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KATA PENGANTAR 
 

Modul Pengantar Pengolahan Sampah Secara Umum ini disusun untuk 

pegangan bagi setiap peserta pelatihan sebagai materi pendukung agar 

peserta dapat mengevaluasi pemahamannya terhadap materi yang diajarkan 

di kelas. Modul ini menggambarkan sistem pengelolaan sampah dan berbagai 

macam teknologi pengolahan sampah.  

 
Modul  Pengantar Pengolahan Sampah Secara Umum  ini  bertujuan agar 

peserta pelatihan mampu memahami prinsip, mengidentifikasi, dan memilih 

teknologi Waste to Energy untuk pengolahan sampah dengan 

mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis. Modul ini merupakan Modul 

ke-2 dari 14 Modul. 

 
Modul  ini  disusun  dalam  5  (lima)  Bab pembahasan inti,  meliputi 

Pendahuluan, Tahapan dalam Pengelolaan Sampah, Hirarki pengelolaan 

sampah, Teknologi Pengolahan Sampah, Karakteristik Teknologi WtE dan non 

WtE. Modul ini disusun secara sistematis agar peserta pelatihan dapat 

mempelajari materi dengan lebih mudah. 

 
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim 

penyusun dan Para Narasumber atas tenaga dan pikiran yang dicurahkan 

untuk mewujudkan modul ini. Penyempurnaan maupun perubahan modul di 

masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan 

perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi. 

Semoga modul ini dapat membantu dan bermanfaat bagi peningkatan 

kompetensi ASN dalam pengolahan sampah dengan konsep WtE. 

 

Bandung, Oktober 2018 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,  

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan  

Infrastruktur Wilayah
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
 

A    Deskripsi 
Modul  Pengantar Pengolahan Sampah Secara Umum  ini  terdiri  atas  empat 

materi pokok. Materi pokok pertama membahas mengenai “Tahapan Dalam 

Pengelolaan Sampah”, terdiri atas materi mengenai sistem pengelolaan 

sampah, pengurangan sampah, penanganan sampah dan target dalam 

Jakstranas Pengelolaan Sampah.  Materi  pokok kedua menjelaskan tentang 

hirarki pengelolaan sampah, melingkupi teknis operasional pengelolaan 

sampah, konsep daur ulang, posisi pengolahan sampah serta posisi energy 

recovery pada hirarki pengelolaan sampah. Materi pokok ketiga menjelaskan 

tentang Teknologi Pengolahan Sampah, melingkupi teknologi berbasis fisik, 

biologi, termal dan posisi Indonesia dalam WtE. Materi pokok keempat 

menjelaskan tentang Karakteristik Teknologi WtE dan non WtE, melingkupi 

produk  utama pengolahan, produk samping pengolahan, keuntungan dan 

kelemahan WtE serta Lesson learn dari WtE di Indonesia. Modul  ini  bertujuan  

untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peserta terkait posisi 

pengolahan sampah dalam keseluruhan hirarki pengelolaan sampah serta 

gambaran umum teknologi WtE.  

 

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang 

berurutan. Pemahaman setiap materi pada modul ini sangat diperlukan karena 

materi ini menjadi dasar pemahaman sebelum mengikuti pembelajaran modul- 

modul berikutnya. Hal ini diperlukan karena masing-masing modul saling 

berkaitan. Sebagaimana tujuan pembelajaran kegiatan belajar dalam Modul ini, 

yaitu untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peserta terkait 

posisi pengolahan sampah dalam keseluruhan hirarki pengelolaan sampah 

serta gambaran umum teknologi WtE, maka diperlukan metoda pengajaran 

interaktif yang mampu menyentuh kesadaran para peserta pelatihan.  Karena  

itu,  modul  ini  dilengkapi  dengan  materi  berupa  tayangan visual sebagai 

dasar untuk membangun diskusi interaktif antar peserta. 

 

Untuk menanamkan pemahaman yang lebih kuat, Modul ini akan berkaitan erat 

dengan   kegiatan   kunjungan   lapangan   dan   seminar.   Kegiatan   tersebut 

merupakan latihan bagi peserta untuk mengetahui fungsi seluruh prasarana dan 
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sarana dari teknologi WtE  dengan  cara melakukan observasi  langsung di  

sebuah i n s t a l a s i  teknologi WtE. Sebagai evaluasi akan capaian 

pemahaman  peserta,  dilakukan presentasi hasil  kunjungan lapangan dengan 

menugaskan peserta untuk menganalisa permasalahan yang ditemukan. 

Evaluasi dilakukan langsung saat presentasi dan diskusi berlangsung, oleh 

Narasumber  terhadap  peserta.  Latihan  atau  evaluasi  ini  menjadi  alat  ukur 

tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi dalam modul 

ini.  

 

B    Persyaratan 
Dalam  mempelajari  buku   ini   peserta   pelatihan telah mengikuti diklat 

dasar tentang pengelolaan sampah.  

 

C    Metode 
Dalam pelaksanaan pembelajaran modul ini, metode yang dipergunakan 

adalah metoda pemaparan di dalam kelas, yang diberikan oleh narasumber 

yang akan menjadi bahan bagi diskusi interaktif yang harus terbangun 

antara diantara Peserta Pelatihan. Paparan yang diberikan juga dilengkapi 

dengan beberapa film singkat mengenai teknologi WtE. 

 

D    Alat Bantu/Media 
Untuk   menunjang   tercapainya   tujuan   pembelajaran   ini,   diperlukan   

alat bantu/media pembelajaran tertentu, yaitu : 

1.  LCD/projector 

2.  Laptop 

3.  Papan tulis atau whiteboard dengan penghapusnya 

4.  Flip chart 

5.  Bahan tayang 

6.  Modul dan/atau Bahan Ajar 

7.  Video 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
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PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang 

Proses pengelolaan sampah perkotaan tidak dapat hanya mengandalkan 

pembuangan akhir di landfill. Paradigma kumpul-angkut-buang yang selama ini 

dianut perlu ditinggalkan agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Proses 

yang menyeluruh mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir berdasarkan 

hirarki pengelolaan sampah perlu diperhatikan pada pelaksanaanya. 

Diperlukannya pengembangan pada tahap pengolahan sampah agar terdapat 

opsi agar beban sampah yang masuk ke landfill berkurang. Pengembangan 

Waste to Energy diperlukan sebagai bagian dari pengolahan sampah yang 

dapat memberikan opsi dalam solusi persampahan yang ada di Indonesia. 

     

B Tujuan 
Mata pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih 

mendalam kepada peserta terkait posisi pengolahan sampah dalam 

keseluruhan hirarki pengelolaan sampah. Materi juga mencakup berbagai 

macam teknologi pengolahan yang secara umum dapat diaplikasikan untuk 

sampah, dan perbandingan antara pengolahan WtE dan non WtE. 

 

C Kompetensi Dasar 
Setelah mengikuti pelatihan mata pelatihan ini peserta pelatihan diharapkan 

mampu memahami posisi pengolahan sampah dalam hirarki pengeolalaan 

sampah dan memahami berbagai macam teknologi pengolahan dan 

perbandingan pengolahan WtE dan non WtE. 

 

D Indikator Hasil Belajar 
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:  

a. Memahami dan menjelaskan tahapan pengelolaan sampah 
b. Memahami dan menjelaskan hirarki pengelolaan sampah  
c. Memahami dan menjelaskan berbagai macam teknologi pengolahan 

sampah  
d. Memahami dan menjelaskan karakteristik teknologi WtE dan non WtE 
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E Materi Dan Submateri Pokok 

 Materi Pokok 
1) Tahapan dalam pengelolaan sampah 

2) Hirarki pengelolaan sampah 

3) Teknologi pengolahan sampah 

4) Karakteristik teknologi WtE dan non WtE 

 

 Sub Materi Pokok 

1) Tahapan dalam pengelolaan sampah, meliputi: 

 Aspek pengelolaan sampah  

 Penyelenggaraan pengelolaan sampah 

 

2) Hirarki pengelolaan sampah, meliputi: 

 Teknis operasional pengelolaan sampah  

 Konsep daur ulang  

 Posisi pengolahan sampah  

 

3) Teknologi pengolahan sampah, meliputi: 

 Teknologi berbasis proses fisik  

 Teknologi berbasis proses biologis  

 Teknologi berbasis proses termal  

 

4) Karakteristik  teknologi WtE dan non WtE, meliputi: 

 Produk teknologi WtE dan non WtE 

 WtE di Indonesia 
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F   Mind Map 

 

 

G   Estimasi Waktu 
Untuk mempelajari mata pelatihan Pengantar Pengolahan Sampah Secara 

Umum ini, dialokasikan waktu sebanyak 2 (dua) jam pelajaran. 

  

Pengantar 
Pengolahan Sampah 

Secara Umum 

Tahapan  dalam 
Pengelolaan Sampah

Aspek Pengelolaan 
Sampah

Penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah

Hirarki Pengelolaan 
Sampah

Teknis Operasional 
Pengelolaan Sampah

Konsep Daur Ulang 

Posisi Pengolahan 
Sampah 

Teknologi 
Pengolahan Sampah

Proses FIsik

Proses Biologi

Termal

Karakteristik 
Teknologi WtE dan 

non WtE  

Produk Teknologi 
WtE dan non WtE

WtE di Indonesia
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TAHAPAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH 

 

A Indikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu memahami 

dan menjelaskan tahapan pengelolaan sampah. 

