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Bioremediasi

• Remediasi: Proses perbaikan.
• Proses perbaikan lingkungan yang tercemar.
• Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menghilangkan 

pencemar dari lingkungan
• proses yg menggunakan organisme (bakteri, fungi, tanaman atau 

enzimnya) untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan 
lingkungan yang tercemarlingkungan yang tercemar

• Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh 
mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah 
struktur kimia polutan tersebut, sebuah peristiwa yang disebut 
biotransformasi. 

• Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, 
dimana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak 
kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya 
dan tidak beracun



BIOREMEDIASI SENYAWA 

ORGANIK:

� Proses mengubah senyawa pencemar organik 
yang berbahaya menjadi senyawa lain yang 
lebih aman dengan memanfaatkan organisme.

� Melibatkan proses degradasi molekular melalui � Melibatkan proses degradasi molekular melalui 
aktifitas biologis.

� Campur tangan manusia untuk mempercepat
degradasi senyawa pencemar yang berbahaya
agar turun konsentrasinya atau menjadi
senyawa lain yang lebih tidak berbahaya
melalui rekayasa proses alami atau proses
mikrobiologis dalam tanah, air dan udara.



KEUNGGULAN BIOREMEDIASI 

SENYAWA ORGANIK 
� Proses alami. 

� Mengubah molekul senyawa pencemar organik, 
bukan hanya memindahkan.

� Beaya paling murah dibandingkan cara yang 
lain.lain.

� Hasil akhir degradasi adalah gas karbon 
dioksida, air, dan senyawa-senyawa sederhana 
yang ramah lingkungan.





SENYAWA-SENYAWA PENCEMAR 

LINGKUNGAN

� Pencemar

� Senyawa-senyawa yang 

secara alami ditemukan 

di alam tetapi jumlahnya 

� Senyawa xenobiotik

� Senyawa kimia hasil 

rekayasa manusia 

yang sebelumnya di alam tetapi jumlahnya 

(konsentrasinya) sangat 

tinggi tidak alami.

� Contoh:

� Minyak mentah, 

minyak hasil 

penyulingan

� Fosfat

� Logam berat

yang sebelumnya 

tidak pernah 

ditemukan di alam.

� Contoh:

� Pestisida

� Herbisida

� Plastik

� Serat sintetis



SENYAWA PENCEMAR ORGANIK 
YANG SECARA POTENSIAL DAPAT 

DIBIOREMEDIASI

Mudah 

didegradasi

____________

Sedikit 

terdegradasi
_____________

Sulit 

terdegradasi
_____________

Umumnya tidak 
terdegradasi

_____________
BBM, kreosot, tars Pelarut terkorinasi 

(TCE)

Dioxins

Minyak tanah
kreosot, tars
batubara (TCE)

keton dan

alkohol
Pentakoro-fenol 
(PCP)

Beberapa 

pestisida dan 

herbisida

Bifenil 
terpoliklorinasi (PCB)

Aromatik
monosiklik

Aromatik
bisiklik
(naftalena)



BIOREMEDIASI SENYAWA 

ORGANIK PADA SKALA 

MIKROSKOPIS

Nutrien pembatas

Sumber 

karbon/energi

bagi bakteria



Definisi

• Perbaikan dan pemulihan secara biologis

• Pr pendegradasian b.org. berbahaya scr biologis 
menjadi senyawa lain seperti CO2, metana, air & 
senyawa semula tersebut (Ciroreksoko, 1996).

• Penggunaan scr produktif pr biodegradatif untuk 
menghilangkan/mendetoksi polutan yg mencemari menghilangkan/mendetoksi polutan yg mencemari 
lingkungan & mengancam kesehatan masyarakat, 
biasanya sebagai kontaminan tanah, air dan sedimen 
(Craword,1996).

• Proses penguraian limbah organik/anorganik polutan scr 
biologi dlm kondisi terkendali dg tujuan mengontrol,  
mereduksi atau bahkan mereduksi bahan pencemar 
dari lingkungan. 



