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ABSTRAK
TPST Bantargebang yang berlokasi di Kota Bekasi merupakan tempat pembuangan sampah dari
Ibukota Jakarta, produksi sampah yang datang di TPST Bantargebang rata-rata mencapai 6.000-7.000
ton/hari. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan dibangunnya
PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di TPST Bantargebang akan mengurangi dampak dari
sampah yang tertimbun. PLTSa Bantargebang memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas 15,6 MW
dan pada tahun 2017 hanya menghasilkan 250 KW. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk
mengevaluasi sistem yang ada di PLTSa Bantargebang dengan penutup sampah (capping), penggunaan
pipa vertikal, Gas Engine dan analisa sampah serta analisa dampak lingkungan.
Berdasarkan hasil evaluasi dengan memperbaiki sistem PLTSa memakai capping beserta pipa vertikal
untuk mengkoleksi gas landfill yang diperoleh berpotensi dapat menghasilkan listrik sebesar 22,9 MW
di tahun pertama dan berkurang di tahun-tahun berikutnya, sampai tahun ke dua puluh mencapai 0,24
MW. Selain itu gas engine yang telah rusak harus diperbaiki dengan mengganti sparepart yang rusak
dan dengan melakukan tindakan perawatan preventif untuk meminimalisir kerusakan yang akan datang.
Dari pemaksimalan PLTSa tersebut dapat mengurangi GRK seperti CH 4 dan CO2 dengan sisa CH4 di
tahun pertama 284.130 ton dan CO2 17.640 ton yang berkurang di tahun-tahun berikutnya sesuai fase
terbentuknya gas.
Kata Kunci : Energi terbarukan , PLTSa Bantargebang , sanitary landfill
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan akan energi khususnya energi listrik
di Indonesia semakin berkembang yang
menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan
hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan
pesatnya peningkatan pembangunan dibidang
teknologi, industri dan informasi. Namun,
seperti yang diketahui terdapat 2 kelompok
besar energi yaitu energi terbarukan dan energi
yang tersedia terbatas di alam atau tak
terbarukan.
Pemanfaatan energi yang tidak dapat
diperbarui
secara
berlebihan
dapat
menimbulkan krisis energi dan pada saatnya
sumber energi tersebut akan habis, kekurangan
lain dari energi tak terbarukan seperti fosil
adalah harganya yang semakin melambung
tinggi dari waktu ke waktu seiring
bertambahnya populasi manusia. Selain itu
energi fosil dianggap tidak bersahabat terhadap
lingkungan, hasil pembakarannya sangat
mencemari lingkungan. Dengan alasan dan
pertimbangan yang tidak memungkinkan
energi tak terbarukan terus dipakai harus
adanya sumber energi alternatif yang tidak

memilki kekurangan seperti energi fosil yaitu
energi terbarukan.
Indonesia berpotensi besar untuk menghasilkan
energi terbarukan (renewable energy) seperti
energi sampah, khususnya sampah di Ibukota
Jakarta. Produksi sampah di Ibukota terus
bertambah seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk yang beragam. Bermacam-macam
kebutuhan hidup mendorong peningkatan
permintaan terhadap produksi dan konsumsi
yang menghasilkan buangan berupa sampah.
Seperti yang diketahui volume sampah dari
Ibukota Jakarta yang dikirim ke Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)
Bantargebang dengan kapasitas lahan zona
pembuangan 89,1 hektar. Jika dirata-ratakan
sampah yang masuk setiap harinya ke TPST
Bantargebang mencapai 6.000 sampai 7.000
ton/hari. Angka tersebut tentunya sangatlah
besar ditambah jika jumlah sampah tersebut
diakumulasikan selama sebulan dan setahun.
Hal tersebut tentunya akan menimbulkan
pencemaran lingkungan disebabkan bau dan zat
kimia yang dihasilkan.
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Dengan dibangunnya PLTSa (Pembangkit
Listrik Tenaga Sampah) ditempat pengolahan
sampah terpadu TPST Bantargebang akan
mengurangi dampak dari sampah yang
tertimbun. PLTSa Bantargebang memiliki
pembangkit listrik dengan kapasitas 15,6 MW
dan saat ini tahun 2017 hanya menghasilkan
listrik 250 KW. Listrik yang dihasilkan PLTSa
Bantargebang disuplai ke jaringan PLN yang
terinterkoneksi sistem Jawa Madura, Bali.
Dengan adanya proyek Pembangkit Listrik
Tenaga
Sampah
(PLTSa)
di
TPST
Bantargebang tersebut juga memberikan
manfaat seperti menyerap tenaga kerja,
mengurangi potensi penyebaran bakteri
berbahaya, mengurangi bau tak sedap, serta
mengurangi emisi karbon.
1.2 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui prospek pengembangan energi
sampah di TPST Bantargebang.
2. Mengevaluasi beberapa hal yang menjadi
kendala dalam pengoptimalan pembangkit
listrik tenaga sampah di Bantargebang.
3. Mengetahui konsep kerja Pembangkit
Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST
Bantargebang