 

 

B Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan mata pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan 

mampu memahami posisi pengolahan sampah dalam hirarki pengelolaan 

sampah dan memahami berbagai macam teknologi pengolahan dan 

perbandingan pengolahan WtE dan non WtE 

 

C Aspek Pengelolaan Sampah 

Secara garis besar modul ini membahas sistem pengolahan sampah yang ada di 

Indonesia dan posisi pengolahan sampah dalam sistem pengelolaan sampah 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Modul ini juga membahas teknologi 

Waste to Energy sebagai bagian dari teknologi pengolahan sampah. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pengelolaan sampah 

 

Pengelolaan sampah  merupakan proses yang rumit karena melibatkan 

teknologi dan banyak aspek yang perlu dilibatkan. Teknologi yang terkait dalam 

pengelolaan sampah yaitu pengendalian timbulan sampah, penanganan, 

Sumber Sampah 

Timbulan 

Pengelolaan Penanganan Pengurangan 

- Pemilahan 

- Pengumpulan 

- Pengangkutan 

- Pengolahan 

- Pemrosesan akhir 

Waste to Energy  

Non WtE 

- Reduce 

- Reuse 

- Recycle 
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penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, transportasi, pengolahan dan 

pembuangan sampah. Semua aspek tersebut perlu bersinergi dalam rangka 

penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik. Menurut Damanhuri (2008), 

sebelum UU 18 tahun 2008 dikeluarkan, kebijakan pengelolaan sampah 

perkotaan (yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum) di Indonesia 

memposisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah 

sistem yang terdiri dari 5 komponen subsistem yaitu: 

1. Peraturan / hukum 

2. Kelembagaan dan organisasi 

3. Teknis operasional 

4. Pembiayaan 

5. Peran serta masyarakat 

 

Kelima aspek tersebut pada saat ini dikenal sebagai aspek-aspek penting yang 

mempengaruhi manajemen persampahan. 

 

a. Peraturan/Hukum 

Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan 

dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan 

retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di 

perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang: 

- Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah 

- Rencana induk pengelolaan sampah kota 

- Bentuk lembaga dan organisasi pengelola 

- Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan 

- Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi 

- Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar 

daerah, atau kerjasama dengan pihak swasta. 

 

b. Kelembagaan dan organisasi 

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi 

disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang 

menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah 

kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. 

Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan: 
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- Peraturan pemerintah yang membinanya 

- Pola sistem operasional yang diterapkan 

- Kapasitas kerja sistem 

- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mewujudkan tujuan dan 

sasaran strategis, Ditjen Cipta Karya perlu ditopang struktur kelembagaan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 

 Tugas:  

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di 

bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan 

persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan 

permukiman terkait. 

  

Fungsi: 

 penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan 

pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan 

persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan 

permukiman terkait; 

 penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air 

limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan 

serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; 

 pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan 

air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, 

dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi 

penyediaan tanah; 

 pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem 

pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan 

drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman 

terkait; 

 penyiapan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK) di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan 
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persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan 

permukiman terkait; 

 fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem 

pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan 

drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman 

terkait; dan 

 pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

 

c. Teknis operasional 

Teknik operasional pengelolaan sampah kota meliputi dasar-dasar 

perencanaan untuk kegiatan: 

- Pewadahan sampah 

- Pengumpulan sampah 

- Pemindahan sampah 

- Pengangkutan sampah 

- Pengolahan sampah 

- Pemrosesan akhir sampah 

 

Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak 

dari pewadahan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah. 

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas 

kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus 

bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. 

Pengelolaan sampah B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan 

yang berlaku. Kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan 

pengumpulan pemindahan. Kegiatan pemilahan dan daur ulang 

diutamakan di sumber. 

 

d. Pembiayaan / retribusi 

Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem 

pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan: 

- Biaya investasi 

- Biaya operasi dan pemeliharaan 

- Biaya manajemen 

- Biaya untuk pengembangan 

- Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat 
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Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem 

pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. 

Diharapkan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Indonesia akan 

menuju pada 'pembiayaan sendiri', termasuk disini dengan pembentukan 

perusahaan daerah. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek, 

seperti: 

- Proporsi APBN/APBD pengelolaan sampah, antara retribusi dan biaya 

pengelolaan sampah 

- Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, 

pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi 

- Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat 

- Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku 

 

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat 

dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan 

retribusi dibenarkan bila pelaksananya adalah badan formal yang diberi 

kewenangan oleh pemerintah. 

 

e. Peran serta masyarakat 

Peran masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan 

sampah sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program 

pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu 

pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program 

pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat 

kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara 

lain menyangkut: 

- Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah yang tertib dan teratur 

- Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat 

- Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini 

 

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya: 

- Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata 

- Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga 

lingkungan 
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- Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan 

pedoman pelaksanaan 

- Masih banyak pengelola kebersihan yang belum mencantumkan 

penyuluhan dalam programnya 

- Kehawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai 

dengan konsep pengelolaan yang ada 

 

D Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur dalam UU no 18 tahun 2008. 

Substansi yang terkait pengelolaan sampah untuk sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga dijelaskan dalam Bab VI pada peraturan 

tersebut yang terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pada proses 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

dirasakan perlu adanya peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang hal 

tersebut sehingga terbit PP no 81 tahun 2012. Pada pasal 6 PP no 81 tahun 2012 

dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah 

ditetapkan dengan peraturan presiden sehingga terbit Perpres no 97 tahun 

2017. Pada perpres tersebut dijelaskan pada pasal 5 bahwa target pengurangan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampai tahun 

2025 sebesar 30% sedangkan untuk penanganan sampah sebesar 70% dari 

angka timbulan sampah.      

 

1. Pengurangan sampah 

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud  UU no 18 tahun 2008 

meliputi kegiatan: 

b. pembatasan timbulan sampah 

c. pendauran ulang sampah  

d. pemanfaatan kembali sampah. 

 

Berdasarkan EPA (Environmental Protection Agency) dalam Tchobanoglous 

dan Keith (2002), menyebutkan bahwa  terdapat beberapa strategi yang 

tersedia untuk melakukan pengurangan sampah di sumber seperti berikut: 

a. Mendesain ulang produk atau kemasan dengan mengurangi berat atau 

toksisitas dari material yang digunakan, penggantian berat material atau 

membuat material yang memungkinkan untuk dapat digunakan 

kembali. 
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b. Menggunakan kembali produk atau kemasan yang sudah ada, 

contohnya isi ulang botol, merekondisi toner cartridge, dan mencetak 

pada kedua sisi kertas. 

c. Mengurangi jumlah produk atau kemasan yang digunakan 

d. Memperpanjang masa pakai produk atau material dengan melakukan 

perawatan dan perbaikan pada komponen barang yang rusak. 

e. Menggunakan kemasan sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan 

pada produk 

f. Mengelola sampah organik melalui media kompos atau dengan 

pembuangan alternatif  seperti membiarkan potongan rumput di 

halaman.  

 

Sektor lain yang dapat berperan dalam pengurangan sampah yaitu sektor 

industri. Sektor Industri tidak hanya memiliki kemampuan untuk mencegah 

limbah selama proses manufaktur (melalui pengadaan dan penggunaan 

material), tetapi juga kapasitas khusus untuk memodifikasi kemasan 

dan/atau produk yang diproduksi sebelum proses produksi, distribusi, 

pemasaran dan penjualan. Beberapa cara dalam meningkatkan usaha 

reduksi sumber daya pada sektor industri menurut EPA yaitu: 

 

a. Memulihkan kembali material produksi seperti pelarut, logam, kertas, 

minyak dan air pendingin 

b. Meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi pembentukan 

material bekas 

c. Membatasi produksi untuk apa yang diperlukan 

d. Menggunakan kembali dan memperbaiki pallet 

e. Menggunakan kembali dan mengisi ulang wadah kemasan seperti tas 

dan drum 

f. Mengembalikan meterial kemasan untuk digunakan kembali dan atau 

penggunaan kembali untuk bahan kemasan 

g. Mendesain ulang produk untuk mencegah limbah yang terkait dengan 

pengemasan dan manufaktur 

 

Analisis timbulan limbah pada industri tertentu dapat mengungkapkan 

bagaimana perencanaan ulang suatu produk dan manufaktur dapat 

mencegah pemborosan, dengan mengamati proses produksi mana yang 
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menghasilkan limbah, mempertimbangkan bagaimana limbah dapat 

dikurangi, digunakan kembali atau dihindari dan menerapkan solusi 

pencegahan limbah. Perancangan ulang produk untuk mengurangi bahan 

baku dapat termasuk mengurangi berat produk melalui substitusi material 

atau penguunaan material yg lebih ringan, memproduksi produk dalam 

bentuk terkonsentrasi atau secara massal, memasarkan produk dengan 

mengurangi atau tanpa kemasan dan menghasilkan produk yang lebih 

tahan lama, dapat digunakan kembali atau diperbaiki.   

        

2.  Penanganan sampah 

Penanganan sampah  sebagaimana dimaksud  UU no 18 tahun 2008 

meliputi kegiatan: 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah 

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)  

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau 

dari TPS sementara atau dari TPST menuju ke TPA 

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan 

jumlah sampah; dan/atau 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 

secara aman. 

 

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah berdasarkan SNI 19-2454-

2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari 

beberapa tahapan dengan melakukan pemilahan, pewadahan sampai 

pembuangan akhir harus bersifat secara terpadu sejak dari awal 

sumbernya. Diagram aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah 

dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Pemilahan, Pewadahan, dan 
Pengolahan dari Sumber

Timbulan Sampah

Pengumpulan

Pemilahan dan 
Pengolahan

Pemindahan

Pengangkutan

Pemrosesan Akhir

 
Gambar 2. Aspek teknis operasional pengelolaan sampah 

 

E Latihan  

1. Jelaskan dengan singkat skema pengelolaan sampah! 

2. Sebutkan 5 aspek pengelolaan sampah! 

3. Sebutkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah berdasarkan UU 

no 18 tahun 2008! 

 

F Rangkuman  

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 

komponen subsistem yaitu Peraturan / hukum, Kelembagaan dan organisasi, 

Teknis operasional, Pembiayaan serta Peran serta masyarakat. Kelima aspek 

tersebut pada saat ini dikenal sebagai aspek-aspek penting yang mempengaruhi 

manajemen persampahan. Pengelolaan sampah untuk sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan UU no 18 tahun 2008 terdiri 

atas pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah 

terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan 

pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan dalam penanganan sampah terdiri dari 

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir 

sampah. 
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HIRARKI PENGELOLAAN SAMPAH 
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HIRARKI PENGELOLAAN SAMPAH 
 

A Indikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan 

menjelaskan hirarki dalam pengelolaan sampah. 