Aplikasi rekayasa genetik

• Untuk mendapatkan organisme khusus yg 
berpotensi besar dalam bioremediasi

• Contoh Deinococcus radiodurans
(organisme yg paling radioresistant) (organisme yg paling radioresistant) 
dimodifikasi untuk dapat mengkonsumsi & 
mencerna toluene & ionic mercury dari 
limbah dg kandungan radioactive nuclear 
yg tinggi



Degradasi senyawa polutan

• selalu melibatkan transformasi struktur 
senyawa, sehingga terjadi perubahan 
integritas molekular polutan

• diperlukan kondisi lingkungan yang sesuai • diperlukan kondisi lingkungan yang sesuai 
dengan kebutuhan pertumbuhan dan 
perkembangangbiakan mikroorganisme



Faktor lingkungan pd Pr 

biodegradasi 
• Unt optimalisasi aktv Enzim pendegradasi 

:

• kondisi lingkungan, 

• temperature, • temperature, 

• oksigen,  

• nutrient yang tersedia,

• Interaksi antar galur m.o



Teknik dasar dalam 

bioremediasi
(1) stimulasi aktivitas mikroorganisme asli (di 

lokasi tercemar) dengan penambahan nutrien, 
pengaturan kondisi redoks, optimasi pH, dsb 
populasi (biostimulasi) 

(2) Inokulasi (penanaman) mikroorganisme di 
lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme yang 

(2) Inokulasi (penanaman) mikroorganisme di 
lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme yang 
memiliki kemampuan biotransformasi khusus 
(bioaugmentasi)

(3) Penerapan immobilized enzymes 

(4) Penggunaan tanaman (phytoremediation) 
untuk menghilangkan atau mengubah 
pencemar. 



Pengolahan lahan tercemar senyawa 

organik dapat dikelompokkan ke 

dalam:

PENGOLAHAN BIOLOGIS LAHAN 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIK

dalam:

� Ex situ – pengolahan dilakukan di tempat 
lain sehingga perlu pemindahan.

� In situ – pengolahan dilakukan di tempat 
pencemaran tanpa pemindahan. 



DIAGRAM BIOREMEDIASI LAHAN 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIKSENYAWA ORGANIK

in situ ex situ

Bioremediasi

Penambahan 

Oksigen

•Bioventing

•Biosparging

Penambahan 

Oksigen

dan Nutrien

Biostimulation

Penambahan 

Oksigen, 

Nutrien 

dan Bakteria

Bioaugmentation

Terekayasa Apa adanya Landfarming Bioreactor



Bioremediasi

tanah

• untuk membersihkan permukaan tanah 
yang tercemar. 

�in situ perlu waktu bervariasi antara 1 -

6 tahun.6 tahun.

�ex situ antara 1-7 bulan



BIOREMEDIASI IN SITU



CONTOH PENGOLAHAN TANAH 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIK 

IN SITU (1)

� Bio-venting: pemompaan udara dan
nutrisi melalui sumur injeksi.nutrisi melalui sumur injeksi.

� Air Sparging: pemompaan udara untuk
meningkatkan aktifitas degradasi oleh
mikroba.



AIR SPARGING



CONTOH PENGOLAHAN TANAH 

TERCEMAR SENYAWA 

ORGANIK IN SITU (2) 

�Injeksi Hidrogen Peroksida :

menggunakan sprinkler atau 

pemipaan.pemipaan.

�Sumur Ekstraksi : Untuk 

mengeluarkan air tanah yang 

kemudian ditambah nutrisi dan oksigen 

dan dimasukkan kembali ke dalam 

tanah melalui sumur injeksi. 



Permukaan air 

Pengolahan 
Air

Penambahan 
Nutrien/ 
Oksigen

Sumur 

Recovery

Sumur 

Injeksi

Zona terkontaminasi

Permukaan 
air tanah 

yang lama

Permukaan air 
tanah yang 

baru





BIOREMEDIASI EX-SITU

Tanah terkontaminasi diangkat ke dan diperlakukan di permukaan



CONTOH PENGOLAHAN TANAH 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIK 

SECARA EX SITU (1)

�Slurry Phase : Bejana besar 

digunakan sebagai “bio-reactor” yang 

mengandung tanah, air, nutrisi dan mengandung tanah, air, nutrisi dan 

udara untuk membuat mikroba aktif 

mendegradasi senyawa pencemar. 