makanan, pembungkus (selain kertas, karet),
tepung, sayuran, kulit buah, daun dan
ranting.
2. Sampah anorganik adalah sampah yang
dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik
berupa produk sintetik maupun hasil proses
teknologi pengolahan bahan tambang.
Contoh sampah anorganik yaitu botol
plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.
2.3 Metode Landfill
Pengurugan limbah ke dalam tanah telah
dikenal oleh manusia sejak manusia merasakan
adanya gangguan bau pada limbahnya. Bahkan
binatangpun seperti kucing menerapkan metode
ini secara sistematis. Namun secara rekayasa
yang sistematis, metode ini dikenal sejak awal
abad 20 an, dengan cara yang paling sederhana,
yaitu yang menerapkan konsep penutupan
dengan tanah penutup harian. Dalam uraian
berikut ini disajikan beberapa pengelompokan
metode landfill antara lain: (infosanitasi; 2012)
1. Mengisi lembah atau cekungan
Metode ini biasa digunakan untuk
menimbun sampah yang dilakukan pada
daerah lembah, seperti tebing, jurang,
cekungan kering, dan bekas galian.

II. TEORI DASAR
2.1 Pengertian Sampah
Sampah adalah kumpulan berbagai material
buangan (limbah) yang merupakan sisa proses
dan kegiatan kehidupan manusia. Sampah
merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas
manusia, jumlah atau volume sampah
sebanding dengan tingkat konsumsi manusia
terhadap barang/material yang dikonsumsi
manusia sehari-hari. Oleh karena itu,
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan
ekonomi akan mempengaruhi jumlah sampah
yang dihasilkan. (H. Douglas J. Manurung;
2016)
2.2 Jenis Sampah
Sampah padat dapat digolongkan menjadi 2
(dua) yaitu sebagai berikut: (Ryan ady susilo;
2013)
1. Sampah organik, adalah sampah yang
dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang
dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat
biodegradable. Sampah ini dengan mudah
dapat diuraikan melalui proses alami.
Contoh sampah organik yaitu sisa-sisa

Gambar 1 Mengisi Lembah atau Cekungan
(Yasmin Labibi; 2017)
2. Mengupas lahan secara perlahan
Pengupasan membentuk parit-parit tempat
penimbunan sampah dikenal sebagai metode
trench.

Gambar 2 Mengupas Lahan Secara Perlahan
(Chairil Nizar; 2011)
3. Menimbun sampah di atas lahan
Untuk daerah yang datar, dengan muka air
tanah tanah tinggi, dilakukan dengan cara
menimbun sampah diatas lahan.
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Gambar 3 Menimbun Sampah di atas Lahan
(Kelly Sun; 2017)
2.4 Sanitary Landfill
Sistem sanitary landfill merupakan sarana
pengurugan sampah ke lingkungan yang
disiapkan dan dioperasikan secara sistematis.
Seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4 Sanitary Landfill
(Rida mulyana; 2015)
Secara umum Sanitary Landfill terdiri atas
elemen sebagai berikut: (Rida mulyana; 2015)
1. Lining System
Berguna untuk mencegah atau mengurangi
kebocoran leachate ke dalam tanah yang
akhirnya bisa mencemari air tanah. Biasanya
Lining System terbuat dari compacted clay,
geomembran, atau campuran tanah dengan
bentonite.
2. Leachate Collection System
Dibuat di atas Lining system dan berguna
untuk mengumpulkan leachate
dan
memompa ke luar sebelum leachate
menggenang di lining system yang akhirnya
akan menyerap ke dalam tanah. Leachate
yang dipompa keluar melalui sumur yang
disebut Leachate Extraction System.
3. Cover atau cap system
Berguna untuk mengurangi cairan akibat
hujan yang masuk kedalam landfill. Dengan
berkurangnya cairan yang masuk akan
mengurangi leachate.
4. Gas ventilation System
Berguna untuk mengendalikan aliran dan
konsentrasi di dalam dengan demikian
mengurangi risiko gas mengalir di dalam
tanah tanpa terkendali yang akhirnya dapat
menimbulkan peledakan.
5. Monitoring system
Bisa dibuat di dalam atau di luar landfill
sebagai peringatan dini kalau terjadi
kebocoran atau bahaya kontaminasi di

