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PEMANFAATAN IPTEK UNTUK     
PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pengelolaan sumber daya 

alam seringkali menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Pemanfaatan IPTEK  telah 

mendorong  peningkatan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, sehingga banyak 

menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun demikian, manusia juga mengembangkan 

IPTEK untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Bahkan, dengan IPTEK, sampah dan 

limbah dapat diolah kembali menjadi bahan yang bernilai ekonomi. Karena itu, pada 

dasarnya penggunaan IPTEK dapat memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan juga sisi  

negatif. Semuanya tergantung pada manusia, teknologi mana yang akan digunakan? 

Apakah hanya mementingkan keuntungan ekonomis saja, tanpa memperhatikan aspek 

ekologis? Ataukah manusia lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya? 

Pada bab ini kalian akan mempelajari berbagai pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan lingkungan dari yang bersifat tepat guna sampai modern. Kalian dapat 

memilih teknologi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat 

kalian berada. 

A. TEKNOLOGI PEMANFAATAN SAMPAH 

Aktivitas pembangunan yang semakin meningkat serta jumlah manusia yang juga 

meningkat, menghasilkan sampah dan limbah yang juga semakin besar. Sampah dan 

limbah tersebut sebenarnya adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan cara 

menggunakan kembali sesuai dengan fungsi atau kegunaan awalnya (Reuse) atau 

didaur ulang (Recycle). Berikut ini penjelasan lebih jauh tentang  berbagai teknologi 

penanggulangan sampah, terutama yang bersifat tepat guna. 

 

Pembahasan tentang Pemanfaatan IPTEK untuk Pengelolaan Lingkungan  merujuk 
pada kurikulum mulok PLH di Jawa Barat kelas XII semester 1, berkaitan dengan 
Standar Kompetensi:  
1. Menilai jenis dan peranan IPTEK dalam pengelolaan lingkungan hidup 
2. Menerapkan IPTEK dalam pengelolaan lingkungan hidup 

Serta merujuk pada GBIM PLH KLH Tahun 2006 tentang:  

1) Pengelolaan sampah 
2) Pengelolaan limbah B3 
3) Sumur resapan dan Biopori 
4) Pengembangan energi alternatif 
5) Teknologi Pengukur polusi udara 
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1. Pembuatan Kompos  

Secara umum sampah dapat dipililah menjadi sampah organik dan bukan organik. 

Sebenarnya tanpa pengolahan lebih lanjut terhadap sampah organik seperti sayuran, 

sisa makanan dan lain-lain dapat dijadikan makanan ikan atau ternak. Namun hal 

tersebut tidak selalu bisa dilakukan karena tidak semua orang memiliki ternak atau 

kolam ikan. Karena itu, kebanyakan limbah ini terbuang percuma dan menimbulkan 

bau yang tidak sedap. Andai saja semua sampah tersebut bisa dimanfaatkan, maka 

sektor peternakan dan perikanan akan sangat diuntungkan dan dapat mengurangi 

pencemaran yang terjadi. Walaupun demikian, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh 

banyak orang agar sampah organik bisa bermanfaat adalah dengan menjadikannya 

sebagai kompos. 

Proses pengomposan dapat dilakukan dengan bebarapa tahap, yaitu: 

1) Pemilahan, yaitu memisahkan sampah organik dari sampah anorganik. Lakukanlah 

pemilahan secara cermat agar kualitas kompos yang dihasilkan bisa lebih baik.  

2) Pencetakan, yaitu memasukkan kompos ke dalam tempat pencetakan, kemudian 

dipadatkan dengan cara diinjak-injak dan setelah itu disiram.  

3) Pembalikan, dilakukan agar proses pematangan berlangsung merata dengan 

frekuensi 9 -11 kali (pembalikan pertama berselang 11 hari, pembalikan berikutnya 

berselang 5 hari). Pembalikan juga bertujuan untuk membuang panas yang 

berlebihan, memasukkan udara segar ke dalam tumpukan bahan, meratakan 

proses pelapukan di setiap bagian tumpukan, meratakan pemberian air, serta 

membantu penghancuran bahan menjadi partikel kecil-kecil. Pembalikan dilakukan 

terhadap bahan baku dan tumpukan yang terlalu kering (kelembapan kurang dari 

50%).  Setelah pengomposan berjalan 30 – 40 hari, suhu tumpukan akan semakin 

menurun hingga mendekati suhu ruangan. Pada saat itu tumpukan telah lapuk, 

berwarna coklat tua atau kehitaman. Kompos masuk pada tahap pematangan 

selama 14 hari. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan kompos yang belum matang 

akan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dengan 

mikroorganisma tanah yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. 

4) Penjemuran, dilakukan pada suatu tempat yang beratap agar kandungan air dan 

amoniak berkurang. 

