff adalah bangunan konstruksi dari beton bertulang kedap 

air berfungsi untuk menurunkan kebutuhan oksigen biokimia dan 

suspended solid, serta pembusukan dari lumpur yang terendapkan 

dari efluen lumpur tinja bak pengumpul. Di dalam tangki imhoff terjadi 

proses pengendapan dan pencernaan secara anaerobik, melalui zona 

sedimentasi, zona netral dan zona lumpur. 

3. Kolam Anaerobik 

Kolam ini beroperasi tanpa adanya oksigen terlarut karena beban 

organik masih sangat tinggi, sehingga bakteri membutuhkan banyak 

oksigen untuk menguraikan limbah organik. 
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4. Kolam fakultatif 

Di dalam sistem kolam fakultatif, air limbah berada pada kondisi 

aerobik dan anaerobik pada waktu yang bersamaan. Zona aerobik 

terdapat pada lapisan atas atau permukaan sedangkan zona 

anaerobik berada pada lapisan bawah atau dasar kolam. Waktu 

tinggal di dalam kolam fakultatif 6-10 hari. 

5. Kolam maturasi 

Tahap terakhir dari kolam stabilisasi adalah kolam maturasi atau 

disebut juga kolam pematangan. Menghitung jumlah bakteri coliform 

di kolam maturasi 

6.  Bak pengering lumpur 

Bak pengering lumpur berfungsi untuk mengeringkan lumpur yang 

dihasilkan dari kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi. 

Lamanya waktu yang diperlukan untuk mengeringkan lumpur antara 

1-2 minggu, tergantung pada ketebalan lumpur yang tertampung. 

 

B. Sistem Pengolahan  

Uji Coba pengoprasian IPLT  

a. Lumpur Tinja yang diangkut dengan Mobil Truk Tinja 
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b. Solid Seperation chamber (SSC) 
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c. Bak Fakultatif 
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d. Draying Area (DA) 
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C. Tujuan dan Fungsinya 

Tujuan khusus dari Pembangunan IPLT ini adalah: 

1. Lumpur tinja yang berasal dari tangki septic harus diolah karena 

mengandung  

Polutan-polutan yang berbahaya bagi lingkungan, pengolahan 

lumpur tinja ini2 tujuan, yaitu untuk menurunkan kandungan zat 

organic dari lumpur tinja dan untuk menurunkan bakteri- bakteri 

pathogen ( organism penyebab penyakit); 

2. Pengolahan lumpur tinja harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: Efektif, murah dan Simpeldalam konstruksi dan 

pengoprasiannya  hanya sedikit membutuhkan perawaatan khusus, 

pengolahan septage ini adalah untuk menurunkan kandungan 

BOD,COD dan bakteri E Coliserta Zat tersuspensi agar tidak 

membahayaakan lingkungan ; 

3. Teknologi yang dipilih adalah kolam Stabilisasi, system ini dipilih 

karena dianggap paling cocok  dengan kondisi fisik  social daan 

ekonomi kota lhokseumawe. Dengan dipilihnya system ini 

diharapkan  rencana peningkatan kinerja IPLT Alue Liem untuk 

menjaga keberlanjutan teknis dan beroperasional Optimal 
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a. Manfaat Kegiatan Penguatan Optimalisasi IPLT 

Hasil Kegiatan Penguatan Optimalisasi Pemanfaatan IPLT ini 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan atau terkait dengan IPLT, yaitu: 

1. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai penyebab IPLT Alue 

Liem tidak berfungsi atau beroperasi dengan optimal, 

2. Membantu pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja IPLT Alue 

Liem ke depannya, 

3. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pegelolaan IPLT Alue 

Liem yang baik. 

 

Masalah Yang dihadapi dalam Kegiatan Penguatan 

Optimalisasi Pemanfaatan (Instalasi Pengelolahan Lumpur Tinja) 

IPLT  sebagai berikut: 

1. Beberapa Faktor penyebab belum beroprasinya IPLT terbangun. 

a. Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola; 

b. Belum Dianggarkannya Dana Operasional dan Pemeliharaan 

pada APBD Kota Lhokseumawe 

c. Belum adanya Permintaan Penyedotan lumpur tinja sehingga 

tidak ada lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT; 

d. Belum Tersedianya alat Anggkut tinja seperti,truk tinja, motor 

tinja dan gerobak tinja; 

e. Belum dilakukan commissioning test serta masih ada kerusakan 

pada unit pengolahan; 

2. Kota Lhokseumawe telah menyepakati jadwal pendampingan oleh 

tenaga Ahli selama 1(satu) bulan dimana penempatan tenaga ahli 

pendampingan disesuakan dengan permasalahan utama di kota 

lhokseumawe. 