lingkungan sekitar. Salah satu masalah
terbesar dengan sanitary landfill adalah
bahaya lingkungan. Sebagai bahan dalam
lapisan sampah dipadatkan memecah,
mereka menghasilkan gas, termasuk metana
yang mudah terbakar.
2.5 Landfill Gas
Landfill Gas (LFG) adalah gas yang dihasilkan
dari proses fermentasi atau anaerobik dari
bahan-bahan organik. Seperti, kotoran hewan,
kotoran manusia, limbah domestik (rumah
tangga), limbah pertanian, limbah perkebunan,
dll. Kandungan utama dalam (LFG) adalah
metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2).
Gas landfill merupakan gas yang dihasilkan
oleh limbah padat yang dibuang ke landfill.
Sampah ditimbun dan ditekan di suatu tepat
secara mekanik dan tekanan dari lapisan
diatasnya. Karna kondisinya menjadi anaerobik
bahan organik tersebut terurai dan gas landfill
dihasilkan. Berikut adalah gas yang dihasilkan
dari landfill dengan proses anaerobik dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Data Komposisi Gas dari Landfill
Komponen
Kandungan gas %
Metan (CH4)
45-60
Karbon dioksida
35-40
Nitrogen
10-25
Oksigen
0,1-1,0
Ammonia
0,1-1,1
Hidrogen
0-0,2
Karbon monoksida
0-0,2
(Sarifudin; 2012)
2.6 Potensi Landfill Gas
Potensi LFG sangat menjanjikan dimana gas
metana yang terkandung dalam LFG sangat
besar yaitu sekitar 50%. Perhitungan potensi
landfill gas yang dihasilkan dalam suatu
sanitary landfill dihitung menggunakan model
U.S Environmental Protection Agency,s (EPA)
yang digunakan dalam berbagai skenario
sanitary landfill di amerika serikat. Perhitungan
potensi landfill gas yang dihasilkan dapat
dilihat sebagai berikut: (Sarifudin; 2012)
Qt = 2*Lo*mo*(ek*ta–1)*e-k*t
(1)
Keterangan :
Qt = Jumlah gas yang dihasilkan pada tahun
ke tahun dalam m3/tahun.
Lo = Potensi nilai metana yang dihasilkan
m3/tahun.
Mo = Jumlah solid yang diterima, ton/tahun.
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K

= konstanata rata-rata metana yang
dihasilkan, tahun-1
t
= Umur landfill, tahun.
Perhitungan nilai k dengan sampah 30%
sampah terurai cepat (sisa makanan,dll), 60%
adalah terurai secara perlahan, (tumbuhan, dll),
dan 1% adalah terurai dengan lambat (plastik,
dll). Nilai bobot k tetap untuk organik 0,4,
medium decay 0,8, selow decay 0,02 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Perhitungan nilai K
Karateristik
angka
Bobot Nilai
K
Organic waste
0,3
0,4
0,12
(sisa makanan)
Medium decay
0,6
0,08
0,048
(tumbuhan,dll)
Slow
decay
0,1
0,02
0,002
(plastik, dll)
Total
0,17
(Sarifudin; 2012)
Memperkirakan
Efisiensi
Koleksi
pengumpulan adalah ukuran kemampuan
sistem pengumpulan gas untuk menangkap
LFG yang dihasilkan. Generasi LFG yang
diprediksi oleh model dapat dikalikan dengan
efisiensi
pengumpulan
persen
untuk
memperkirakan volume LFG yang dapat
dipulihkan untuk pembakaran atau penggunaan
dalam proyek energi LFG. Meskipun tingkat
penangkapan LFG dapat diukur, tingkat
pembangkitan di tempat pembuangan akhir
tidak dapat diukur; Oleh karena itu, ada
ketidakpastian yang cukup besar mengenai
efisiensi pengumpulan aktual yang dicapai di
tempat pembuangan sampah.
Untuk mengatasi ketidakpastian seputar
efisiensi penagihan, EPA (United State
Environmental Protection Agency) telah
menerbitkan perkiraan efisiensi pengumpulan
yang masuk akal untuk tempat pembuangan
akhir A.S. yang memenuhi standar desain A.S.
dan yang memiliki sistem pengumpulan gas
"komprehensif". EPA mendefinisikan sistem
pengumpulan LFG "komprehensif" sebagai
sistem sumur vertikal yang menyediakan
cakupan sistem koleksi 100 persen dari semua
area dengan limbah dalam waktu satu tahun
setelah limbah diendapkan. Menurut EPA,
efisiensi pengumpulan di tempat pembuangan
akhir tersebut biasanya berkisar antara 60
sampai 95 %, dengan rata-rata 75 % paling
sering diasumsikan. Perkiraan efisiensi

pengumpulan untuk situs dengan sistem
pengumpulan dan pengendalian gas operasi
biasanya didasarkan pada informasi mengenai
kondisi terkini Perhitungan mencari efisiensi
pengumpulan gas untuk menangkap LFG yang
dihasilkan oleh sampah dapat dilihat sebagai
berikut: (Sarifudin; 2012)
𝒎𝟑
Gas yang dihasilkan (
) = 75% x Qt
(2)
𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏
Kandungan di dalam gas tersebut masih terdiri
dari beberapa gas lain, seperti karbon dioksida
CO2, gas Metana (CH4), karbon monoksida
(CO), amoniak(NH3), Nitrogen (N2), Hidrogen
Sulfida (H2S), Dan Oksigen (O2). Dari jumlah
gas metana dengan persentase 45-60 % di
landfill jumlah gas metan menggunakan 50%
sebagai rata-rata yang disarankan EPA
𝒎𝟑