5) Penyaringan. Setelah itu lakukan penyaringan untuk memperoleh ukuran partikel 

kompos sesuai dengan kebutuhan serta untuk memisahkan bahan-bahan yang 

tidak dapat dikomposkan yang lolos dari proses pemilahan di awal proses. Bahan 

yang belum terkomposkan dikembalikan ke dalam tumpukan yang baru, sedangkan 

bahan yang tidak terkomposkan dibuang sebagai residu.  
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6) Pengemasan. Kompos yang telah disaring dikemas dalam kantung sesuai dengan 

kebutuhan pemasaran. Setelah itu kompos yang telah dikemas disimpan dalam 

ruangan yang aman dan terlindung dari kemungkinan tumbuhnya jamur dan 

tercemari oleh bibit jamur dan benih gulma dan benih lain yang tidak diinginkan 

yang mungkin terbawa oleh angin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13.1: Proses Pengomposan 

Sumber: www.harapanibu.sch.id 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur
http://id.wikipedia.org/wiki/Benih
http://id.wikipedia.org/wiki/Gulma
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin
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Kualitas kompos yang baik memiliki ciri-ciri, diantaranya:  

1) Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah,  

2) Tidak larut dalam air, meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi,  

3) Nisbah C/N sebesar 10 – 20, tergantung dari bahan baku dan derajat 

humifikasinya,  

4) Berefek baik jika diaplikasikan pada tanah,  

5) Suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan, dan  

6) Tidak berbau. 

2. Daur Ulang Kertas 

Sampah kertas merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat penting 

untuk ditanggulangi. Permasalahannya tidak hanya dari material kertas yang membuat 

lingkungan menjadi kotor tetapi terkait dengan bahan baku pembuatan kertas yaitu 

kayu. Semakin banyak kertas yang dipakai semakin banyak pohon di hutan yang 

ditebang.   

Sampah kertas dapat ditanggulangi dengan mengurangi pemakaian kertas dan 

melakukan daur ulang. Daur ulang kertas merupakan proses memisahkan serat-serat 

kertas menjadi serat benang menjadi kertas lagi. Tujuan daur ulang adalah mengurangi 

limbah sampah kertas dan memproses limbah kertas menjadi kreasi daur ulang. Berikut 

adalah proses pembuatan kertas daur ulang (Sumber: http://lingkunganku. 

multiply.com). 

a. Alat yang diperlukan : 

Papan kayu atau triplek, kain tipis, screen kerapatan 36 atau 38, rakel, blender, 

bak besar dan ember. 

b. Bahan yang diperlukan. 

Kertas bekas disobek-sobek (direndam semalaman), karakteristik, pewarna alami 

atau buatan, pemutih dan lem (jika diperlukan). 

c. Langkah-langkah pembuatan. 

1) Robek kertas bekas sampai berukuran kecil-kecil. 

2) Siapkan rendaman sobekan kertas dan rendam kertas hasil sobekan selama 

satu hari. 

3) Blender kertas dengan air sampai menjadi bubur (perbandingan kertas air 

adalah 1 : 3 atau 1: 4) 

4) Tuangkan hasil blenderan ke dalam baskom yang telah diisi air dan aduk. 

5) Ulangi langkah tiga dan empat kira-kira tujuh atau delapan kali. 

6) Blender karakteristik dan pewarna alami secara terpisah dengan sedikit air. 

7) Masukan ke dalam bak. Aduk rata. 
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8) Blender satu setengah sendok teh lem dan air. 

9) Berdirikan papan dengan kemiringan kira-kira 45 derajat. Basahi papan dengan 

air. 

10) Masukkan screen ke dalam air. Saring pulp dengan screen secara merata. 

11) Tempelkan screen pada papan. Gunakan rakel untuk meniriskan air pada 

screen hingga air tidak menetes lagi. Lepaskan screen. 

12) Ulangi langkah 10 dan 11 hingga pulp di bak habis. 

13) Jemur papan di tempat panas. Kertas akan kering sekitar tiga jam. Jika 

diletakkan di ruang tertutup, kertas akan kering keesokan harinya. 

14) Setelah kering, cabut kertas secara perlahan agar tidak robek. 

15) Kertas daur ulang siap digunakan. 

Jika kalian ingin membuat kertas yang berwarna, maka dapat dipakai pewarna alami. 

Pewarna tersebut dicampurkan pada saat merendam kertas hasil sobekan. Adapun 

pewarna alami yang dapat digunakan, diantaranya adalah:  

1) KUNYIT : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Kuning  

2) DAUN JATI : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Merah  

3) DAUN PANDAN WANGI : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Hijau  

4) GAMBIR : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Hitam  

5) PACAR CINA : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Merah Muda  

6) NILA : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna Biru 

Tebal tipisnya kertas yang terjadi tergantung pada komposisi bubur kertas dan air. 

Semakin banyak bubur kertas semakin tebal. Pemanfaatan kertas daur ulang yaitu 

untuk membuat kartu lebaran, ulang tahun, pas photo dan aneka kerajinan lain. 

Pemasaran masih di lingkungan sekolah. Sebenarnya dengan menekuni pembuatan 

kertas daur ulang dapat digunakan untuk menambah penghasilan. 

B. METODE PEMBUANGAN SAMPAH 

Sampah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik permukiman, pasar, 

industri dan lain-lain kemudian diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di 

lokasi TPA, sampah tersebut dikelola dengan menggunakan metode tertentu. Beberapa 

metode yang banyak dipraktekkan adalah open dumping (pembuangan terbuka), 

sanitary landfiill (penimbunan bersaniter), dan pembakaran.    