 

B   Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan mata pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan 

mampu memahami posisi pengolahan sampah dalam hirarki pengelolaan 

sampah. 

 

C   Teknis Operasional Pengelolaan Sampah 

Pada saat ini Indonesia menghadapi tantangan persoalan sampah dan energi. 

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan standar hidup dan 

gelombang besar urbanisasi. Hal tersebut menyebabkan peningkatan 

kebutuhan energi dan juga volume sampah di tempat pemrosesan akhir. 

Pemerintah melalui Perpres no 35 tahun 2018 mendukung alternatif kegiatan 

yang dapat mengalihkan sampah dari kapasitas landfill yang terbatas dan dapat 

meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik nasional sehingga dapat 

memperbaiki indikator sosial dan lingkungan. Dukungan berbagai sektoral di 

pemerintahan terkait dalam kegiatan percepatan pembangunan instalasi Waste 

to Energy terdapat pada pasal 19 di Perpres no 35 tahun 2018 dalam bentuk 

Tim Koordinasi. Kementerian yang terkait yaitu KLHK, Kementerian ESDM, 

Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, 

Kemenkumham, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 

Nasional, BKPM, BPPT, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah, dan instansi terkait lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang tim 

koordinasi tersebut kemudian akan diatur dengan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman selaku ketua tim koordinasi.    

 

Hirarki pengelolaan sampah memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi 

pilihan terhadap strategi pengelolaan sampah. Setiap lapisan pada Gambar 3 

mengilustrasikan pilihan pengelolaan sampah yang dapat meminimisasi biaya, 

dampak sosial dan lingkungan. Empat lapisan teratas merupakan langkah-

langkah yang dimaksudkan untuk menghindari sampah ke tempat pembuangan 
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akhir. Pada hirarki pengelolaan sampah, lapisan teratas merupakan lapisan 

prioritas yang perlu dilakukan dan semakin turun ke lapisan bawah merupakan 

lapisan opsi yang semakin dihindari.    

 

 
Gambar 3.  Hierarki Pengelolaan Sampah 

 

Teknik operasional penanganan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar 

perencanaan untuk kegiatan-kegiatan: 

- Pewadahan sampah 

- Pengumpulan sampah 

- Pemindahan sampah 

- Pengangkutan sampah 

- Pengolahan dan pendaur-ulangan sampah 

- Pemrosesan akhir sampah 

 

Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari 

pewadahan sampah sampai dengan pemrosesan akhir sampah. Teknik 

operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas kegiatan 

pewadahan sampai dengan pemrosesan akhir sampah harus bersifat terpadu 

dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.  

 

Aspek penyimpanan dan pengumpulan membutuhkan pengetahuan dasar 

tentang karakteristik masing-masing sampah agar tidak menimbulkan 

permasalahan, baik dari sudut biaya operasi maupun keselamatan kerja dan 

lingkungan.  
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D Konsep Daur Ulang 

Mencegah atau mereduksi timbulan sampah merupakan pilihan yang lebih 

disukai pada hirarki pengelolaan sampah. Hal tersebut karena dapat 

menghindarkan dari konsumsi sumber daya yang tidak dibutuhkan. Reuse dan 

Recycling berada di lapisan berikutnya dari pencegahan dan minimisasi. Opsi 

tersebut secara langsung dapat dimanfaatkan untuk menaikkan nilai sampah, 

menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghindari kebutuhan infrastruktur 

pengolahan sampah lebih lanjut.  

 

Daur ulang merupakan konsep yang paling positif dan dapat dilakukan oleh 

semua orang dalam bagian proses pengelolaan sampah. Daur ulang akan 

mengembalikan material bahan baku ke pasaran dengan memisahkannya dari 

produk yang dapat digunakan kembali pada sampah. Daur ulang dapat 

menghemat sumber daya alam yang  terbatas, mengurangi penggunaan bahan 

baku sehingga dapat meminimasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, dan 

mengurangi jumlah konsumsi energi.  Selain itu daur ulang dapat membantu 

memperpanjang masa pakai landfill. Daur ulang juga dapat meningkatkan 

efisiensi dan kualitas abu dari insenerator dan fasilitas kompos dengan 

menyisihkan komponen material yang tidak dapat terbakar seperti logam dan 

kaca.  Menurut Tchobanoglous dan Keith (2002),  material yang dapat didaur 

ulang yaitu kertas (koran, kardus) kaca, kaleng, (aluminium, besi) dan plastik 

(PET, HDPE, PS, PVC, PP, LDPE dsb). Beberapa contoh program daur ulang dapat 

dilihat pada Gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Contoh program daur ulang (elm.umaryland.edu) 
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Meskipun sulit untuk menentukan performa dari program daur ulang, terdapat 

kriteria umum yang dijadikan acuan yang perlu ditentukan yaitu: 

- Capture rate 

- Participation rate 

- Recycling rate 

- Diversion rate 

 

Capture rate menunjukkan persen berat material dalam campuran sampah 

yang dapat dipisahkan untuk didaur ulang. Capture rate berlaku untuk satu jenis 

material bukan campuran material yang dapat didaur ulang. Pengukuran ini 

merupakan pengukuran yang penting dalam keberhasilan dari pengumpulan 

dan pemisahan material.  

 

Participation rate merupakan persentase dari pelaku rumah tangga atau secara 

bisnis dalam program daur ulang. Partisipasi mungkin berbeda bergantung pada 

basis waktu. Participation rate tidak menunjukkan kuantitas dari material yang 

didaur ulang atau material apa yang didaur ulang.  

 

Recycling rate terkadang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang 

dapat didaur ulang dari rumah tangga per unit waktu ( contohnya 5 kg/rumah 

perbulan). Recycling rate pada umumnya ditujukkan untuk menunjukkan apa 

yang telah berhasil dikumpulkan tanpa memandang apakah material tersebut 

telah dijual atau berapa jumlah kontaminan yang terdapat pada bahan tersebut. 

Istilah recyling rate terkadang ditujukkan sebagai persentasi dari total kuantitas 

sampah yang dihasilkan dari sebuah komunitas. 

 

Diversion rate menunjukkan berat dari total sampah yang tidak dilakukan 

pemrosesan akhir ke landfill atau tempat pengolahan sampah. Diversion rate 

pada umumnya dilaporkan sebagai persentase dibandingkan nilai berat atau 

volume. Akan lebih baik jika diversion rate dinyatakan dalam persen volume 

sehingga dapat berguna dalam perhitungan penghematan masa pakai landfill. 

 

E Posisi Pengolahan Sampah 

Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang masih banyak digunakan 

adalah: Kumpul – Angkut – Buang  dan penyelesaian masalah dilakukan dengan 

landfiling pada TPA seperti dapat dilihat pada Gambar 5. Cara penyingkiran 
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sampah tersebut sampai saat ini masih banyak digunakan karena 

pengoperasiannya mudah dan murah. Akan tetapi hal tersebut kemudian akan 

menjadi masalah ketika kapasitas TPA telah penuh sehingga pemerintah daerah 

perlu mencari lahan baru. Biaya pembukaan lahan yang semakin lama semakin 

mahal dan sindrom NIMBY (Not In My Backyard) dimana warga sekitar tidak 

ingin lingkungannya dijadikan TPA akan memperburuk keadaan. Selain itu cara 

penyingkiran sampah tersebut mempunyai banyak resiko terutama 

kemungkinan adanya pencemaran air tanah. Penyingkiran dan pemusnahan 

sampah atau limbah padat lainnya ke dalam tanah merupakan cara yang selalu 

digunakan, karena alternatif pengolahan lain belum dapat menuntaskan 

permasalahan yang ada. Oleh karena itu pengolahan sampah dengan Waste to 

Energy diharapkan merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan 

persampahan perkotaan saat ini.  

 

 
Gambar 5. Skema Kumpul – Angkut – Buang (etd.repository.ugm.ac.id) 

 

Pada Gambar hirarki pengelolaan sampah, material yang tidak dapat digunakan 

kembali dan tidak dapat didaur ulang kemudian dilakukan tahap berikutnya 

dengan pemulihan energi (energy recovery). Pemulihan energi (energy 

recovery) dapat menghasilkan energi yang terbarukan atau non-terbarukan, 

pemulihan material-material organik, dan mencegah sampah untuk dibuang 

langsung ke TPA. Pada umumnya pilihan pemulihan energi dengan 

mempertahankan kandungan karbon seperti anaerobic digestion (AD) lebih 
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disukai dibandingkan opsi pemulihan dengan mengkonversi sampah menjadi 

karbon fasa gas seperti teknologi insenerasi. 

 

Pemulihan energi dari limbah dengan insenerasi merupakan teknologi penting 

untuk pengelolaan limbah kota. Pertumbuhan penerapan teknologi tersebut 

cenderung lambat karena masyarakat berkutat dengan isu mulai dari 

pengawasan hingga dampaknya baik dari segi biaya, lingkungan dan sosial. 

Namun demikian, pemulihan energi dari sampah ke energi (Waste to Energy) 

menjadi faktor penting dalam strategi pengelolaan sampah. Teknologi ini 

menawarkan kesempatan yang baik dalam hal pengurangan sampah yang 

masuk ke landfill dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku untuk 

menghasilkan panas dan listrik. Akan tetapi hal yang lebih penting pengolahan 

sampah dengan Waste to Energy seperti insenerasi dapat mengurangi volume 

sampah secara drastis. 

 

Kendala umum dalam instalasi insenerasi adalah biaya, standar operasional 

yang rumit agar fasilitas dapat berjalan baik dan aman serta fakta bahwa 

masyarakat kurang percaya terhadap keamanan dari fasilitas tersebut. 

Masyarakat khawatir terhadap tumpukan emisi dioksin dan toksisitas dari residu 

abu yang dihasilkan. Kekhawatiran ini ada meskipun telah ada jaminan dari para 

ahli bahwa pada instalasi pengolahan sampah Waste to Energy dilengkapi air 

pollution control sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan 

lingkungan. Akan tetapi semain banyak informasi Waste to Energy yang 

tersedia, memberikan dukungan politis untuk pembangunan instalasi baru 

semakin meningkat dan membuka jalan untuk penerapan pengelolaan sampah 

yang terintegrasi. 