Gas Metana (
) = 50% x Recoverable (3)
𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏
Dalam melakukan perhitungan jumlah listrik
yang dihasilkan dari gas engine menggunakan
perhitungan sebagai berikut:
Jumlah listrik = gas metana x 9,39 kWh x
efisiensi mesin
(4)
Dimana, konversi energi gas metana menjadi
energi listrik yang didasarkan pada potensi
panas yang dimiliki oleh 1 Kg gas metana setara
dengan 6,13 x 107 J, dan 1 kWh listrik setara
dengan 3,6 x 106 J, 1 m3 gas metana setara
dengan 9,39 kWh sehingga dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 3 Data Konversi Energi
Konversi Energi
1 Kg Gas Metan
6,13 x 107J
1 kWh
3,6 x 106 J
1 m3 gas metan
9,39 kWh
(Sarifudin; 2012)
2.7 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Perubahan iklim merupakan fenomena yang
mendapatkan
perhatian
penuh
dunia
Internasional karena efeknya yang dapat
mengganggu kelangsungan kehidupan manusia
secara global. Peningkatan konsentrasi gas
rumah kaca (GRK) atau greenhouse gas (GHG)
diyakini sebagai salah satu penyebab dari
terjadinya pemanasan global.
Satuan yang digunakan untuk menunjukkan
besarnya pengurangan emisi adalah t-CO2,
sehinga jika kita mengurangi 1 ton dari GRK
yang lain (selain CO2), maka hasilnya dikalikan
dengan daya kekuatannya dibandingkan CO2.
Emisi CO2 merupakan bagian terbesar dari
emisi GRK yang ada.Perhitungan Emisi GRK
4
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dari Aktivitas Pengelolaan Sampah Secara
Biologi.
Perhitungan emisi GRK dari pengelolaan
sampah secara biologi dapat dilihat sebagai
berikut: (Kiswandayani; 2012)
Emisi CH4 = ∑(((Mi × EF) * 10-3) –R) x
GWP)
(5)
Emisi CO2 = ∑ (((Mi × EF) * 10-3) - R.) x
GWP)
(6)
Keterangan:
Mi = Masa gas (Gg/tahun)
EF = Faktor emisi gas (g)
EF CH4 = 4 g CH4/kg
EF CO2 = 0,90 g CO2/kg
R = Jumlah gas yang dapat di recovery
GWP = Global Warming Potensial

penimbunan sampah akhir yang berlokasi di Jl.
Raya Narogong KM. 15, Pangkalan V,
Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa
Barat. Secara lebih rinci, TPST Bantargebang
berlokasi sekitar 40 KM dari pusat provinsi
DKI Jakarta dan 20 KM dari perbatasan
Jakarta-Bekasi, serta 2 KM dari Jalan Raya
Cileungsi. TPST Bantargebang berdiri di atas
lahan seluas 120,8 hektar, lahan ini terbagi atas
5 zona pembuangan, jalan akses, gedung kantor
operator, jembatan timbang, bangunan Instalasi
Pengolahan Air Sampah (IPAS), Pembangkit
Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),serta sarana
pengolahan lainnya. (H. Douglas. J. Manurung;
2016)

2.8 PLTSa Proses Konversi Biologis
PLTSa proses konversi biologis sama seperti
pembangkit lainnya. Namun yang membedakan
jenis pembangkit ini adalah dengan
menggunakan gas. Dimana, gas ini berasal dari
sampah yang mengalami penguraian secara
alami dengan proses anaerobik. Gas ini
merupakan gas yang secara alami dimiliki oleh
setiap sampah dengan jenis organik.
PLTSa ini adalah pembangkit yang
menggunakan gas dari landfill hasil
dekomposisi sampah atau disebut LFG (landfill
gas), yang kemudian akan dimanfaatkan gas
metana yang terkandung didalamnya sebagai
bahan bakar gas engine yang kemudian akan
menghasilkan listrik. Berikut merupakan
gambar tataletak khusus dari system LFG
menjadi listrik (Rida mulyana; 2015)

Gambar 6 Peta Lokasi Bantargebang
(H. Douglas. J. Manurung; 2016)

Gambar 5 Tataletak Khusus dari System LFG
menjadi Listrik
(Rida mulyana; 2015)

III. GAMBARAN UMUM PENELITIAN
3.1 Perkembangan Institusi
Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
(TPST) Bantargebang adalah suatu areal

3.2 Data Sampah TPST Bantargebang
Dari data yang diamati jumlah sampah
domestik yang masuk ke TPST Bantargebang
adalah sebanyak 2.251.987,41 di tahun 2016.
TPST Bantargebang beroprasi setiap hari 24
jam penuh.
Tabel 4 Data Teknis Sampah
BULAN
TONASE
Jan-16
193.776,58
Feb-16
185.695,86
Mar-16
204.386,02
Apr-16
175.585,43
May-16
121.136,68
Jun-16
190.514,53
Jul-16
173.755,71
Aug-16
205.843,83
Sep-16
203.099,22
Oct-16
189.698,89
Nov-16
193.522,58
Dec-16
214.972,08
JUMLAH
2.251.987,41
Rata-rata
per hari
6.169,83
(TPST Bantargebang; 2016)
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Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dinas
Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, sumber
sampah dan komposisi sampah domestik di
DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5 Komposisi Sampah
SUMBER
PERSENTASE
Industri
(8,97%)
Pemukiman
(52,97%)
Pasar
(4%)
Sekolah
(5,32%)
Perkantoran
(27,35%)
Lain-lain
(1,4%)
(Fadhlan fariz; 2016)
Tabel 6 Komposisi Sampah
JENIS SAMPAH
PERSENTASE
1. Organik
55,37%
2. An organik
44,63%
2.1 kertas
20,57%
2.2 plastik
13,25%
2.3 kayu
0,07%
2.4 kain/tekstil
0,61%
2.5 karet/kulit tiruan
0,19%
2.6 logam/metal
1,06%
2.7 gelas/kaca
1,91%
2.8 sampah bongkaran
0,81%
2.9 lain-lain (batu,
6,17%
pasir, dll)
(Fadhlan fariz; 2016)
3.2 PLTSa Proses Biologis
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di tempat
pengolahan sampah terpadu Bantargebang
adalah dengan menggunakan sistem proses
biologis penimbunan sampah yang di instalasi
pada pembuangan sampah yang akan menjadi
gas landfill melalui penguraian secara alami
dengan proses anaerobik yang disebut dengan
LFG (Landfill gas) sebagai bahan bakar yang
dipakai agar menghasilkan energi listrik.