1. Tempat  pembuangan sampah secara terbuka (Open Dumping)  

Open dumping merupakan  pembuangan sampah pada lahan yang terbuka atau tidak 

terlindung dari lingkungannya. Metode ini sangat rentan terhadap kebakaran, dan 

terbuka dari unsur organisma vektor pembawa penyakit seperti lalat dan binatang 

pemakan bangkai atau kotoran. 
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Di Indonesia, umumnya sampah dikumpulkan dari permukiman, diangkut dan dibuang 

ke TPA. Di TPA, sampah-sampah tersebut dibuang begitu saja secara terbuka. Cara 

tersebut telah lama dipraktekkan dan sekarang mulai dilarang karena menjadi tempat 

bersarangnya nyamuk, menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi tempat bagi 

organisma pembawa penyakit terutama lalat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.2: Metode Open Dumping yang banyak diterapkan di Indonesia 
Sumber: http://gerbang.jabar.go.id 

 

2. Penimbunan bersaniter (Sanitary Landfill) 

Sanitary lanfill merupakan pengelolaan sampah padat yang memanfaatkan metode 

rekayasa tempat pembuangan sampah. Metode rekayasa berarti bahwa fasilitas tempat 

pembuangan sampah dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan cara yang tidak 

membahayakan kesehatan dan lingkungan. Metode ini dilakukan dengan cara 

menimbun sampah yang dilengkapi dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah 

diletakkan pada lokasi cekung, kemudian pada ketebalan tertentu diurug dengan tanah. 

Pada bagian atas urugan digunakan lagi untuk menimbun sampah lalu diurug lagi 

dengan tanah, sehingga berbentuk lapisan-lapisan sampah dan tanah. Bagian dasar 

konstruksi sanitary landfill dibuat lapisan kedap air yang dilengkapi dengan pipa 

pengumpul dan penyalur air lindi (air yang turun dari lapisan atau tumpukan sampah) 

yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik. Air tersebut merupakan air 

dari sampah yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau 

lingkungan. Pada sanitary landfill tersebut juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan 

gas hasil aktivitas penguraian sampah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam sanitary landfill, yaitu:   

http://gerbang.jabar.go.id/
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 Memerlukan lahan yang luas 

 Penyediaan dan pemilihan lokasi pembuangan harus memperhatikan dampak 

lingkungan 

 biaya investasi dan operasional yang tinggi.   

 Aspek sosial harus mendapat perhatian 

 Harus dipersiapkan instalasi drainase dan sistem pengumpulan gas 

 Memerlukan pemantauan yang terus menerus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.3: Penampang melintang sanitary landfill 
Sumber: http://seagrant.uaf.edu 

 

3. Pembakaran 

Pengelolaan ini dilakukan dengan membakar sampah di dalam sebuah tempat 

pembakaran yang disebut insinerator. Insinerator dapat berbentuk sederhana yaitu 

berupa tungku pembakaran maupun modern yang dilengkapi dengan teknologi 

pemanfaat energi panas dan bekerja secara mekanis-otomatis. Hasil pembakaran yaitu 

berupa gas dan residu atau sisa  pembakaran. Terdapat beberapa keuntungan dari 

pengelolaan ini, yaitu: 

1) Lahan yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibanding sanitary lanfill 

2) Lokasinya dapat dibangun di dekat industri 

3) Sisa hasil pembakaran relatif stabil dan hampir semua bersifat anorganik 

4) Dapat digunakan sebagai sumber energi, baik untuk pembangkit uap, air panas, 

listrik dan pencairan logam. 

5) Memperkecil volume sampah (mencapai 70%) 

http://seagrant.uaf.edu/nosb/papers/2004/images/selawikfig2.jpg
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Gambar 13.4: Rentang teknologi insinerasi 

C. PENGELOLAAN LIMBAH B3 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau 

konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Limbah B3 biasanya berasal dari kegiatan industri tambang 

(tambang minyak, logam, dan lain-lain), industri kimia (obat-obatan) dan lain 

sebagainya. Pengolahan limbah B3 biasanya dikenal dengan istilah MCD (Waste 

Minimization, Waste Convertion and Waste Disposal) . 

1. Pengurangan Jumlah Limbah (Waste Minimization) 

Waste Minimization adalah pengurangan jumlah limbah yang dihasilkan. Teknologi 

minimisasi limbah B3 lebih dikenal dengan istilah “3R”, yaitu: Reduce (pengurangan 

jumlah limbah yang dihasilkan), Reuse (penggunaan ulang limbah), dan Recycle (daur 

ulang limbah). 

2. Pengubahan Limbah (Waste Convertion)  

Waste Convertion adalah konversi/pengubahan limbah menjadi tidak/kurang 

berbahaya. Teknologi konversi yaitu suatu upaya/cara untuk mengubah karakteristik 

dan komposisi limbah B3 dengan cara menghilangkan dan/atau mengurangi sifat 



 

 

- 286 - 

bahaya dan/atau sifat racunnya (PP No.18, 1999). Adapun menurut PP No. 18, 1999  

prosesnya yaitu:   

a. Pengolahan secara Fisika/Kimia 

Proses pengolahan limbah B3 secara kimia/fisika pada umumnya dilakukan dengan cara 

Stabilisasi/solidifikasi, yaitu suatu tahapan proses pengolahan limbah B3, melalui suatu 

mekanisme pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan cara menambahkan 

senyawa pengikat dan pereaksi tertentu yang bertujuan memperkecil/membatasi 

kelarutan, pergerakan atau penyebaran daya racunnya, sebelum dibuang ke tempat 

penimbunan akhir (Secure Landfill). (Kep-03/Bapedal/09/1995). 

b. Pengolahan secara Termal 

Pengolahan secara termal adalah suatu proses dimana limbah B3 didestruksi pada suhu 

tinggi (> 12000C), sehingga polutan-polutan beracunnya yang telah diuraikan menjadi 

senyawa lain yang tidak/kurang beracun dapat  terperangkap sebelum lepas ke udara.   