 

Opsi terahir dari pengelolaan sampah adalah pembuangan ke landfill. Material 

inert dan material yang tidak dapat dipulihkan melalui pengolahan sampah 

kemudian masuk ke lapisan berikutnya upada hirarki pengolahan sampah untuk 

dilakukan pembuangan pada landfill. Pembuangan sampah ke landfill 

merupakan konsep yang keliru karena perlakuan tersebut hanya merupakan 

penyembunyian sampah dalam tanah. Metode open dumping sejauh ini 

merupakan sarana yang paling murah pada proses pembuangan sampah 

sehingga banyak diterapkan pada daerah-daerah terpencil. Pengoperasian open 

dumping merupakan proses sederhana hanya dengan melakukan pembuangan 
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oleh truk-truk sampah ditempat tertentu. Hewan pengerat, bau, polusi udara, 

dan serangga pada tempat pembuangan dapat menyebabkan masalah yang 

serius terhadap kesehatan masyarakat dan masalah estetika sehingga 

diperlukan alternatif metode pembuangan. Hal tersebut mendorong 

dilakukannya pengembangan metode pembuangan dari open dumping menjadi 

sanitary landfill. Sanitary landfill sangat berbeda dibandingkan open dumping 

karena sanitary landfill merupakan hasil rekayasa infrastruktur, dirancang dan 

dioperasikan dengan standar tertentu. Skema sanitary landfill dapat dilihat pada 

Gambar 6.    

 

 
Gambar 6. Skema Sanitary landfill 

 

F Latihan  

1 Gambarkan hirarki pengelolaan sampah! 

2 Sebutkan material yang dapat didaur ulang! 

3 Jelaskan pentingnya peran pengolahan sampah dalam proses pengelolaan 

sampah! 

 

G Rangkuman 

Hirarki pengelolaan sampah memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi 

pilihan terhadap strategi pengelolaan sampah. Hirarki pengelolaan sampah 

mengilustrasikan pilihan pengelolaan sampah yang dapat meminimisasi biaya, 
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dampak sosial dan lingkungan. Daur ulang merupakan konsep yang paling 

positif dan dapat dilakukan oleh semua orang dalam bagian proses pengelolaan 

sampah. Daur ulang dapat menghemat sumber daya alam yang  terbatas, 

mengurangi penggunaan bahan baku sehingga dapat meminimasi dampak 

lingkungan yang ditimbulkan, dan mengurangi jumlah konsumsi energi. Material 

yang dapat didaur ulang yaitu kertas (koran, kardus) kaca, kaleng, (aluminium, 

besi) dan plastik ( PET, HDPE, PS, PVC, PP, LDPE dsb). Pemulihan energi (energy 

recovery) dapat menghasilkan energi yang terbarukan atau non-terbarukan, 

pemulihan material-material organik, dan mencegah sampah untuk dibuang 

langsung ke TPA sehingga dapat memperpanjang masa pakai dari TPA. 
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 Peraturan Presiden no 35 tahun 2018 tentang Percepatan 
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 SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah 

perkotaan 

 Tchobanoglous, G dan Kreith, F. (2002) Handbook of Solid Waste 

Management Second Edition. USA: McGraw-Hill  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 | Modul 02 – Pengantar Pengolahan Sampah Secara Umum 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4  

TEKNOLOGI PENGOLAHAN 

SAMPAH 
  



28 | Modul 02 – Pengantar Pengolahan Sampah Secara Umum 

TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH 

 

A   Indikator Keberhasilan 
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan 

menjelaskan berbagai macam teknologi pengolahan sampah. 

 

B   Tujuan 
Setelah mengikuti pelatihan mata pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan 

mampu memahami berbagai macam teknologi pengolahan sampah  

 

C   Teknologi Pengolahan Sampah Berbasis Fisik 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pentingnya peranan pengolahan sampah 

dalam sistem pengelolaan sampah. Teknologi pengolahan sampah pada 

umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu teknologi berbasis pengolahan secara 

fisik, biologi dan termal.  Pada teknologi berbasis proses fisik pada umumnya 

dilakukan pada tahap pre-treatment untuk dilakukan tahap selanjutnya dari 

pengolahan sampah yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada Modul 3 

tentang pretreatment. Teknologi pengolahan sampah berbasis proses fisik 

diantaranya:  

 

1. Compacting 

Salah satu masalah dalam pembuangan sampah adalah massa jenis yang 

rendah dari material sehingga dibutuhkan volume yang besar untuk 

pengumpulan, penanganan dan pembuangan akhir. Pemadatan dapat 

menghemat biaya secara signifikan. Pemadatan dilakukan dengan 

menghilangkan rongga void dalam struktur sampah. Ketika sampah 

dipadatkan, massa jenis akan meningkat akibat deformasi pada struktur 

sampah. Kemasan yang berongga seperti botol dan kaleng akan meluruh 

pada tekanan yang berbeda bergantung pada orientasi dan kekuatan 

material penyusunnya. Salah satu contoh alat pemadat dapat dilihat pada 

Gambar 7. 
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Gambar 7. Pemadat sampah (pde.uk.com) 

2. Shredding 

Shredding atau pencacah merupakan salah satu cara untuk mereduksi 

ukuran seperti pemotongan, penguraian, penggilingan atau penghancuran. 

Pada umumnya pencacah yang digunakan di pasaran merupakan mesin 

pencacah yang bertujuan sebagai pre-treatment proses dibandingkan 

untuk pembuangan yang akan dijelaskan lebih rinci pada Modul 3. Salah 

satu contoh alat pencacah dapat diliaht pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Pencacah sampah kayu (tana.fi,2018) 

3. Pulping 

Wet pulping merupakan proses yang pada umumnya diaplikasikan dalam 

industri pulp dan kertas. Bentuk alat pulping dapat dilihat pada Gambar 9 

dengan bak setinggi 3,6 m den pemotong berkecepatan tinggi 300-hp. 

Bubur sampah yang dihasilkan memiliki kandungan padatan sekitar 4%. 

Potongan dari logam dan bahan yang tidak dapat dihancurkan, dikeluarkan 

dari alat kemudian dicuci dan disimpan dalam pengolahan besi. Bubur 

sampah yang dihasilkan dapat disentrifuga untuk menghasilkan materi 

organik.   
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Gambar 9. Alat pulping pada pengolahan sampah (Vesilind dan Worrel, 2002) 

4. Granulating 

Pada beberapa material seperti botol plastik, energi dan biaya yang besar 

dari hammermill tidak menjamin hasil yang diharapkan. Reduksi ukuran 

dapat dicapai dengan lebih baik dengan menggunakan granulator yaitu 

merupakan alat pemotong dengan kecepatan rendah. Granulator akan 

efisien secara ekonomi jika plastik yang dikirimkan dengan jarak yang jauh 

karena plastik yang tergranulasi memiliki mas jenis yang lebih tinggi 

dibandingkan botol yang terkompaksi. Skema granulator plastik dapat 

dilihat pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Plastik granulator (worksafe.govt.nz) 
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5. Roll crushing 

Alat ini digunakan dalam usaha pemulihan dari sumber daya untuk 

menghancurkan bahan yang rapuh seperti kaca, meratakan kaleng metal 

sehingga memungkinkan untuk dilakukan pemisahan berikutnya dengan 

screening. Roll crusher pertama kali digunakan dalam fasilitas pemulihan 

material untuk reklamasi logam dari residu insenerator dan digunakan juga 

dalam pemrosesan sampah dari wadah kaca dan kaleng baja dan 

aluminium. Skema roll crusher dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Skema roller crusher(hxjqsino.com) 

6. Refused Derived Fuel (RDF) 

Menurut Gendebien dkk (2003), RDF dapat diproduksi dari pengelolaan 

sampah melewati beberapa tahap yaitu pemisahan di sumber, pemilahan 

dengan cara mekanis, reduksi ukuran, screening, pencampuran, 

pengeringan dan pelleting, pengemasan dan penyimpanan. Pada umumnya 

material sampah dilakukan screening untuk memisahkan fraksi yang dapat 

didaur ulang (seperti logam), fraksi inert (seperti gelas) dan pemisahan dari 

fraksi yang dapat terdegradasi (seperti sampah makanan dan sampah 

taman) yang mengandung kadar air tinggi dan bahan yang mengandung 

kadar abu yang tinggi sebelum dihancurkan. Pada beberapa kasus, fraksi 

yang mudah terdegradasi disimpan di tempat yang memungkinkan 

material mengering dengan proses biologi (dry stabilisation). Fraksi yang 

kasar kemudian dipisahkan dan dikembalikan ke tempat peleburan. Fraksi 

sedang yang terdiri dari kertas, kayu, plastik dan tekstil dapat langsung 

dibakar sebagai bahan bakar kasar (cRDF) atau dikeringkan dan dipeletisasi 

menjadi RDF padat (d-RDF). Dilakukan atau tidaknya pmbentukan pelet 

bergantung pada lokasi fasilitas RDF terhadap fasilitas pembakaran.  
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Terdapat dua kategori yang dikembangkan dan menghasilkan sampah 

dengan fraksi kalor tinggi yang dapat digunakan sebagai RDF 

a. MBT (Mechanical Biological Treatment) 

b. Dry Stabilisation Process 

 

Pada proses MBT, logam dan material inert dipisahkan dan fraksi organik 

distabilisasi dengan proses pengomposan meskipun dengan atau tanpa 

fase pencampuran. Proses ini memproduksi fraksi residu yang mengandung 

nilai kalori yang tinggi karena sebagian besar terdiri dari residu kering dari 

kertas, plastik dan tekstil 

 

Pada proses dry stabilisation limbah dikeringkan melalui proses komposting 

(kecuali material inert dan logam) dan menghasilkan masa residu dengan 

nilai kalor yang tinggi dan sesuai untuk pembakaran. Output yang memiliki 

kadar kalori tinggi pada proses ini dikembangkan di jerman dan diberi 

nama dagang “Trockenstabilat”. Packaging derived fuel (PDF) atau process 

engineered fuel (PEF) biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi dai RDF 

karena sumbernya dipisahkan dari fraksi kering yang dapat terbakar yang 

juga tidak bisa didaur ulang seperti wadah minuman dari kardus (tetrapak) 

atau botol PE/PET yang terkontaminasi PVC. Skema pembuatan RDF dapat 

dilihat pada Gambar 12.  