Gambar 7 blok diagram aliran gas
landfill menjadi listrik
(TPST Bantargebang; 2017)

3.3 Daya Listrik yang dihasilkan PLTSa
Bantargebang
Berikut merupakan data perolehan daya listrik
yang dihasilkan PLTSa di Bantargebang pada
tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 7 Daya Listrik yang dihasilkan
No Tahun
KW (daya)/
MW
jam
(daya)
1

2017
250
(TPST Bantargebang; 2016)

0,25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisa Sampah di TPST Bantargebang
Dari luas kawasan TPST di Bantargebang
seluas 120,8 hektar dengan lahan dari 5 zona
pembuangan sampah yang apabila digabung
mencapai 81,91 hektar dapat menampung
volume sampah rata-rata mencapai 6.169,83
ton/hari dan rata-rata mencapai 187.665,62
ton/bulan. Sampah domestik DKI Jakarta
berasal dari beberapa sumber yang berbedabeda seperti permukiman 52,97%, industri
8,97%, pasar 4%, sekolah 5,32%, perkantoran
27,32%, lain-lain 1,4%. cenderung lebih
banyak sampah organik sebesar 55,57%
dengan anorganik sebesar 44,63%.
4.2 Analisis Dampak lingkungan di TPST
Bantargebang
Seiring dengan sistem yang dipakai di PLTSa
Bantargebang dengan sistem sanitary landfill,
dengan volume sampah masuk sangat besar
dari Ibukota Jakarta dan saat ini sistem yang
digunakan adalah tanpa menggunakan capping.
Hal ini akan menimbulkan beberapa
permasalahan lingkungan layaknya seperti
tempat pembuangan-pembuangan sampah
yang lain. masalah klasik yang biasanya ada
yaitu bau tidak sedap, pencemaran air tanah
oleh sisa-sisa air lindi yang tidak tersalurkan ke
pengolahan air lindi, pelepasan gas metana
yang tidak termanfaatkan sehingga terlepas
keudara dan dapat menyebabkan efek gas
rumah kaca di atmosfir bumi yang sebenarnya
lebih berbahaya dibandingkan dengan gas
karbon CO2.
Dari dampak-dampak lingkungan tersebut
khususnya kekurangan-kekurangan yang ada di
TPST Bantargebang perlu dilakukan sesuatu
untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan
yang ada baik dari sistem yang dipakai maupun
dari segi pengolahan sampah. Dari sistem yang
6
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dipakai untuk mengurangi masalah seperti gas
metana yang menguap dan tidak termanfaatkan
dan dapat menyebabkan kebakaran dapat
diminimalisir dengan menambah sistem yang
ada sekarang menggunakan capping sebagai
penutup untuk meminimalisir gas metana yang
tidak termanfaatkan keluar. Dengan adanya
capping ini gas metana yang dihasilkan dari
tumpukan sampah dapat dikonsentrasikan
sepenuhnya untuk disalurkan ke pemanfaatan
tenaga listrik dan gas metana yang dihasilkan
terlindungi dari penguapan yang tidak
terkendali keluar. Selain itu penggunaan
capping pada sistem dapat mengurangi sedikit
bau busuk yang dihasilkan oleh tumpukan
sampah
walaupun
memang
memiliki
persentase yang kecil.
4.3

Analisa Perhitungan Pemanfaatan
Potensi Landfill Gas di TPST
Bantargebang.
Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam
produksi LFG adalah jumlah sampah dan
komposisi sampah di dalam landfill. Komposisi
ini akan mempengaruhi berapa besar jumlah
LFG yang akan dihasilkan setiap tahunnya.
Komposisi yang ada di Bantargebang
berdasarkan data yang diperoleh, komposisi
organik (sisa makanan) jauh lebih banyak
dibandingkan komposisi sampah anorganik.
Hal ini dikarenakan, jumlah pembuangan
sampah organik seperti sisa makanan, sayuran,
buah, dan dll. lebih banyak dari sampah
anorganik
yang
dibuang
ke
TPST
Bantargebang. Berikut merupakan perhitungan
nilai K dari komposisi sampah TPST
Bantargebang yang dapat dilihat pada table
sebagai berikut:
Tabel 8 Perhitungan nilai K
Perhitungan nilai K
Karakteristik
Organik
waste
Medium
decay
Slow decay

Angka
0,55

Bobot
0,4

Nilai K
0,22

0,22

0,08

0,017

0,23
Total

0,02

0,004
0,24

Tabel ini menunjukan nilai K yang dihasilkan
TPST Bantargebang pada komposisi sampah
(55%) terurai cepat, (22%) terurai perlahan,
(23%) terurai lambat.