3. Waste Disposal (Penimbunan limbah) 

Waste Disposal adalah penimbunan/pembuangan limbah. Suatu upaya/cara 

penimbunan limbah B3 di lahan urug yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1)  Bebas dari banjir 

2)  Permeabilitas tanah maksimal 10 –7 cm/detik 

3)  Merupakan lokasi yang diperuntukan lahan urug 

4)  Merupakan daerah yang secara geologis aman 

5)  Bukan daerah resapan air  

6)  Mempunyai sistim pelapis, sumur pantau yang disetujui (PP No.18, 1999). 

Jadi pada dasarnya pengelolaan limbah B3 terdiri atas reduksi, penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan. 

D. SUMUR RESAPAN DAN BIOPORI 

Salah satu permasalahan lingkungan yang sampai saat ini sering terjadi adalah banjir 

dan kekeringan. Permasalahan tersebut terutama terjadi tingginya air limpasan dan 

rendahnya air hujan yang meresap ke dalam tanah akibat rusaknya vegetasi atau 

hutan. Karena itu, untuk mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan, hal yang 

paling mendasar dilakukan adalah meningkatkan jumlah air yang menyerap ke dalam 

tanah, khususnya di wilayah permukiman. Setidaknya ada dua teknologi yang 

dikembangkan untuk kepentingan tersebut yaitu sumur resapan dan biopori. 

1. Sumur Resapan 

Sumur resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk 

menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Teknologi sederhana ini 
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sangat dianjurkan di daerah tangkapan hujan (catcment area) atau di daerah hulu 

sungai yang menjadi penyuplai air bagi daerah yang lebih rendah ketinggiannya. 

Dengan cara demikian, air hujan lebih banyak yang meresap ke dalam tanah, sehingga 

menjadi cadangan airtanah  bagi daerah lainnya yang lebih rendah. Selain itu, tentu 

saja akan sangat membantu dalam mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Sumur 

resapan juga berfungsi untuk melindungi dan memperbaiki airtanah dan menekan laju 

erosi. 

Prinsip kerja sumur resapan adalah menyalurkan dan menampung air hujan ke dalam 

lubang atau sumur agar air dapat memiliki waktu tinggal di permukaan tanah lebih 

lama, sehingga sedikit demi sedikit air dapat meresap ke dalam tanah. Dengan cara 

demikian semakin banyak air yang meresap ke dalam tanah, sehingga mengurangi  

aliran air permukaan yang berpotensi menjadi banjir. 

Cara pembuatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumur resapan dapat 

berbeda-beda.  Di daerah perkotaan yang permukimannya padat tentu berbeda dengan 

daerah pedesaan. Tingkat kesulitannya pun berbeda dari yang sederhana sampai yang 

sulit dan memakan biaya yang cukup banyak. Semuanya tergantung dari kemampuan 

masing-masing secara ekonomi dan pada hal-hal berikut ini. 

1) Kondisi iklim,  semakin besar curah hujan semakin besar ukuran sumur resapan 

yang diperlukan. 

2) Kondisi airtanah, semakin dalam permukaan air tanah semakin banyak diperlukan 

sumur resapan karena tanah benar-benar memerlukan pasokan air melalui 

resapan. Sebaliknya di daerah yang airtanahnya relatif dangkal, seperti rawa dan 

daerah pasang surut,  penggunaan sumur resapan tidak diperlukan.  

3) Kondisi tanah, tanah berpasir lebih cepat meresapkan air dibandingkan dengan 

tanah liat. 

4) Tata guna tanah, semakin padat permukiman semakin banyak sumur resapan yang 

dibuat. 

5) Ketersediaan bahan, di daerah perkotaan pembuatan sumur resapan dapat 

menggunakan beton, tangki fiberglass (torn) atau cetakan beton (hong). Di daerah 

pedesaan dapat menggunakan bambu atau kayu yang tahan lapuk.  
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Gambar 13.5:  Penampang sebuah sumur resapan 
Sumber: www.pu.go.id/Ditjen_kota 

 

2. Biopori 

Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan 

diameter 10 - 30 cm dan kedalaman sekitar antara 80-100 cm, atau dalam kasus tanah 

dengan permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air 

tanah. Karena sampah organik merupakan sumber makanan dan energi bagi 

mikroorganisma dan hewan-hewan dalam tanah, maka mereka semua akan bergerak 

menuju sumber makan dan membuat pori-pori di sekitar tanah. 