 

 

Gambar 12. Skema produksi RDF (cdwaste.co.uk) 
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Pemanfaatan RDF dapat digunakan untuk instalasi on-site konversi termal 

yang terintegrasi, fasilitas pembakaran jarak jauh (off-site), pembakar 

tambahan dalam boiler berbahan bakar batu bara, pembakar tambahan 

dalam kiln semen dan pembakar tambahan pada gasifikasi dengan batu 

bara atau biomassa.            

 

D. Teknologi Berbasis Proses Biologi 
1. Composting  

Pengomposan merupakan salah satu elemen dalam strategi pengelolan 

sampah yang dapat diaplikasikan terhadap campuran sampah atau sampah 

spesifik seperti dedaunan, sampah halaman dan sampah makanan. Empat 

tahap dasar dalam pengomposan yaitu persiapan, dekomposisi, pasca 

proses dan pemasaran. Pengomposan sampah campuran menghasilkan 

reduksi volume sampai 50% dan mengkonsumsi sampai 50% berat kering 

dari material organik dengan melepaskan mayoritas senyawa CO2 dan air 

(Damanhuri, 2010). 

 

Pengomposan akan mendegradasi material tanaman yang mudah 

didegradasi dan jaringan pada hewan tetapi tidak mengubah banyak 

senyawa organik yang sulit didegradasi seperti (kayu, kulit dan polimer) 

atau senyawa anorganik. Pengomposan ditujukan untuk menghasilkan 

produk yang dapat memperbaiki sifat tanah. Pengomposan dapat 

dilakukan dengan menggunakan oksigen (aerob) dan tanpa oksigen 

(anaerob). Pengomposan aerobik lebih banyak dilakukan karena tidak 

menimbukan bau, waktu pengomposan lebih cepat, temperatur proses 

pembuatannya tinggi sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur 

cacing sehingga kompos yang dihasilkan lebih higienis.  

 

Proses yang penting dalam pengomposan terdiri dari tahap penerimaan, 

menghilangkan kontaminan dan material yang dapat didaur ulang, 

mereduksi ukuran bahan dan modifikasi bahan seperti mengatur kadar 

rasio karbon/nitrogen (C/N). Flow chart pengomposan dengan windrow 

dapat dilihat pada Gambar 13.  
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Gambar 13. Flow chart pengomposan (Eurowaste, 2015) 

 

Faktor yang berpengaruh dalam proses pengomposan yaitu: 

- Bahan yang dikomposkan 

Semakin banyak kayu, kulit atau polimer pada bahan maka akan 
semakin sulit terurai 

- Mikroorganisme 

Mikroorganisme seperti bakteri, ragi, jamur yang sesuai dengan bahan 

yang diuraikan akan dapat menguraikan bahan 

- Senyawa kimia (karbon, nitrogen, fosfor dan kalium) 

Karbon akan teroksidasi dan memproduksi energi serta mensintesis sel 

pada mikroorganisme. Nitrogen merupakan konstituen yang penting 

pada protoplasma, protein dan asam amino. Fosfor berperan dalam 

penyimpanan energi dan dalam sintesis protoplasma. Kalium berperan 

sebagai buffer untuk menjaga pH.      

- Rasio karbon per nitrogen (C/N) 

Merupakan rasio yang paling penting dari faktor nutrisi. Rasio ideal 

antara 20 sampai 25 bagian dari ketersediaan karbon terhadap 1 

Nitrogen. Rasio yang lebih besar dari itu akan memperlambat proses. 

Kadar C/N yang terlalu rendah menyebabkan hilangnya nitrogen sebagai 

N pada ammonium (NH4
+).  Penambahan nitrogen akan menurunkan 

rasio C/N dapat digunakan dengan menambahkan sampah yang 
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mengandung nitrogen seperti sampah makanan, lumpur limbah dan 

senyawa kimia fertilizer. Penambahan karbon untuk meningkatkan rasio 

C/N dapat digunakan dengan menambahkan jerami, daun kering, kertas 

dan ranting.  

- Ukuran partikel 

Semakin kecil ukuran sampah maka luas permukaan semakin besar 

sehingga semakin baik kontak antara bakteri dan materi organik maka 

proses pembusukan berjalan lebih cepat. Akan tetapi jika diameter 

terlalu kecil kondisi bisa menjadi anaerob karena ruang untuk udara 

mengecil. Diameter yang baik ialah antara (25-75) mm. 

- Ketersediaan oksigen 

Ketersediaan oksigen berhubungan dengan apakah metode 

pengomposan dijalakan secara aerob atau anaerob. Pada proses aerob 

selalu dibutuhkan adanya oksigen. Pada proses konvensional, suplai 

oksigen dilakukan degan pembalikan tumpukan sampah. Ketersediaan 

oksigen akan dipengaruhi tinggi tumpukan. Tinggi tumpukan sebaiknya 

antara 1,25 – 2 m. Pada proses mekanis udara dalam kompos yang kaya 

akan CO2 ditukar dengan udara dari luar yang kaya akan oksigen. Untuk 

hasil yang optimum diperlukan udara yang mengandung lebih dari 50% 

oksigen.    

- Kadar air 
Timbunan kompos harus selalu lembab biasanya sekitar 50 - 60%. 

Apabila terlalu basah maka pori-pori timbunan akan terisi air dan 

oksigen berkurang sehingga proses menjadi anaerob. Bulking agent 

seperti zeolit, dedak atau kompos matang, banyak digunakan untuk 

mempertahankan kadar air agar tidak terlalu lembab.  

- pH 

Pada awal pengomposan, pH akan turun sampai 5 kemudian akan stabil 

pada 7-8 sampai kompos matang. Apabila pH terlalu rendah maka perlu 

dilakukan penambahan kapur atau abu. Untuk meminimalisasi 

kehilangan nitroggen dalam bentuk ammonia maka pH tidak boleh 

melebihi 8,5. 

- Temperatur  

Temperatur terbaik pada pengomposan adalah antara 50-550C. Suhu 

yang lebih rendah menyebabkan pengomposan akan lebih lama. Suhu 

yang lebih tinggi akan menyebabkan pecahnya telur serangga dan 
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matinya bakteri-bakteri patogen yang basanya hidup dalam temperatur 

mesofilik    

 

Menurut Tchobanoglous dan Keith (2002), tiga jenis sistem yang digunakan 

dalam tahap dekomposisi yaitu (1) Turned windrow aerated (2) Aerated 

static windrows dan (3) in-vessel composting.   

 

 Turned windrow aerated 

Pada sistem ini sampah yang ditumpuk dilakukan aerasi dengan cara 

diputar dibolak-baikkan oleh alat berat dan kemudian direkonstruksi 

kembali seperti terihat pada Gambar 14. Perlakuan tersebut 

bertujuan untuk mensuplai oksigen ke dalam bahan dan 

memperbaharui akses mikroba ke nutrisi yang terdapat bada bahan. 

Efek pendinginan yang ditimbulkan dari pembalikkan sampah dapat 

menurunkan temperatur dari lapisan terbawah pada tumpukkan 

sampah yang telah mencapai tahap inhibitor. Idealnya setelah proses 

pembalikkan, lapisan yang berada di dalam setelah direkonstruksi 

akan berpindah keluar dan begitu juga sebaliknya. Keterbatasan alat 

untuk mendukung hal tersebut dapat diantisipasi dengan menambah 

frekuensi dan jumlah pembalikkan sehingga dekomposisi yang 

terjadi akan berjalan secara merata.    

 

Gambar 14. Aerasi kompos dengan windrow turner (dnrec.delaware.gov) 

            

 



37 

 Aerated static windrow 

Proses substitusi pengomposan dari cara pembalikkan dengan cara 

aerasi telah lama dikembangkan. Hal ini dikarenakan peralatan yang 

dibutuhkan untuk proses aerasi lebih murah dibandingkan dengan 

proses pembalikkan. Akan tetapi pada prakteknya proses ini tidak 

bisa mengungguli sistem pembelikkan dalam hal homogenitas reaksi 

dekomposisi dan eliminasi patogen pada bahan. Alat ini dilengkapi 

dengan pipa berlubang dan bulking agent sebagai lapisan dasar yang 

berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dan distribusi udara 

selama pengomposan. Selain itu lapisan ini menyerap kelebihan uap 

air sehingga dapat meminimasi rembesan dari windrow. Bahan 

kompos kemudian ditumpuk diatas pipa dan lapisan bulking material 

untuk membentuk sebuah windrow seperti yang dapat dilihat pada 

skema windrow pada Gambar 15. Kipas pembuangan menarik udara 

pada windrow sehingga melewati filter. Filter ini mengandung 

material kompos, tanah kaya organik atau material lain. Pengaturan 

penghisapan udara dilakukan untuk mengontrol emisi gas selama 

fasa awal karena emisi yang dihasilkan dapat mengganggu proses 

pengomposan. Arah aliran udara dibalik atau dilakukan proses 

penyedotan selama fase pematangan dan pengawetan.     

 

 

Gambar 15. Skema aerated static windrow (Vesilind dan Worrel, 2002) 

 In-vessel composting 

Pada saat ini terdapat beberapa alternatif desain dari proses ini 

dalam rangka menyediakan kondisi lingkungan terbaik khusunya 

aerasi, temperatur dan kelembaban. Hampir semua sistem dengan 

proses ini menggunakan aerasi disertai kombinasi dengan 
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pengadukan, tumbling atau keduanya. Kombinasi antara proses ini 

dengan proses windrow telah banyak dilakukan, yaitu dengan 

mengandalkan proses ini pada tahap aktif dari proses pengomposan 

sedangkan proses windrowing berperan pada proses pemulihan dan 

pematangan. Biaya modal, operasional dan pemeliharaan yang 

relatif tinggi serta waktu tinggal yang lama ketika proses dilakukan 

dalam bejana, menyebabkan dibutuhkannya proses hibrid antara 

proses dalam bejana dan windrowing. Empat konfigurasi dasar dari 

reaktor adalah vertical silo, horizontal silo, horizontal drum, dan 

horizontal open tank dapat dilihat pada Gambar 16. Metode aerasi 

yang dilakukan bervariasi bergantung pada jenis reaktor.        