Berikut perhitungan potensi jumlah gas yang
ditimbun sampai 1 tahun di TPST
Bantargebang.
Qt= 2 * 68 * 2.251.987,41 *(e0,24 * 1 -1)* e-0,24 * 1
= 65.349.546,39 m3/tahun.
Untuk perhitungan selanjutnya menggunakan
persamaan yang sama hanya berbeda
ditahunnya yang semakin meningkat. Berikut
merupakan
hasil
perhitungan
secara
keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun
ke dua puluh dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 9 Potensi Jumlah Gas
Potensi jumlah gas
Tahun
QT (m3/tahun)
Ke
1
65.349.546,39
2
51.405.773,9
3
40.437.213,97
4
31.809.039,13
5
25.021.876,41
6
19.682.905,12
7
15.483.121,56
8
12.179.454,79
9
9.580.698,47
10
7.536.444,34
11
5.928.377,09
12
4.663.426,59
13
3.668.381,28
14
2.885.650,92
15
2.269.933,41
16
1.785.592,86
17
1.404.597,09
18
1.104.895,21
19
869.141,35
20
683.690,80
4.4. Analisa Evaluasi Sistem pada PLTSa
Bantargebang
Berdasarkan perhitungan pemanfaatan potensi
sampah
yang
digunakan
di
PLTSa
Bantargebang pada Sub BAB sebelumya yang
sangat besar menunjukan bahwa kurang
maksimalnya pemanfaatan potensi sampah atau
landfill gas yang dilakukan oleh PLTSa
Bantargebang sehingga daya listrik yang dapat
dihasilkan pada tahun 2017 hanya 250 KW.
Beberapa diantaranya yang menjadi faktor
dalam
kecilnya
efisiensi
di
PLTSa
Bantargebang adalah, sistem landfill gas
collection yang sangat tidak efisien, hal ini
disebabkan oleh penggunaan landfill gas
collection yang tanpa capping (penutup)
7
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sehingga banyak potensi landfill gas yang tidak
termanfaatkan menguap ke udara. Selain itu
penggunaan sumur ekstraksi pipa-pipa
penghisap
landfill
gas
yang
hanya
menggunakan sistem horizontal yang memiliki
rugi-rugi cukup besar, jika dibandingkan
dengan menggunakan pemasangan sumur
ektraksi pipa-pipa penghisap landfill gas
secara vertikal.
4.4.1 Analisa penggunaan sistem pipa
vertikal untuk peningkatan produksi
landfill gas PLTSa Bantargebang
Sistem pemipaan pada PLTSa Bantargebang
saat ini hanya menggunakan instalasi pemipaan
horizontal saja. Latar belakang penggunaan
pipa horizontal di PLTSa Bantargebang adalah
pembuangan sampah yang masih tidak
beraturan dengan pembuangan sampah dimana
saja dan apabila diterapkan dengan pipa
vertikal akan mudah rusak atau tertimbun oleh
sampah yang ditimbun di TPST Bantagebang,
maka akan tidak memungkinkan jika dipakai
dengan sistem pemipaan vertikal. Dalam
penggunaan sistem pipa vertikal digunakan
geomembran atau capping yang berfungsi
untuk menutup gundukan sampah agar gas
landfill yang dihasilkan maksimal, sehingga
apabila tetap dipaksakan menggunakan sistem
pemipaan vertikal maka petugas TPST
Bantargebang harus menjaga area yang sudah
di
instalasi
sumur
ektraksi
untuk
memanfaatkan landfill gas pada sampah agar
tidak ada aktivitas yang di lakukan di area
khusus collection gas landfill.
Jika tujuan dari sistem TPST Bantargebang
adalah untuk menghasilkan energi listrik, maka
TPST Bantargebang harus menggunakan
sistem dengan pemipaan vertikal dengan
capping
untuk
menambah
efektivitas
pemanfaatan gas landfill dan juga untuk
menambah potensi energi listrik yang
dihasilkan nantinya.
4.4.2 Analisa penggunaan capping pada gas
collection PLTSa Bantargebang
efisiensi pengumpulan sangat bergantung pada
desain dan pemeliharaan sistem pengumpulan
juga bahan yang digunakan untuk menutupi
TPA. Disini mengevaluasi dengan memakai
capping (penutup) yang berbahan geomembran
dengan efisiensi pengumpulan tipikal 90%
sampai 99% gas tidak keluar keudara. Selain
itu, dengan kondisi landfill yang tidak hanya
menghasilkan gas, namun juga menghasilkan
air lindi, lumpur, dll. Oleh karena itu, pipa-pipa
yang menghisap gas dari dalam landfill tidak

