TATA CARA
PERENCANAAN TANGKI SEPTIK
DENGAN SISTEM RESAPAN
SNI : 03-2398-2002
Ruang lingkup:
Standar ini meliputi Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan yang memuat
persyaratan tangki septik dan sistem resapan yang berlaku bagi pembuangan air limbah rumah tangga
untuk daerah air tanah rendah dan jumlah pemakai maksimal 10 Kepala Keluarga ( 1 KK = 5 Jiwa).
Dalam lampiran di sajikan contoh perhitungan untuk tangki septik dengan bidang resapan sistem
tercampur dan terpisah.
ambang bebas 0,4 m3 dengan Panjang 1,6 m,
Lebar 0,8m dan Tinggi 1,6 m) dan sistem terpisah
Ringkasan
Tata cara perencanaan tangki septik dengan dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 2 KK ,
Sistem resapan . di maksudkan sebagai acuan ruang basah 0,4 m3, ruang lumpur 0,9m3, ruang
dan masukan bagi perencana dalam prosedure ambang bebas 0,3 m3 dengan Panjang 1,6 m,
pembangun tangki septik dengan sistem resapan Lebar 0,8m dan Tinggi 1,3 m).
dengan ukuran dan batasan untuk menentukan Pipa penyalur air limbah dari PVC, keramik atau
kebutuhan minimum fasilitas tangki septik dengan beton yang berada diluar bangunan harus kedap
air, kemiringan minimum 2 %, belokan lebih besar
sistem resapan pada kawasan permukiman.
Tata cara ini merupakan revisi SNI 03-2398- 45 % dipasang clean out atau pengontrol pipa dan
1991 (Tata cara Perencanaan Tangki Septik), belokan 90 % sebaiknya dihindari atau dengan
yang direvisi atau ditambah dengan persyaratan dua kali belokan atau memakai bak kontrol.
teknis ukuran tangki septik dan jarak minimum Dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar,
pipa aliran masuk dan keluar dapat berupa
terhadap bangunan .
Persyaratan teknis meliputi bahan bangunan sambungan T atau sekat, pipa aliran keluar harus
harus kuat, tahan terhadap asam dan kedap air; ditekan (5 - 10 )cm lebih rendah dari pipa aliran
bahan bangunan dapat dipilih untuk bangunan masuk . Pipa udara diameter 50 mm (2") dan
dasar. Penutup dan pipa penyalur air limbah tinggi minimal 25 cm dari permukaan tanah.
adalah batu kali, bata merah, batako, beton Lubang pemeriksa untuk keperluan pengurasan
bertulang, beton tanpa tulang, PVC, keramik ,plat dan keperluan lainnya. Tangki dapat dibuat
dengan dua ruang dengan panjang tangki ruang
besi, plastik dan besi.
Bentuk dan ukuran tangki septik disesuaikan pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian.
dengan Q jumlah pemakai, dan waktu Jarak tangki septik dan bidang resapan ke
pengurasan. Untuk ukuran kecil (1 kk) dapat bangunan = 1,5 m, ke sumur air bersih = 10 m
dan Sumur resapan air hujan 5 m.
berbentuk bulat Q 1,20 m dan tinggi 1,5 m.
Ukuran tangki septik sistem tercampur dengan Tangki dengan bidang resapan lebih dari 1 jalur,
periode pengurasan 3 tahun (untuk 1 KK , ruang perlu dilengkapi dengan kotak distribusi.
basah 1,2 m3, ruang lumpur 0,45 m3, ruang
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