   

   

(a)          (b) 

 

 

 

 

   

 

(c) 

Gambar 16. (a) Plug-flow horizontal tank  (b) Horizontal rectangular tank (c) 
Plug-flow vertical tank (Tchobanoglous dan Keith, 2012) 
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2. Anaerobic Digestion (AD)  

AD merupakan teknologi yang dapat menghasilkan energi dari material 

organik yang terdapat dalam sampah atau limbah. Pada dasarnya, AD 

menyediakan panas yang ideal dan kondisi tanpa oksigen yang 

memungkinkan mikroorganisme untuk berkembang baik dan 

mendekomposisi materi organik menjadi biogas dan digestat yang 

merupakan fertiliser yang kaya akan nitrogen (Rawlins dkk, 2013). Biogas 

dapat dibakar untuk menghasilkan listrik dan atau panas. Selain itu dapat 

juga diproses menjadi biometana tanpa CO2 yang dapat diinjeksikan dalam 

aliran gas.  

 

Digestat yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk keperluan 

pertanian. Pada saat ini terdapat banyak desain teknologi AD sehingga AD 

dapat menjadi solusi dari berbagai skala dan jumlah limbah berdasarkan 

ketersediaan materi organiknya. Pada sistem pengolahan sampah terdapat 

dua jenis inti dari teknologi AD yang tersedia yaitu AD basah dan kering. 

Perbedaan umum antara keduanya yaitu AD basah mensyaratkan tempat 

pengolahan sampah untuk melakukan pretreatment sampai berbentuk 

bubur yang homogen, sedangkan AD kering dioperasikan hanya dengan 

pemilahan mekanis sederhana. 

 

Performa dari AD basah dan kering bergantung pada karakteristik bahan 

baku dari sampah. AD basah dapat menjadi pilihan untuk samaph organik 

yang telah dipilah sebelumnya tetapi tidak cukup baik terhadap sampah 

yang telah tercampur karena material yang tidak diinginkan dapat masuk 

ke reaktor dan membuat masalah teknis. Material plastik dapat membuat 

lapisan diatas yang dapat menghambat penetrasi biogas ketika material 

yang berat seperti pasir terakumulasi dibawah reaktor. Teknologi AD kering 

tidak mengakomodir migrasi di dalam reaktor sehingga lebih cocok 

digunkan pada sampah yang tercampur. Disamping karena teknologi, 

perbedaan bahan baku dapat menyebabkan perbedaan yang besar pada 

biogas yang dihasilkan sehingga sulit untuk memprediksi hasil tanpa data 

yang akurat pada skala dan kualitas bahan baku.  

 

Teknologi AD relatif lebih murah dibandingkan teknologi WtE yang lain 

dikarenakan teknis pengoperasiannya lebih simpel. Walaupun skala dari AD 
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mudah diubah-ubah, AD membutuhkan skala dari sedang ke besar sekitar 

30.000 ton/tahun untuk membuatnya menguntukngkan secara ekonomi. 

Biaya operasional AD bergantung pada pretreatment sampah untuk 

memisahkan material non-organik sehingga dapat menghindari kesalahan 

teknis dan meningkatkan hasil dari biogas. 

 

3. Landfill gas recovery (LFG)  

Landfill gas merupakan teknologi WtE yang paling simpel. Meskipun 

teknologi ini bergantung juga pada dekomposisi secara biologi seperti 

teknologi anaerobic digestion, LFG tidak mengkondisikan lingkungan untuk 

mikroorganisme mencerna bahan organik, tetapi lebih mengambil manfaat 

pada kapasitas lingkungan dari landfill (Rawlins dkk, 2013). Landfill mulai 

menghasilkan gas setelah sampah masuk dan dapat menyimpan produksi 

gas sampai 30 tahun setelah landfill ditutup. Produksi LFG secara bertahun-

tahun tersebut merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam mendesain fasilitas LFG. Hal tersebut dapat diestimasi menggunakan 

model dasar peluruhan orde satu.  

 

Pengeboran pada landfill dengan serangkaian pipa dapat membuat landfill 

gas dapat digunkan dan dimanfaatkan seperti biogas. LFG merupakan 

teknologi yang menarik untuk Indonesia dikarenakan sampah yang telah 

dibunag dapat diambil manfaatnya. Meskipun di Indonesia telah 

mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang ideal berdasarkan 

prinsip hierarki pengelolaan sampah, ketika landfill hanya menerima 

material inert maka masih terdapat peluang untuk menghasilkan gas dari 

sampah organik yang dibuang bertahun-tahun sebelumnya. 

 

E   Teknologi Berbasis Proses Termal 
1. Insenerasi   

Insenerasi merupakan teknologi pengolahan sampah yang telah banyak 

diaplikasikan. Pada umumnya digunakan panas yang dihasilkan dari 

pembakaran sampah untuk memproduksi uap untuk menghasilkan listrik. 

Teknologi insenerasi dapat juga dioperasikan dengan mengkombinasikan 

panas dan energi dengan memperoleh panas dari sampah untuk mengubah 

efisiensi proses, atau untuk penggunaan langsung di pemukiman dan/atau 

di Industri. 
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Teknologi Insenerasi yang paling umum yaitu moving grate combustion. 

Tipe ini melibatkan sampah yang bergerak dari inlet ke outlet dibawah 

vertikal atau horizontal boiler (Rawlins dkk, 2013). Grates yang bergerak 

memiliki desain yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki 

kecenderungan membutuhkan dana investasi yang rendah tetapi juga 

menghasilkan efisiensi yang rendah dibandingkan teknologi insenerasi 

lainnya.  

 

Potensi teknis pembakaran yang lebih efisien adalah fluidised bed 

combustion. Fluidisasi merupakan istilah yang diterapkan pada proses 

ketika lapisan padatan halus berubah menjadi kedaan seperti cairan 

melalui kontak dengan gas yang mengalir ke atas biasanya udara ketika 

dibakar. Teknologi ini merupakan proses yang efektif untuk mengkonversi 

berbagai bahan baku termasuk bahan baku sampah, walaupun 

membutuhkan dana investasi yang lebih besar dibandingkan moving 

grates.  

 

Kondisi pemanasan pada WtE dengan teknologi pembakaran biasanya 

terbatas hingga tekanan 40 bar dan suhu 4000C dengan efisiensi konversi 

energi berkisar antara 22% hingga 25% karena beberapa energi yang 

terdapat pada bahan baku hilang seiring proses pembakaran. Teknik yang 

lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi tekanan pada boiler hingga 90 bar 

dan 5000C sehingga meningkatkan efisiensi hingga 30%. Teknik yang lebih 

tinggi memerlukan tambahan modal dan dana operasional tetapi dapat 

diimbangi dari hasil yang didapatkan pada saat penjualan listrik dan/atau 

panas yang dihasilkan.  

 

Sistem WtE dengan teknologi termal dapat beroperasi dengan pembakaran 

lain dengan sistem pembakaran bahan bakar dan sistem penghasil panas 

lainnya. Sistem yang menggunakan pembakaran bersama dengan gas alam 

atau biogas dapat dilakukan dengan keuntungan dari inputnya yang lebih 

fleksibel. Teknologi insenerasi dapat mengurangi jumlah sampah yang 

terdapat di landfill dari 30ton/hari hingga 3000 ton/hari dan dapat 

menghasilkan energi dari limbah sekitar 550 kWh/ton sampah. 
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2. Pirolisis 

Pirolisis merupakan teknologi WtE yang relatif baru yang menggunakan 

panas kondisi tanpa oksigen untuk memecah material organik pada 

sampah menjadi tiga produk yaitu char padat, minyak pirolisis dan syngas 

pirolisis. Proporsi dari setiap output ditentukan dari karakteristik sampah 

dan temperatur yang beroperasi pada reaktor pirolisis bervariasi antara 

3000C -8000C (Rawlins dkk, 2013). Pada umumnya semakin panas proses, 

maka semakin banyak syngas yang diproduksi dengan mengorbankan 

jumlah minyak pirolisis yang dihasilkan. Output ini dapat digunakan untuk 

bahan bakar turbin uap sehingga menghasilkan listrik atau digunakan 

sebagai bahan bakar lain. 

 

3. Gasifikasi  

Gasifikasi merupakan teknologi WtE yang relatif baru dengan oksidasi 

materi organik yang ada di sampah secara pasial. Gasifikasi mengacu pada 

pemanasan tingkat tinggi dari sampah yang mengandung material karbon 

kemudian diubah menjadi syngas. Pada proses gasifikasi, mayoritas karbon 

dan hidrogen pada sampah dikonversi menjadi syngas, menyisakan 

sejumlah residu padat berupa abu atau char. Kualitas dari syngas sangat 

bergantung pada apakah bahan baku gasifikasi dengan oksigen murni 

menghasilkan nilai kalor syngas yang lebih tinggi atau menghasilkan nilai 

kalor yang lebih rendah jika dengan udara. Reaktor gasifikasi beroperasi 

antara 7000C-14000C dengan gasifikasi oksigen murni memiliki 

kecenderungan yang lebih tinggi (Rawlins dkk, 2013).  

 

Temperatur yang lebih tinggi memiliki keuntungan untuk melelehkan abu 

dari material anorganik pada sampah untuk memproduksi slag yang 

merupakan bahan inert yang dapat dijadikan bahan konstruksi. Terdapat 

beberapa desain untuk reaktor gasifikasi bergantung pada rentang biaya. 

Berdasarkan output dan kemampuan adaptasinya, teknologi ini merupakan 

pilihan yang menarik bagi negara-negara yang memiliki sampah organik 

yang tinggi seperti Indonesia.  