sepenuhnya akan menghisap gas, melainkan
akan terhisap juga kandungan-kandungan lain
tersebut. Dengan adanya selisih nilai antara
60% sampai 95%, maka dalam penelitian ini
menggunakan nilai rata-rata berdasarkan bab 2
hal 74 dari efisiensi landfill gas collection ini
sebesar 75%.
Jadi jika dievaluasi menggunakan capping
(penutup) geomembran dan penggunaan pipa
vertikal dalam pengumpulan landfill gas yang
ada, maka produksi listrik yang dihasilkan
berdasarkan data potensi sampah, landfill gas
dan gas metana adalah sebagai berikut:
𝑚3
Jumlah gas yang dihasilkan (
) = 75% x
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
3
65.349.546,39 = 49.012.159,79 m /tahun.
Untuk
perhitungan
tahun
selanjutnya
menggunakan persamaan yang sama hanya
berbeda di Qt = jumlah potensi landfill gas
disetiap tahunnya saja.
Tabel 10 Recoverable biogas
Tahun
Produksi LFG
Recoverable
Ke
(landfill gas)
biogas
(m3/tahun)
1
65.349.546,39
49.012.159,79
2
51.405.773,9
38.554.330,43
3
40.437.213,97
30.327.910,48
4
31.809.039,13
23.856.779,35
5
25.021.876,41
18.766.407,31
6
19.682.905,12
14.762.178,84
7
15.483.121,56
11.612.341,17
8
12.179.454,79
9.134.591,09
9
9.580.698,47
7.185.523,85
10
7.536.444,34
5.652.333,25
11
5.928.377,09
4.446.282,81
12
4.663.426,59
3.497.569,94
13
3.668.381,28
2.751.285,96
14
2.885.650,92
2.164.238,19
15
2.269.933,41
1.702.450,05
16
1.785.592,86
1.339.194,65
17
1.404.597,09
1.053.447,81
18
1.104.895,21
828.671,40
19
869.141,35
651.856,01
20
683.690,80
512.768,1
Dari jumlah LFG yang dihasilkan setelah
diperhitungkan dengan efisiensi penggunaan
capping namun, kandungan didalam gas
tersebut masih terdiri dari beberapa gas lain,
seperti karbon dioksida CO2, gas metan (CH4),
karbon monoksida (CO), amoniak (NH3),
nitrogen (N2), hydrogen sulfida (H2S), dan
oksigen (O2).
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Dalam menentukan gas metana yang
terkandung pada landfill gas dari sistem PLTSa
Bantargebang dengan menggunakan capping
(penutup) dapat dilihat sebagai berikut:
𝑚3
Jumlah gas Metan (
) = 50% x
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
49.012.159,79 = 24.506.079,9 m3/tahun
Untuk
perhitungan
tahun
selanjutnya
menggunakan persamaan yang sama hanya
berbeda di recoverable.
Tabel 11 Jumlah Metana yang dihasilkan
Tahun
Recoverable
Jumlah gas
Ke
biogas
metana yang
(m3/tahun)
dihasilkan
(m3/tahun)
1
49.012.159,79
24.506.079,9
2
38.554.330,43
19.277.165,22
3
30.327.910,48
15.163.955,24
4
23.856.779,35
11.928.389,68
5
18.766.407,31
9.383.203,65
6
14.762.178,84
7.381.089,42
7
11.612.341,17
5.806.170,58
8
9.134.591,09
4.567.295,54
9
7.185.523,85
3.592.761,92
10
5.652.333,25
2.826.166,62
11
4.446.282,81
2.223.141,40
12
3.497.569,94
1.748.784,97
13
2.751.285,96
1.375.642,98
14
2.164.238,19
1.082.119,09
15
1.702.450,05
851.225,02
16
1.339.194,65
669.597,32
17
1.053.447,81
526.723,90
18
828.671,40
414.335,7
19
651.856,01
325.928
20
512.768,1
256.384,05
Dari potensi gas metana yang dihasilkan TPST
Bantargebang dengan tambahan capping
(penutup) pada sistem gas collection, maka bisa
didapatkan pula potensi listrik yang dihasilkan.
Perhitungan potensi listrik yang dihasilkan
PLTSa Bantargebang dapat dilihat sebagai
berikut:
Jumlah listrik = 24.506.079,9 x 9,39 KWh x
86,2%
= 198.356.621,8 kWh
Untuk
perhitungan
tahun
selanjutnya
menggunakan persamaan yang sama hanya
berbeda diproduksi gas metana di setiap
tahunnya. Dan konversi KWh ke KW memakai
rumus di bawah ini:
205.632.889,3 : 12 : 30 : 24 = 22.957 KW
potensi listrik yang dihasilkan dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Potensi Listrik yang dihasilkan
Tahun
Ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jumlah gas
metana
(m3)
24.506.079
19.277.165
15.163.955
11.928.389
9.383.203
7.381.089
5.806.170
4.567.295
3.592.761
2.826.166
2.223.141
1.748.784
1.375.642
1.082.119
851.225
669.597
526.723
414.335
325.928
256.384

Energi
(kWh)/Tahu
n
198.356.621
156.032.845
122.739.783
96.550.033
75.949.339
59.743.866
46.996.189
36.968.512
29.080.461
22.875.501
17.994.506
14.154.980
11.134.701
8.758.866
6.889.968
5.419.841
4.263.398
3.353.707
2.638.119
2.075.218

Daya
(KW)/Jam

MW

22.957
18.059
14.205
11.174
8.790
6.914
5.439
4.278
3.365
2.647
2.082
1.638
1.288
1.013
797
627
493
388
305
240