BIOREAKTOR

Cairan 

Tanah 
terkontaminasi

Pengatur suhu

Pengaduk

Uap keluar

Cairan 
terkontaminasi

Saluran keluar tanah

Udara 
masuk

Nutrien

Saluran keluar cairan



CONTOH PENGOLAHAN TANAH 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIK 

SECARA EX SITU (2)

Composting:

Limbah dicampur dengan jerami atau bahan
lain untuk mempermudah masuknya air,lain untuk mempermudah masuknya air,
udara, dan nutrisi.

Tiga tipe pengomposan:

* Dalam Lubang

* Mechanically agitated in-vessel

* Tumpukan



CONTOH PENGOLAHAN TANAH 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIK 

SECARA EX SITU (3)

� Biopile: tanah tercemar tidak dipindahkan
namun diangkat ke permukaan, ditumpuk,
dan diberi perlakuan penambahan air,dan diberi perlakuan penambahan air,
udara, dan nutrien.



BIOPILE

Tangki

Saringan/
Pompa
Udara

Tanah 

terkontaminasi

Lapisan Gravel



CONTOH PENGOLAHAN TANAH 

TERCEMAR SENYAWA ORGANIK 

SECARA EX SITU (4)

� Landfarming: Tanah terkontaminasi

dipindahkan dan disebar di permukaan
lapangan kemudian diperlakukan denganlapangan kemudian diperlakukan dengan
penambahan bakteri, air, udara, dan
nutrisi. Cara ini yang paling sering
digunakan.



LANDFARMING

Nutrien/
airLapisan

Gravel

Penampungan 
Leachate

Lapisan Kedap Air

Tanah terkontaminasi



KOMBINASI BIOREMEDIASI EX-SITU

DAN IN-SITU

Unsaturated
zone

Dalam cara ini aktifitas mikrobia penghuni tanah ditingkatkan

Aquifer



Mycoremediasi

• Bioremediasi yg memanfaatkan fungi 
sebagai decontaminasi areal. 

• The term mycoremediation was coined by 
Paul Stamets and refers specifically to the Paul Stamets and refers specifically to the 
use of fungal mycelia in bioremediation.



Contoh mikobioremediasi

• Areal yg terkontaminasi dg minyak diesel
diinokulasi dg mycelia jamur oyster; 

• 4 mg kmd, >95% dr kand PAH (polycyclic 
aromatic hydrocarbons) sudah direduksi aromatic hydrocarbons) sudah direduksi 
mjd komponen non-toxik.

• Fungi memecah kontaminan�CO2 & air



Fitoremediasi

• teknologi pembersihan, penghilangan 
atau pengurangan polutan berbahaya, 
seperti logam berat, pestisida, dan 
senyawa organik beracun dalam tanah senyawa organik beracun dalam tanah 
atau air dengan menggunakan bantuan 
tanaman (hiperakumulator plant).



Fitoremediasi



Tanaman hiperakumulator :

• Mampu menyerap lebih dari 10.000 ppm 
Mn, Zn, Ni 

• Lebih dari 1.000 ppm untuk Cu dan Se• Lebih dari 1.000 ppm untuk Cu dan Se

• Lebih dari 100 ppm untuk Cd, Cr, Pb, dan 
Co.



• Uptake, Translocation, 

and Accumulation in 

Shoot 

• Metal contaminants in the 

soil: soil: 

• • are absorbed by the 

roots (uptake), 

• • move into the shoot 

(translocation), and 

• • are stored in the 

shoot (accumulation). 



FITOREMEDIASI

Phyto-

extraction

Rhizo-Rhizo-

filtration

Phyto-

stabilization

Rhizo-

degradation

Phyto-

degradation



FITOREMEDIASI

Phyto-

volatilization

Hydraulic

Control

Vegetative 

Cover

Riparian 

Corridors



Proses Fitoremediasi

1. Phytoacumulation : tumbuhan menarik zat 

kontaminan sehingga berakumulasi disekitar 

akar tumbuhan

2. Rhizofiltration : proses adsorpsi / 2. Rhizofiltration : proses adsorpsi / 

pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk 

menempel pada akar. 