 

Teknologi WtE yang terbaru adalah gasifikasi plasma. Teknologi ini 

memasukkan sampah ke klin pada 40000C-70000C sehingga syngas dapat 

diproduksi dan produk dari limbah lainnya dapat dibunag dengan aman 
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sehingga tidak perlu ditangani dengan emisi gas atau padatan. Gasifikasi 

plasma gas merupakan teknologi yang cukup mahal dikarenakan energi 

yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur reaktor ke level yang 

dibutuhkan. Pada dasarnya untuk tujuan memproduksi dan menjual energi, 

teknologi ini memiliki defisit energi pada penggunaanya sehingga belum 

terdapat gasifikasi plasma secara komersil yang digunakan. 

 

F   Latihan 
1. Sebutkan teknologi pengolahan sampah dengan proses fisik, termal dan 

biologi 

2. Sebutkan tahapan dalam pembuatan RDF! 

3. Apakah perbedaan antara Anaerobic Digestion basah dan kering? 

4. Jelaskan secara singkat perbedaan antara insenerasi, pirolisis dan gasifikasi! 

 

G  Rangkuman 
Teknologi pengolahan sampah pada umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

teknologi berbasis pengolahan secara fisik, biologi dan termal.  Pada teknologi 

berbasis proses fisik pada umumnya dilakukan pada tahap pre-treatment untuk 

dilakukan tahap selanjutnya dari pengolahan sampah. Teknologi fisik terdiri dari 

compacting, shredding, pulping, granulating, roll crushing dan RDF. 

Pengomposan merupakan degradasi materi organik dengan bantuan 

mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang dapat memperbaiki sifat 

tanah. Teknologi AD menyediakan panas yang ideal dan kondisi tanpa oksigen 

yang memungkinkan mikroorganisme untuk berkembang baik dan 

mendekomposisi materi organik menjadi biogas dan digestat yang merupakan 

fertiliser yang kaya akan nitrogen. LFG tidak mengkondisikan lingkungan untuk 

mikroorganisme mencerna bahan organik, tetapi lebih mengambil manfaat 

pada kapasitas lingkungan dari landfill.  

 

Pada umumnya prisnsip Insenerasi menggunakan panas yang dihasilkan dari 

pembakaran sampah untuk memproduksi uap untuk menghasilkan listrik. 

Pirolisis merupakan teknologi WtE yang menggunakan kondisi panas tanpa 

oksigen untuk memecah material organik pada sampah menjadi tiga produk 

yaitu char padat, minyak pirolisis dan syngas pirolisis. Gasifikasi mengacu pada 

pemanasan tingkat tinggi dari sampah yang mengandung material karbon 

kemudian diubah menjadi syngas. 
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KARAKTERISTIK TEKNOLOGI WTE  

DAN NON WTE 
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KARAKTERISTIK TEKNOLOGI WTE  

DAN NON WTE 

 

A   Indikator Keberhasilan 
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan 

menjelaskan karakteristik teknologi WtE dan non WtE. 

 

B   Tujuan 
Setelah mengikuti pelatihan mata pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan 

mampu memahami perbandingan antara pengolahan WtE dan non WtE. 

 

C   Produk Teknologi WtE dan non WtE 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan teknologi – teknologi pengolahan 

sampah berbasis proses fisik, kimia dan biologi. Teknologi – teknologi 

pengolahan tersebut ada yang termasuk kedalam teknologi Waste to Energy 

dan non-Waste to Energy. Jenis teknologi Wte dan non-Wte pada teknologi 

pengolahan sampah dapat dilihat pada Gambar 17.  

 
Gambar 17. Teknologi Pengolahan Sampah 
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Perbedaan antara Teknologi WtE dan non WtE dapat terlihat dari produk yang 

dihasilkannya. Pada teknologi non-WtE, pada umumnya proses yang dilakukan 

bertujuan untuk mereduksi ukuran dari jenis sampah tertentu yang masuk 

(kecuali pengomposan). Oleh karena itu teknologi non-WtE pada umumnya 

dilakukan pada saat pre-treatment untuk kemudian diolah lebih lanjut atau 

apabila tidak tersedia instalasi pengolahan maka produk yang dihasilkan 

langsung dibuang ke landfill. Hal tersebut dapat berguna untuk mereduksi 

volume sampah sehingga dapat memperkecil kapasitas sampah yang masuk dan 

dapat memperpanjang masa pakai landfill. Pada proses ini walaupun selama 

prosenya melepaskan panas tetapi tidak terdapat produk yang dapat 

menghasilkan energi. Pada proses pengomposan produk yang dihasilkan berupa 

kompos dan residu yang berupa lindi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

18. Kompos yang dihasilkan digunakan sebagai media untuk memperbaiki 

kualitas tanah.     

 

 
Gambar 18. Proses pengomposan secara aerob (Open.edu) 

 

Pada teknologi Waste to Energy, di akhir proses pengolahan sampah terdapat 

produk dapat dimanfaatkan sebagai energi. Pada pengolahan ini pada 

umumnya dilakukan pre-treatment terlebih dahulu untuk kemudian disesuaikan 

dengan bahan baku yang dibutuhkan oleh setiap proses pengolahan. Proses 

pengolahan yang terjadi dapat dilakukan dengan proses secara fisik, biologi 

dan/atau termal. Proses konversi energi pada pengolahan sampah dapat dilihat 
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pada Gambar 19. Pemilihan teknologi pengolahan tersebut dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dari produk yang akan dihasilkan, karakteristik sampah 

setempat atau kemampuan finansial dari pemrakarsa.    

 

 
Gambar 19. Diagram proses konversi energi dari pengolahan Waste to Energy  

 

Pada proses pengolahan secara fisik dapat dilakukan dengan proses 

pengeringan dengan terlebih dahulu kemudian bahan dilakukan penghancuran, 

pemadatan dan pelet sehingga dihasilkan bahan bakar padat berupa RDF 

seperti dpat dilihat pada Gambar 20. Bahan bakar tersebut kemudian dapat 

digunakan untuk menghasilkan energi pembakaran (contohnya pada kiln di 

industri semen). Pada RDF tidak didapatkan produk samping karena proses yang 

terjadi hanya berupa proses fisik dan sebelumnya telah dilakukan pre-treatment 

terlebih dahulu untuk memisahkan material yang tidak diinginkan. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari keberadaaan material yang dapat menurunkan 

kualitas RDF yang dihasilkan.  
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Gambar 20. Proses pembuatan RDF (Williams, 2005) 

Pada Gambar 20 dapat terlihat tahapan proses dari RDF dengan tahap akhir 

dilakukannya pemadatan berbentuk pelet. Skema tersebut menunjukkan 

kandungan berat dan energi pada beberapa tahap dan menunjukkan besarnya 

penurunan kandungan berat dan energi selama pemrosesan. Berat dari produk 

akhir pelet hanya sekitar 36% dari berat awal tetapi mengandung kandungan 

energi sebesar 70% dari bahan awal. Nilai 36% merupakan nilai relatif yang 

bergantung pada jenis proses yang untuk memproduksi RDF. Pada umumnya 



50 | Modul 02 – Pengantar Pengolahan Sampah Secara Umum 

nilainya berkisar diantara 23 hingga 50%. Beberapa instalasi RDF tidak 

memproduksi pellet tetapi membentuk fluff RDF yang membutuhkan tahap 

pemrosesan yang lebih sedikit dan memiliki nilai kalor yang sama dengan 

produk yang berbentuk pellet. Pembuatan pellet pada RDF dapat menurunkan 

massa jenis sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan lebih dapat 

disimpan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan fluff RDF.      

 

Pada proses pengolahan sampah dengan proses termal dapat dilakukan dengan 

3 opsi yaitu insenerasi, gasifikasi atau pirolisis. Produk yang dihasilkan pada 

ketiga proses ini kemudian dilakukan treatment lebih lanjut untuk menghasilkan 

energi yang berupa listrik. Produk akhir yang dihasilkan dari proses termal tidak 

hanya berupa listrik akan tetapi dapat juga berupa bahan bakar minyak dan 

senyawa kimia. Proses pemanfaatan produk dari proses termal dapat dilihat 

pada Gambar 21.  

 

 
Gambar 21.  Proses konversi teknologi berbasis termal (chamco.net) 
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Tabel 1. Produk teknologi pengolahan sampah 

Teknologi Produk 

Fisik 

 Compacting 

 
Sampah kaleng 

 Shredding 

 
Sampah elektronik 

 Pulping 

 
Sampah kertas 

 Granulating 

 
 sampah plastik 
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Teknologi Produk 

 Roll Crushing 

 
 kaca  

 RDF 

 
            Pellet                                fluff                 

Biologi 

 Pengomposan Kompos (sebagai media untuk memperbaiki 
kualitas tanah) 
 

 Anaerobic 
Digestion (AD) 

Biogas 
Digestat 

 Landfill gas  Biogas dan lindi 

Termal 

 Insenerasi  Flue gas dan abu . 
Flue gas dapat diproses lebih lanjut 
menghasilkan panas dan listrik 

 Gasifikasi Syngas, tar dan abu.  
Syngas dapat diproses lebih lanjut 
menghasilkan listrik dan senyawa kimia  

 Pirolisis Syngas, char dan minyak.   
Syngas dapat diproses lebih lanjut 
menghasilkan listrik dan senyawa kimia 

 

Pada penerapannya teknologi pengelolaan sampah dengan Waste to Energy 

memiliki keungulan dan kelemahannya masing-masing. Hal tersebut dapat 

disesuaikan terhadap penggunaanya dengan kebutuhan dari pihak 

penyelenggara. Pertimbangan yang diambil dapat berdasarkan dari segi teknis 

atau non teknis seperti ekonomi ataupun sosial dari dampak yang ditimbulkan 

akibat adanya instalasi Waste to Energy. Kelebihan dan kekurangan dari 

teknologi Waste to Energy dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan dari berbagai teknologi WtE  (Pandey dan 
Kalyani, 2014) 