Teknologi biopore digunakan untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah, 

sehingga dapat mengurangi air yang mengalir di permukaan tanah yang berpotensi 

menimbulkan banjir. Air yang meresap ke dalam tanah juga dapat berfungsi 

meningkatkan cadangan air dalam tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk. 

Selain itu, sampah yang ada di halaman rumah dapat dibuang ke lubang biopore, 

sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan 

pembuangan sampah sementara (TPS). Setelah sampah berada dalam lubang biopre, 

maka beberapa hari kemudian sampah tersebut dapat digunakan sebagai pupuk atau 

kompos bagi tanaman.    
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Gambar 13.6:  Beberapa alternatif  lokasi untuk biopori: 
a) lokasi  di saluran drainase dan b) lokasi di taman 

Sumber: biopori.com 
 

Teknologi biopori sangatlah sederhana. Langkah-langkah pembuatannya adalah: 

1) Buat lubang silindris secara vertikal kedalam tanah dengan diamter 10- 30 cm. 

Kedalaman antara 80 - 100 cm atau tidak sampai melampaui muka air tanah bila 

air tanahnya dangkal. Jarak antar lubang antara 50 - 100 cm  

2) Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2 - 3 cm dengan tebal 2 cm 

disekeliling mulut lubang.  

3) Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, 

dedaunan, atau pangkasan rumput  

4) Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah 

berkurang dan menyusut akibat proses pelapukan.  

5) Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim 

kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan.  
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Gambar 13.7: Biopori 
Sumber: www.biopori.com 

 

E. PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF 

Kebutuhan bahan bakar fosil terus mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh 

pertumbuhan manusia yang semakin meningkat hal ini sejalan dengan peningkatan 

taraf hidup manusia yang terus bertambah. Ketergantungan manusia akan sumber 

energi dari fosil pun kini menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri, selain jumlahnya 

yang terus berkurang yang berakibat pada krisis energi karena memang produksi alam 

akan sumber daya ini membutuhkan waktu yang relatif lama, bahan bakar dari fosil 

pun seringkali menimbulkan efek negatif secara ekologis. 

Untuk menanggulanginya manusia mencoba mencari alternatif dimana teknologi 

dijadikan tumpuan atas krisis energi tersebut. Energi alternatif tersebut tentunya bisa 

menguntungkan baik secara ekonomis maupun ekologis. Adapun energi alternatif yang 

kini dikembangkan di berbagai belahan dunia meliputi pemanfaatan air, panas 

matahari, panas bumi, angin, ombak, dan beberapa mikroorganisma. 

Energi Listrik adalah energi akhir yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk 

menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk 

menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi 

yang lain. Energi yang dihasilkan ini dapat berasal dari berbagai sumber misalnya, air, 

matahari, panas bumi, angin, ombak/gelombang, nuklir, sampah, minyak, batu bara, 

dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa volt sampai ribuan hingga jutaan volt. 

 

http://www.biopori.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Motor
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampu
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Panas_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin
http://id.wikipedia.org/wiki/Nuklir
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Volt
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1. Pembangkit Listrik Tenaga Air 

Pada prisipnya seluruh air yang ada dipermukaan bumi selalu bergerak seperti yang 

terdapat pada siklus hidrologi. Air bergerak mulai dari hujan, diserap tanah, mengalir di 

permukaan dan di bawah permukaan tanah, mengalir ke laut, menguap, membentuk 

awan dan kembali lagi menjadi hujan. Akan tetapi tidak semua air bisa dimanfaatkan 

untuk menjadi pembangkit listrik. Air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik 

yaitu gerakan air yang dapat menggerakan turbin. Turbin berfungsi mengubah energi 

kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakan generator 

listrik. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air diantaranya bisa diperoleh dari 

sungai yang dibendung dan gerakan air di laut yaitu gelombang pasang, ombak, dan 

arus laut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.8: Hydroelectric Dam 

 

Gambar 13.9: Tubin Air 
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Gambar 13.10: Sistem kerja Turbin dan generator 

Pembangkit listrik tenaga air telah dikembangkan di Indonesia sejak lama. Pengelolaan 

pembangkit listrik tenaga air di dominasi oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yaitu PLN. Akan tetapi seiring dengan terjadinya penurunan kualitas 

lingkungan khususnya kerusakan DAS, PLN pun seringkali kewalahan dalam hal 

pasokan listrik untuk masyarakat. Sekarang ini, tren penggunaan teknologi pembangkit 

listrik tenaga air mulai dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan 

pembangkit energi air skala mikro atau pembangkit tenaga mikrohidro. Sistem 

pembangkit tenaga mikrohidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan 

dam atau bendungan yang besar, sehingga dampaknya terhadap lingkungan sangat 

kecil. Pembangkit tenaga mikrohidro dapat digunakan langsung sebagai penggerak 

mesin atau digunakan untuk menggerakan generator listrik. Instalasi pembangkit listrik 

dengan tenaga mikrohidro biasa disebut sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, 

disingkat PLTMH. Daya yang dibangkitkan antara 5 kW sampai dengan 100 kW.  
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Gambar 13.11: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di perkebunan teh 
yang dibangun pada tahun 1926 

 
 

 

Gambar 13.12: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 
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Gambar 13.13: Skema Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air 

2. Pembangkit Listrik Tenaga Ombak 

Energi ombak adalah energi alternatif yang dibangkitkan melalui efek osilasi tekanan 

udara (pumping effect) di dalam bangunan chamber (geometri kolom) akibat fluktuasi 

pergerakan gelombang yang masuk ke dalam chamber.  