22,9
18
14,2
11,1
8,79
6,91
5,43
4,27
3,36
2,64
2,08
1,63
1,28
1,01
0,79
0,62
0,49
0,38
0,30
0,24

4.4.3

Analisa gas engine di PLTSa
Bantargebang
Dari ke 10 gas engine yang dinyatakan rusak
dan tidak bisa dioprasikan. Langkah
selanjutnya adalah dengan melakukan overhaul
gas engine untuk pembongkaran dan
pemeriksaan yang sangat teliti agar didapat
data-data yang valid untuk dapat mengetahui
komponen-komponen yang rusak dan harus
diganti dengan tepat kemudian melakuakan
tindakan perawatan agar hal serupa tidak
terulang kembali.
4.5 Perhitungan emisi GRK dari aktivitas
PLTSa
Perhitungan emisi CH4 dan CO2 dapat dicari
dengan perhitungan sebagai berikut:
- perhitungan emisi CH4
Mi CH4 = 24.506.079,9 m3/tahun = 24.506
Gg/thn (Tahun Pertama)
EF = 4g CH4/kg
R = Gas yang termanfaatkan (Mi x Eff Gas
Engine)
GWP CH4 = 21
Maka,
Emisi CH4 = ( ∑ (((Mi X EF) * 10-3) – R) x
GWP)
= (((24.506 Gg/thn x 4g CH4/kg) x 10-3) –
((21.124 Gg/thn x 4g CH4/kg) * 10-3)) x 21
= (98,02 – 84,49) x 21
= 284 Gg CH4 tahun-1
= 284.130 ton CH4 per tahun
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- Sedangkan untuk emisi CO2 adalah
berdasarkan jumlah gas LFG yang
dihasilkan sebagai berikut:
Mi CO2 = 49.012.159,79 m3/tahun x pers CO2
= 49.012 Gg/tahun x 40%
= 19.604 Gg/tahun
EF = 0,90 CO2/kg
R = 0 (Tidak ada upaya pemanfaatan)
GWP CO2 = 1
Emisi CO2 =( ∑ (((Mi X EF) * 10-3) – R)
x GWP)
= (((( 19.604 Gg/thn x 0,90 g CO2/kg) *
10-3) – 0) x 1)
= 17,64 Gg CO2 tahun-1
= 17.640 ton CO2 per tahun
pengurangan emisi pada tahun pertama sangat
besar dengan emisi yang dihasilkan untuk CH 4
yang memiliki kandungan 50% di dalam LFG
yang tersisa pada tahun pertama hanya 284.130
ton/tahun, sedangkan untuk CO2 yang memiliki
kandungan 40% dalam LFG 17.640
ton/pertahun. Dan seperti yang sudah diketahui
bahwa setiap tahun produksi landfill terus
berkurang sehingga emisi yang dihasilkan pun
ikut bekurang.

3. Dalam perhitungan potensi gas metana
dapat diketahui potensi listrik pada tahun
pertama mencapai 22,9 MW dan berkurang
di tahun-tahun berikutnya sampai tahun dua
puluh sebesar 0,24 MW. jauh lebih
meningkat dengan produksi listrik pada
tahun 2017 yang hanya 250 KW.
4. Dengan menjadikannya kandungan gas di
landfill menjadikan bahan bakar untuk
membangkitkan energi, sisa emisi gas yang
terlepas keudara pada tahun pertama hanya
284.130 ton/tahun CH4 dengan 17.640
ton/tahun CO2 dan akan terus berkurang
sampai tahun dua puluh mencapai 2.940
ton/tahun CH4 dengan 184 ton/tahun CO2.
5. Dari ke 10 gas engine PLTSa Bantargebang
yang
rusak
membutuhkan
langkah
selanjutnya dengan overhaul gas engine
untuk pemeriksaan dengan sangat teliti agar
mengetahui komponen-komponen yang
rusak untuk memperbaiki dan mengganti
komponen
yang
rusak.
Kemudian
melakukan tidakan preventif untuk
mencegah kerusakan yang timbul. Maka
jika ke 12 gas engine aktif akan dapat
menghasilkan 15,6 MW.

V KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Berdasarkan hasil studi evaluasi pembangkit
listrik tenaga sampah (PLTSa) Bantargebang
dan perhitungan yang telah dilakukan, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisa sampah di TPST
Bantargebang, volume sampah dengan ratarata yang masuk mencapai 6.169,83 ton/hari
atau mencapai 2.251.987,41 ton/tahun
dengan persentase sampah organik 55,37%
sangat memungkinkan untuk dapat
memaksimalkan
potensi
PLTSa
di
Bantargebang.
2. Pemanfaatan potensi landfill gas dengan
penggunaan capping dan pipa vertikal di
TPST Bantargebang berdasarkan jumlah
sampah yang ada pada tahun pertama
mencapai 65.349.546,39 m3/tahun dengan
gas yang dapat dimanfaatkan mencapai
49.012.159,79 m3/tahun dan gas metana
24.506.079,9 m3/tahun yang akan berkurang
di tahun-tahun berikutnya sampai tahun dua
puluh potensi landfill gas sebesar
683.690,80 m3/tahun, dengan gas yang
dapat dimanfaatkan mencapai 512.768,1
m3/tahun dan gas metana 256.384,05
m3/tahun.
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