3. Phytostabilization : penempelan zat-zat 

contaminan tertentu pada akar yang tidak 

mungkin terserap kedalam batang tumbuhan. 



Proses Fitoremediasi

4. Rhyzodegradetion : penguraian zat-zat 
kontaminan oleh aktivitas microba

5. Phytodegradation : penguraian zat 
kontaminkontamin

6. Phytovolatization : transpirasi zat 
contaminan oleh tumbuhan dalam 
bentuk yang telah menjadi larutan terurai 
sebagai bahan yang tidak berbahaya



RHIZOFILTRASI

Penghilangan logam dari lingkungan 

perairan 



FITOSTABILISASI

Imobilisasi logam dalam tanah oleh 

penjerapan, pengendapan dan kompleksasi.



Contoh Tanaman Hiperakumulator

Jenis Tanaman Unsur Yg Diserap

Thlaspi caerulescens
Zink (Zn) dan Kadmium (Cd) 

Alyssum sp., Berkheya sp., 

Sebertia acuminata 
Nikel (Ni)

Brassicacea sp. Sulfate

Pteris vittata, Pityrogramma Arsenik (As)Pteris vittata, Pityrogramma 

calomelanos 

Arsenik (As)

Pteris vittata, Nicotiana tabacum, 

Liriodendron tulipifera.

Mercuri (Hg)

Thlaspi caerulescens, Alyssum 

murale, Oryza sativa 

Senyawa organik (petroleum 

hydrocarbons, PCBs, PAHs, TCE 

juga TNT)

Brassica sp. Emas (Au)

Brassica juncea.
Selenium (Se)



Berkheya sp.

Nikel (Ni)

Zink (Zn) ,

Kadmium (Cd)

Thlaspi caerulescens



Mercuri (Hg)

Nicotiana tabacum

Oryza sativa

Senyawa organik 



petroleum 

hydrocarbon, 
PCBs, PAHs, 
TCE, TNT

Alyssum murale 

TCE, TNT



• Pteris vittata

• Pityrogramma 

calomelanos

• Alyssum sp



Brassicacea 

sp.

Liriodendro

tulipifera

Brassica Brassica 
junceajunceajunceajuncea





• 1. Arsenic enters the plant as arsenate, probably incorrectly 
recognized by the plant as phosphate. This mechanism can be 
enhanced.

• 2. To fix arsenate once it is inside the plant we have enhanced 
reduction to arsenite and trapping in thio-peptide complexes.

• 3. Endogenous activities such as phosphate transporters and 
arsenate reduction in the plant both hinder and help our attempts to 
engineer plants to be used in arsenic cleanup.

• 4. Several other bacterial and plant encoded enzymes are being 
examined for their potential to enhance arsenic remediation from soil 
and water.



Keuntungan Fitoremediasi

• Biaya operasi lebih murah 

• Tanaman juga bisa dijadikan bahan 

bakar.

• Pencemaran pada tanah bisa 

berkurang secara alamiah



Apakah tidak sulit menanam tanaman 

hiperakumulator pada tanah-tanah 

tercemar? 

Tanaman hiperakumulator masuk 

dalam kriteria tanaman yang syarat dalam kriteria tanaman yang syarat 

tumbuhnya tidak membutuhkan 

nutrisi tinggi dan tidak rewel. 



• Kesuksesan penanggulangan pencemaran 
(tanah, air, dan udara) hendaknya tidak 
dipandang dan dilaksanakan hanya melalui satu 
bidang ilmu kajian saja. Kerja sama yang baik 
dari beberapa bidang ilmu dan juga metode dari beberapa bidang ilmu dan juga metode 
akan mengefektifkan pembersihan pencemaran, 
sehingga pembersihan bisa dilakukan dengan 
akurat dan tidak perlu diulang pada masa-masa 
mendatang (once execution method).