Pembangkit listrik tenaga ombak merupakan sumber energi alternatif yang 

ketersediaan sumbernya cukup melimpah di wilayah perairan pantai Indonesia. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

dan Pemerintah Norwegia sejak tahun 1987, terlihat banyak daerah-daerah pantai yang 

berpotensi sebagai pembangkit listrik bertenaga ombak. Ombak di sepanjang Pantai 

Selatan Pulau Jawa, di atas Kepala Burung Irian Jaya, dan sebelah barat Pulau 

Sumatera sangat sesuai untuk menyuplai energi listrik. Kondisi ombak seperti itu tentu 

sangat menguntungkan, sebab tinggi ombak yang bisa dianggap potensial untuk 

membangkitkan energi listrik adalah sekitar 1,5 hingga 2 meter, dan gelombang ini 

tidak pecah hingga sampai di pantai. 

Potensi tingkat teknologi diperkirakan bisa mengkonversi per meter panjang pantai 

menjadi daya listrik sebesar 20-35 kW (panjang pantai Indonesia sekitar 80.000 km, 

yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau, dan sekitar 9.000 pulau-pulau kecil yang tidak 

terjangkau arus listrik nasional, dan penduduknya hidup dari hasil laut). Dengan 

perkiraan potensi semacam itu, seluruh pantai di Indonesia dapat menghasilkan lebih 

dari 2~3 Terra Watt Ekuivalensi listrik, bahkan tidak lebih dari 1% panjang pantai 

Indonesia (~800 km) dapat memasok minimal ~16 GW atau sama dengan pasokan 

seluruh listrik di Indonesia tahun ini. 
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Sistem mekanik PLTO dikenal memakai teknologi OWC (Oscillating Wave Column). 

Untuk OWC ini ada dua macam, yaitu OWC tidak terapung dan OWC terapung. Untuk 

OWC tidak terapung prinsip kerjanya sebagai berikut. Instalasi OWC tidak terapung 

terdiri dari tiga bangunan utama, yakni saluran masukan air, reservoir (penampungan), 

dan pembangkit. Dari ketiga bangunan tersebut, unsur yang terpenting adalah pada 

tahap pemodifikasian bangunan saluran masukan air yang tampak berbentuk U, sebab 

ia bertujuan untuk menaikkan air laut ke reservoir. 

Bangunan untuk memasukkan air laut ini terdiri dari dua unit, kolektor dan konverter. 

Kolektor berfungsi menangkap ombak, menahan energinya semaksimum mungkin, lalu 

memusatkan gelombang tersebut ke konverter. Konverter yang didesain berbentuk 

saluran yang runcing di salah satu ujungnya ini selanjutnya akan meneruskan air laut 

tersebut naik menuju reservoir. Karena bentuknya yang spesifik ini, saluran tersebut 

dinamakan tapchan (tappered channel). Setelah air tertampung pada reservoir, proses 

pembangkitan listrik tidak berbeda dengan mekanisme kerja yang ada pada 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Air yang sudah terkumpul itu diterjunkan ke sisi 

bangunan yang lain. Energi potensial inilah yang berfungsi menggerakkan atau 

memutar turbin pembangkit listrik. OWC ini dapat diletakkan di sekitar ~50 m dari garis 

pantai pada kedalaman sekitar ~15 m. 

Selain OWC tidak terapung, kita juga mengenal OWC tidak terapung lain seperti OWC 

tidak terapung saat air pasang. OWC ini bekerja pada saat air pasang saja, tapi OWC 

ini lebih kecil. Hasil survei hidrooseanografi di wilayah perairan Parang Racuk 

menunjukkan bahwa sistem akan dapat membangkitkan daya listrik optimal jika 

ditempatkan sebelum gelombang pecah atau pada kedalam 4-11 meter. Pada kondisi 

ini akan dapat dicapai putaran turbin antara 3000-700 rpm. Posisi prototip II OWC 

(Oscillating Wave Column) masih belum mencapai lokasi minimal yang disyaratkan, 

karena kesulitan pelaksanaan operasional alat mekanis. Posisi ideal akan dicapai 

melalui pembangunan prototip III yang berupa sistem OWC apung. Untuk OWC 

terapung, prinsip kerjanya sama seperti OWC tidak terapung, hanya saja peletakannya 

yang berbeda. 

Kelemahan energi ini diantaranya adalah membutuhkan alat konversi yang handal yang 

mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras yang disebabkan antara 

lain oleh tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Saat ini baru beberapa negara 

yang yang sudah melakukan penelitian secara serius dalam bidang energi tidal, 

diantaranya Inggris dan Norwegia. Di Norwegia, pengembangan energi ini dimotori 

oleh Statkraft, perusahaan pembangkit listrik terbesar di negara tersebut. Statkraft 

bahkan memperkirakan energi tidal akan menjadi sumber energi terbarukan yang siap 

masuk tahap komersial berikutnya di Norwegia setelah energi hidro dan angin. 