Kapasitas 
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Acara Rapat Team Penguatan Optimalisasi IPLT Kota Lhokseumawe 

 

 

Team Pokja dari DLH 
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Team Pokja Dari BAPPEDA 

 

 

Seketaris Pokja 
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Anggota Pokja 
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D. ASPEK TEKNIS 

a. Standar operating procedur (SOP) Operasi dan pemeliharaan 

pengelolaan in stalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) 

 Pengoperasian instalasi pengolahan air lumpur tinja (IPLT) 

mengacu pada Petunjuk Teknis No.CT/AL/Op-TC/003/98 tentang Tata 

Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam. Ruang lingkupdalam petunjuk 

teknis ini memuat ketentuan teknis dan cara persiapan 

pengoperasian,pelaksanaan pengoperasian, pelaksanaan pemeliharaan 

dan pelaksanaan pengendalian IPLT. Ketentuan umum yang harus 

dipenuhi untuk pengoperasian dan pemeliharaan IPLT adalah sebagai 

berikut: 

a. di instalasi dilengkapi dengan gambar bangunan.  

b. setiap peralatan harus dilengkapi katalog dan daftar operasi dan  

pemeliharaan  

c. air Iimbah yang diolah adalah lumpur tinja 

d. tersedia influen air Iimbah 

e. tersedia fasilitas penyediaan air bersih yang memadai  

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

kebocoran  
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g. ada penanggun jawab pengolah air Iimbah yang ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang  

h.  tersedia biaya pengolahan yang dialokasikan pada institusi 

pengelola 

i. kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPLT harus dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundangan pengolahan air Iimbah dan 

ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja  

j. masyarakat sudah diberi informasi 

Persyaratan teknis dalam operasional IPLT memuat ketentuan 

tentang kriteria dan persyaratanyang harus diikuti untuk mendapatkan 

efisiensi pengolahan sesuai dengan yang telah direncanakan. Persyaratan 

teknis ini meliputi kualitas dan kuantitas influent lumpur tinja (airlimbah) 

yang akan masuk ke tiap unit pengolahan di dalam IPLT, waktu retensi 

(waktu tinggal) lumpur tinja di dalam tiap unit, serta kriteria disain 

lainnya.Persyaratan teknis untuk kualitas lumpur tinja yang masuk ke 

dalam IPLT harus memenuhi: • Laju/kapasitas lumpur tinja (cairan dan 

endapan) sebesar 0,5 L/org/hari • KOB (BOD5) = 5.000 mg/L • TS = 

40.000 mg/L • TVS = 2.500 mg/L • TSS = 15.000 mg/L. 

 

b. Bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

Konsrtruksi IPLT Alue Liem terdiri Dari: 

a. 4 Bak SSC ( Solid Separation Chamber) dan 4 BAK DA (Drying 

Area). 

Perencanaan 1 Bak SSC dapat menampung tinja 7 hari/kolam 

dengan kapasitas 2 mobil tinja/hari dengan muatan 4.000 m3 / 

mobil.  
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b. 2 Bak Anaerob, 1 Bak Maturasi, 1 unit Hangar Compostin. 
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3. 3 Bak Fakultatif 
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G. Aspek Sosial Masyarakat 

Data Jumlah Penduduk 

Jumlah total penduduk Kota Lhokseumawe berdasarkan data BPS 

kota lhokseumawe tahun 2013 sebanyak 181.976 jiwa dari 4 kecamatan di 

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang mengalami 

pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat. Pertumbuhan penduduk 

yang meningkat tinggi ini diperlukan pengolahan sanitasi yang baik. 