Teknologi Kelebihan Kekurangan 

Anaerobic 

Digestion  

- Pemulihan  energi dengan 
memproduksi material pelembab 
tanah berkualitas tinggi 
-Tidak membutuhkan energi 
tambahan 
-Sistem tertutup sehingga dapat 
mengendalikan emisi gas yang 
dihasilkan 
-Bebas dari bau, binatang pengerat, 
lalat, masalah estetika dan 
penolakan secara sosial 
-Penggunaan lahan yang sedikit 
-Dampak lingkungan yang positif 
-Dapat dilakukan pada skala kecil 
 

-Tidak cocok untuk 
sampah yang 
mengandung materi 
organik yang sedikit 
-Membutuhkan 
segregasi sampah untuk 
meningkatkan efisiensi 

Landfill Gas 

Recovery 

-Biaya rendah 
-Gas yang dihasikan dapat digunakan 
untuk pembangkit listrik dan termal 
-Tidak dibutuhkan skill personil 
-Daur ulang sumber daya alam ke 
tanah 
- Dapat mengubah rawa menjadi 
lahan yang bermanfaat  
 

-Limpasan air hujan 
menimbulkan polusi 
-Tanah dan air tanah 
dapat terpapar polusi 
dari lindi 
-Yield hanya 30-40% dari 
total gas yang dihasilkan 
-Membutuhkan lahan 
yang luas 
-Membutuhkan biaya 
transportasi 
-Biaya yang signifikan 
dari pre-treatment 
untuk meningkatkan 
kualitas pipa, gas dan 
treatment  lindi 
-potensi peledakan dari 
gas metan 

Insenerasi -Cocok untuk sampah yang memiliki 
nilai kalori tinggi 
-Dapat diatur untuk memproses 
sampah dengan skala besar dengan 

-Kurang cocok untuk 
sampah yang berair, 
kelembaban tinggi, nilai 
kalori rendah dan 
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Teknologi Kelebihan Kekurangan 

cepat 
-Menghasikan listrik dan panas 
-Relatif tidak bising dan bau 
-Instalasi dilakukan di dataran 
rendah 
-Dapat ditempatkan di dalam kota, 
menghemat biaya transportasi 
-Higienis 

mengandung klorin 
-Menghasilkan logam 
beracun pada abu, emisi 
partikulat, Sox, NOx, 
material ber-klorin (HCl, 
Dioxin) 
-Membutuhkan modal 
dan biaya operasi yang 
besar 
-Dibutuhkan personel 
yang memiliki skill 
-efisiensi rendah pada 
sistem pembangkitan 
yang kecil    

Pirolisis / 

Gasifikasi 

-Menghasilkan bahan bakar 
gas/minyak yang dapat digunakan 
untuk berbagai kebutuhan 
-Mengontrol polusi lebih baik 
dibandingkan insenerasi   

-Energy recovery yang 
rendah pada sampah 
yang memiliki 
kelembaban yang 
berlebihan 
-Viskositas yang tinggi 
dari minyak pirolisis 
dapat meyebabkan 
masalah pada tahap 
pembakaran dan 
transportasi  

 

D. WtE di Indonesia 
Pada saat ini konsep Waste to Energy sedang banyak dikembangkan terutama 

pada negara maju sebagai metode untuk mengelola sampah dan juga untuk 

stabilitas energi nasional. Pada penerapannya di Indonesia,sumber utama 

pendapatan untuk proyek WtE berasal dari tipping fee dan penjulan listrik 

dengan subsidi FIT (Feed In Tarif). Pengembang proyek WtE di Indonesia 

mengahadapi kesulitan dalam menjamin pendapatan yang baik untuk biaya 

pinjaman dan operasional. Biaya pinjaman tinggi karena investor 

mempertimbangkan Indonesia sebagai pasar yang beresiko untuk WtE. Masalah 

yang terjadi akibat beberapa teknologi pengelolaan sampah yang belum pernah 

diaplikasikan, belum diterapkannya peraturan yang konsisten, dan beberapa 

kasus proses usaha yang tidak transparan. Kepastian kontrak dengan PT PLN 
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dan pemerintah daerah masih diragukan oleh beberapa investor dan 

mekanisme penjaminan dari pemerintah pusat seperti pinjaman untuk 

infrastruktur di Indonesia, belum diterapkan untuk WtE. 

 

Fasilitas Insenerasi merupakan aset jangka panjang yang mahal. Pengembangan 

dan pembangunan proyek ini tidak mudah terutama bagi pemerintah daerah 

yang mmemiliki sedikit pengalaman tentang hal ini. Berdasarkan pengalaman 

yang ada, hal tersebut menyebabkan ketidakpastian dan keterlambatan dalam 

proses pembangunan sehingga menaikkan biaya pinjaman dan pembangunan. 

Kurangnya pengetahuan tentang biaya dari teknologi WtE yang berbeda 

menyebabkan keengganan pemerintah daerah untuk membayar tipping fee.  

 

Fasilitas insenerasi menghadapi penolakan secara sosial di berbagai belahan 

dunia. Di Indonesia, tantangan ini cenderung kecil pada tahap pembangunan, 

akan tetapi ketika pasar membesar penolakan ini semakin meningkat. 

Penolakan publik sering disebabkan oleh persepsi yang kuno dari dampak 

lingkungan dan kesehatan yang akan ditimbulkan. 

 

Indonesia sebagai negara yang besar, pertumbuhan yang cepat dan 

meningkatnya tantangan persampahan membuat Indonesia sebagai pasar yang 

menarik bagi investor dan pengembang proyek Waste to Energy. Indonesia 

telah menempatkan beberapa peraturan pengembangan WtE, akan tetapi 

informasi yang lebih baik dibutuhkan dalam hal koordinasi dengan pemerintah 

daerah untuk memastikan bahwa fasilitas WtE merupakan bentuk investasi 

yang menarik. Penyediaan informasi dari  studi kelayakan yang telah dikaji oleh 

para ahli serta proyek percontohan akan membantu mengurangi biaya, resiko 

dimasa datang, dan persepsi negatif tentang teknologi WtE.  

 

Dukungan yang diiringi dengan pembangunan kapasitas dari pemerintah daerah 

dan perhatian terhadap dimensi sosial masyarakat akan membawa Indonesia 

menjadi pasar yang berkembang untuk WtE. Proyek pengembangan WtE yang 

ada di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3 . 
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Tabel 3. Proyek pengembangan WtE di Indonesia (worldwastetoenergy.com, 
2016) 

No Project Design 
Capacity 
(tpd) 

Technology Estimated 
Output  

Estimated 
Project Cost 
(US $) 

Status 

1 Sunter ITF 
(Jakarta) 

1000 Incenerator 10-12 MW 100 Million PPP Tender (Bid 
Evaluation) 

2 Marunda ITF 
(jakarta) 

2500 Incenerator 20-25 MW 231 Million PT Jakarta 
Propertindo is 
appointed to carry 
out the 
construction 
phase 

3 Cakung ITF 
(Jakarta) 

1500 Incenerator 10-15 MW 139 Million Preparation (PPP) 

4 Duri 
Kosambi ITF 
(jakarta) 

1500 Incenerator 10-14 MW 139 Million PT Jakarta 
Propertindo is 
appointed to carry 
out the 
construction 
phase 

5 Batam WTE 1000 Incenerator 12 MW 
 
 
 

77 Million Preparation (PPP)  
Batam City will 
commence re-PQ 
in 2016 

6 Tangerang 
WTE 

1000 N/A N/A N/A Tangerang has 
received grant 
from Korea Govt 
to develop WTE 
Project 

7 Nambo solid 
waste 
managemen
t 

1500 MBT to RDF 525 
tonnes 
RDF/day 

40 Million Targeted contract 
signing is on May 
2016 

8 Legok 
Nangka WTE 

1500 Gasification 10-12 MW 77 Million PPP tender will 
commence in 
2016  

9 Bandung 
WTE 

700 Incenerator 7 MW 55 Million Contract signing is 
pending due to 
political reason 
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E. Latihan 
1. Sebutkan teknologi yang termasuk WtE dan Non WtE! 

2. Sebutkan produk yang dihasilkan dari teknologi termal! 

3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan penerapan teknologi insenerasi!  

4. Jelaskan secara singkat permasalahan yang dialami dalam pengembangan 

WtE di Indonesia! 

 

F. Rangkuman  
Perbedaan antara Teknologi WtE dan non WtE dapat terlihat dari produk yang 

dihasilkannya. Teknologi non-WtE pada umumnya dilakukan pada saat pre-

treatment untuk kemudian diolah lebih lanjut. Pada teknologi Waste to Energy, 

di akhir proses pengolahan sampah terdapat produk dapat dimanfaatkan 

sebagai energi. Pada pengolahan ini pada umumnya dilakukan pre-treatment 

terlebih dahulu untuk kemudian disesuaikan dengan bahan baku yang 

dibutuhkan oleh setiap proses pengolahan. Pemilihan teknologi pengolahan 

tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari produk yang akan dihasilkan, 

karakteristik sampah setempat atau kemampuan finansial dari pemrakarsa. 

 

Pengembang proyek WtE di Indonesia mengahadapi kesulitan dalam menjamin 

pendapatan yang baik untuk biaya pinjaman dan operasional. Sumber utama 

pendapatan untuk proyek WtE berasal dari tipping fee dan penjulan listrik 

dengan subsidi FIT (Feed In Tarif). Masalah yang terjadi akibat beberapa 

teknologi pengelolaan sampah yang belum pernah diaplikasikan, belum 

diterapkannya peraturan yang konsisten, dan beberapa kasus proses usaha 

yang tidak transparan. Penyediaan informasi dari  studi kelayakan yang telah 

dikaji oleh para ahli serta proyek percontohan akan membantu mengurangi 

biaya, resiko dimasa datang, dan persepsi negatif tentang teknologi WtE. 

Dukungan yang diiringi dengan pembangunan kapasitas dari pemerintah daerah 

dan perhatian terhadap dimensi sosial masyarakat akan membawa Indonesia 

menjadi pasar yang berkembang untuk WtE. 
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