Keterlibatan perusahaan listrik besar seperti Statkraft mengindikasikan bahwa energi 
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tidal memang layak diperhitungkan baik secara teknologi maupun ekonomis sebagai 

salah satu solusi pemenuhan kebutuhan energi dalam waktu dekat. 

 

 

Gambar 13.14: OWC (Oscillating Wave Column) 

3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Matahari 

Indonesia merupakan negara tropis yang potensi penyinaran mataharinya sangat besar 

(kurang lebih 12 jam siang). Karena itu, negara kita sangat potensial untuk 

pemanfaatan tenaga panas matahari menjadi tenaga listrik. Tenaga surya dapat 

digunakan untuk: 

 Menghasilkan listrik menggunakan sel surya  

 Menghasilkan listrik menggunakan pembangkit tenaga panas surya  

 Menghasilkan listrik menggunakan menara surya  

 Memanaskan gedung, secara langsung  

 Memanaskan gedung, melalui pompa panas  

 Memanaskan makanan, menggunakan oven surya 

Sel surya atau sel photovoltaic, adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari 

sebuah wilayah-besar dioda p-n junction, di mana, dalam hadirnya cahaya matahari 

mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut efek 

photovoltaic. Bidang riset berhubungan dengan sel surya dikenal sebagai photovoltaics. 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menara_surya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pompa_panas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oven_surya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Semikonduktor
http://id.wikipedia.org/wiki/Dioda
http://id.wikipedia.org/wiki/P-n_junction
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya_matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Photovoltaics&action=edit&redlink=1
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Gambar 13.15: Solar Cell                Gambar 13.16: Solar Panel di laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.17: Taksi tenaga surya sedang dipamerkan oleh pembuatnya  
pada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali 2008 

 

Pembuatan panel surya photovoltaic berbiaya mahal. Dalam hal ini subsidi pemerintah 

bisa mendorong popularitasnya. Jepang sebagai pemimpin produksi sejak lama mulai 

melambat, sementara produksi kian meningkat di Jerman dan China. Sebagian besar 

produksi China diekspor ke Spanyol dan Jerman. 

4. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah Pembangkit Listrik (Power generator) 

yang menggunakan Panas bumi (Geothermal) sebagai energi penggeraknya. Energi 

geothermal berasal dari penguraian radioaktif di pusat bumi, yang membuat bumi 

panas dari dalam, dan dari matahari, yang membuat panas permukaan bumi. Dia dapat 

digunakan dengan tiga cara: 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=KTT_Perubahan_Iklim_di_Nusa_Dua_Bali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembangkit_Listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panas
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi_panas_bumi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penguraian_radioaktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
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 Listrik geothermal  

 Pemanasan geothermal, melalui pipa ke dalam Bumi  

 Pemanasan geothermal, melalui sebuah pompa panas.  

Untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di 

daerah yang berpotensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan 

dimanfaatkan untuk memanaskan ketel uap (boiler) sehingga uapnya bisa 

menggerakkan turbin uap yang tersambung ke Generator. 

Untuk panas bumi yang mempunyai tekanan tinggi, dapat langsung memutar turbin 

generator, setelah uap yang keluar dibersihkan terlebih dahulu. Pembangkit listrik 

tenaga panas bumi termasuk sumber Energi terbaharui. 

Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) telah menjadi energi 

tambahan bagi PLN untuk dapat memenuhi permintaan listrik dari masyarakat. 

Indonesia yang memiliki banyak gunung api menjadi potensial untuk pengembangan 

teknologi ini, karena memang lokasi panas bumi berada di gunung api, dimana air yang 

terjebak di lereng gunung, menjadi panas lalu didorong ke permukaan kemudian 

diproses dan dipisahkan menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin inilah 

yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang kemudian disalurkan ke PLN sebagai 

tenaga listrik tambahan. Air sisa tersebut diinjeksikan lagi ke bawah permukaan. Proses 

ini dilakukan berulang-ulang dan tidak menghasilkan limbah produksi atau bisa disebut 

zero waste.  

5. Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

Pada awalnya Turbin angin dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam 

melakukan penggilingan padi dan keperluan irigasi. Seiring dengan perkembangan 

teknologi dan masalah kekurangan sumber daya alam tak terbaharui (contoh: 

batubara, minyak bumi) sebagai bahan dasar untuk membangkitkan listrik, maka  pada 

akhirnya angin dimanfatkan untuk pembangkit tenaga listrik.  

Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin tidaklah berbeda dengan pembangkit 

listrik tenaga air, dimana angin digunakan untuk dapat memutarkan turbin (turbin 

angin). Turbin angin mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada 

kincir, lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator, yang akhirnya akan 

menghasilkan listrik.  
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Gambar 13.18: Kincir angin, Ladang angin di Neuenkirchen, Dithmarschen, Jerman  

Untuk dapat meningkatkan safety dan efisiensi dari turbin angin, maka turbin angin 

dilengkapi dengan beberapa subsistem yaitu: 

 Gearbox 

Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran 

tinggi. Biasanya Gearbox yang digunakan sekitar 1:60. 

 Brake System 

Digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada 

titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator 

memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan 

menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah 

ditentukan. Kehadiran angin di luar dugaan akan menyebabkan putaran yang 

cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini 

dapat merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih 

diantaranya : overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus, karena 

tidak dapat menahan arus yang cukup besar. 