Sampai saat ini, sebagian besar sistem pengolahan air limbah penduduk 

di Kota  adalah dengan system sanitasi setempat yang antara lain 

menggunakan tangki septik dan jamban. Pemerintah berusaha untuk 

meningkatkan prasarana sanitasi penduduk agar tercipta sanitasi yang 

sehat dan baik. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi pengolahan 

lumpur tinja atau disebut Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 

Pembangunan IPLT bertujuan untuk menampung dan mengolah hasil 

pengurasan lumpur tinja sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak 

menimbulkan masalah  

Kegiatan rumah tangga salah satunya seperti pembuangan tinja 

mempunyai andil terjadinya pencemaran air. Pembuangan tinja yang tidak 

baik akan mencemari air yang digunakan masyarakat. Pemerintah melalui 

Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiaman (PPLP) berupaya 

melakukan pengolahan limbah terutama untuk pengolahan tinja di seluruh 

Indonesia. Pengolahan tinja ini menggunakan instalasi pengolahan lumpur 

tinja (IPLT). Hal ini diharapkan akan menciptakan sanitasi yang lebih baik 

diIndonesia. Tetapi, saat ini instalasi pengolahan lumpur tinja yang telah 

dibangun masih banyak yang belum beroperasi dengan optimal bahkan 

tidak beroperasi. Hal ini dikarenakan dua faktor yaitu faktor teknis dan non 

teknis. Faktor teknis meliputi debit masuk berubah-ubah, waktu detensi 

singkat, BOD5 efluen belum memenuhi kriteria baku mutu limbah. Faktor 

non teknis meliputi factor instansi/kelembagaan yang belum mengelola 

IPLT dengan baik. Masalah IPLT ini terjadi pada salah satu IPLT di Kota 
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Lhokseumawe yaitu peningkatan IPLT Alue Liem ini agar beroperasi 

dengan optimal. 

Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas 

dan mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh 

ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari 

pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi penilaian 

mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan 

sanitasi, baik dalam skala kota maupun dalam skala nasional. Strategi 

pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang 

kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk 

itu diperlukan serangkaian survey dan observasi langsung yang terencana 

dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender 

dalam penanganan sistem sanitasi dalam skala kota beserta prospek 

pengembangannya di masa depan. Masyarakat diharapkan mampu 

mengenali permasalahan terkait dengan sanitasi rumah tinggal dan 

lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan melalui 

kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan evaluasi dan 

pengembangan kegiatan program secara mandiri.  

Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat 

secara partisipatif, tanpa harus menunggu “perintah” dari pemerintah. 

Untuk memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan seperti di 

atas, keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi yang dikembangkan 

dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya yang dapat 

digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di tingkat 

komunitas.Pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, 

hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung 

pendekatan ini.  
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Sosialisasi IPLT sebagai bagian pendekatan pada  masyarakat 

 

H. Instruksi Kerja Sub Bagian Pengolahan 

Tanggung Jawab  Kasubag Pengolahan IPLT Unit Sebagai 

Penunjang Optimalisasi Kegiatan IPLT. 

a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan teknik yang berhubungan 

dengan oprasional Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT); 

b. Berkoordinasi dengan sub bagian Administrasi baik interen IPLT 

dan Dinas Lingkungan Hidup dalam masalah administrasi untuk 

mendukung  proses oprasional IPLT; 

c. Membantu dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas 

Lingkungan hidup guna kelancaran, pengolahan,oprasional serta 

perawatan IPLT; 

d. Memonitor dan bertanggung jawab langsung atas staf Operator 

IPLT 

e. Menjalankan perintah yang diberi atasan langsung; 

 

Tanggung jawab Staf Pelaksana Pengolahan ( OPERATOR) 

IPLT 

1. Mengoperasikan IPLT setiap hari selama delapan jam kerja dibagi 

dalam 1 Shift; 
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2. Memonitor semua alat-alat operasional baik sedang dioprasikan 

maupun stand by; 

3. Mencatat semua kegiatan Oprasional IPLT ke dalam Buku Harian 

Operasional IPLT; 

4. Mencatat semua kegiatan oprasional pengolahan;  

5. Membuat laporan pengaduan, harian dari rekapitulasi laporan 

bulanan; 

6. Menjaga Kebersihaan IPLT; 

7. Menjalankan Perintah yang diberikan atasan langsung; 

 

Bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah 

dibangun dalam kondisi rusak dan Pendukung bangunan dan alat 

yang masih dibutuhkan agar IPLT dapat dioptimalisasi ; 

a. Bangunan Atap Polycarbonate IPLT Yang Rusak 
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a. Pengadaan Fasilitas air bersih 

b. Pengadaan Fasilitas Listrik 

c. Pengadaan rumah jaga 

d. Kantor dilokasi IPLT yang dilengkapi MCK 

e. Membuat Papan/ Plang nama IPLT 

 

Jumlah  armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Lhokseumawe untuk pengoperasian IPLT ada 2 unit yang terdiri dari:  

1 unit Mobil Truk Penyedot Tinja Bantuan BRR 
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1 Unit Mobil Truk Penyedot Tinja dari Dana DAK 2018 
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