 Generator 

Ini adalah salah satu komponen terpenting dalam pembuatan sistem turbin angin. 

Generator ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya 

dapat dipelajari dengan menggunakan teori medan elektromagnetik. Singkatnya, 

(mengacu pada salah satu cara kerja generator) poros pada generator dipasang 

dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu disekeliling poros terdapat 

stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk 

loop. Ketika poros generator mulai berputar maka akan terjadi perubahan fluks 

pada stator yang akhirnya karena terjadi perubahan fluks ini akan dihasilkan 

tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini 

disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladang_angin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuenkirchen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dithmarschen
http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
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Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC (alternating 

current) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. 

 Penyimpan energi 

Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin (tidak sepanjang hari angin 

akan selalu tersedia), maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu 

digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai back-up energi listrik. 

Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat atau ketika kecepatan 

angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik 

tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan sebagian energi yang 

dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang 

atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. Penyimpanan energi ini 

diakomodasi dengan menggunakan alat penyimpan energi. Contoh sederhana yang 

dapat dijadikan referensi sebagai alat penyimpan energi listrik adalah aki mobil. Aki 

mobil memiliki kapasitas penyimpanan energi yang cukup besar. Aki 12 volt, 65 Ah 

dapat dipakai untuk mencatu rumah tangga (kurang lebih) selama 0.5 jam pada 

daya 780 watt. Kendala dalam menggunakan alat ini adalah alat ini memerlukan 

satu daya DC(Direct Current) untuk meng-charge/mengisi energi, sedangkan dari 

generator dihasilkan satu daya AC(Alternating Current). Oleh karena itu diperlukan 

rectifier-inverter untuk mengakomodasi keperluan ini. Rectifier-inverter akan 

dijelaskan berikut. 

 Rectifier-inverter 

Rectifier berarti penyearah. Rectifier dapat menyearahkan gelombang 

sinusodal(AC) yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC. Inverter 

berarti pembalik. Ketika dibutuhkan daya dari penyimpan energi(aki/lainnya) maka 

catu yang dihasilkan oleh aki akan berbentuk gelombang DC. Karena kebanyakan 

kebutuhan rumah tangga menggunakan catu daya AC , maka diperlukan inverter 

untuk mengubah gelombang DC yang dikeluarkan oleh aki menjadi gelombang AC, 

agar dapat digunakan oleh rumah tangga.  

Perhitungan daya yang dapat dihasilkan oleh sebuah turbin angin dengan diameter 

kipas r adalah : 

 

dimana ρ adalah kerapatan angin pada waktu tertentu dan v adalah kecepatan 

angin pada waktu tertentu. 

Energi angin semakin dilirik oleh banyak negara di dunia. Negara Produsen/ 

penghasil listrik tenaga angin adalah Jerman di mana pada tahun 2006 saja Jerman 
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mampu menghasilkan listrik tenaga angin sebesar 20.622 Megawatt (MW). Untuk 

lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini: 

Tabel 13.1: Negara dengan kapasitas tenaga angin tertinggi (2006) 

Peringkat Negara 
Jumlah 

(Megawatt (MW)) 

1 Jerman 20.622 

2 Spanyol 11.615 

3 Amerika Serikat 11.603 

4 India 6.270 

5 Denmark 3.136 

6 China 2.604 

7 Italia 2.123 

8 Inggris 1.963 

9 Portugal 1.716 

10 Perancis 1.567 

                                           Sumber: Global Wind Energy Council 2007 

Untuk total kapasitas baru, di tahun 2006 diraih oleh Amerika Serikat. Dengan 

pertumbuhan pesat dari kapasitas tenaga angin ini telah menghasilkan pendapatan 

pajak sebesar 4 miliar dolar AS dan ini digunakan untuk membangun pembangkit-

pembangkit baru. Pada tahun 2006, kapasitas tenaga angin dunia cukup untuk 

menghidupi 19 juta rumah di Amerika Serikat atau 31 juta rumah di Jerman. Hal ini 

membuktikan bahwa ternyata konsumsi akan listrik di satu rumah di Amerika Serikat 

lebih besar daripada di Jerman. Bagaimana bila dibandingkan dengan Indonesia?  

6. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir  

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik termal di 

mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit 

listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya base load, yang dapat bekerja dengan 

baik ketika daya keluarannya konstan (meskipun boiling water reactor dapat turun 

hingga setengah dayanya ketika malam hari). Daya yang dibangkitkan per unit 

pembangkit berkisar dari 40 MWe hingga 1000 MWe. Unit baru yang sedang dibangun 

pada tahun 2005 mempunyai daya 600-1200 MWe. 

Stasiun pembangkit percobaan EBR-I merupakan Reaktor nuklir yang pertama untuk 

membangkitkan listrik adalah yaitu pada 20 Desember 1951 di dekat Arco, Idaho, 

Amerika Serikat. Pada 27 Juni 1954, PLTN pertama dunia yang menghasilkan listrik 

untuk jaringan listrik (power grid) mulai beroperasi di Obninsk, Uni Soviet. Sedangkan 

PLTN pertama yang bersifat komersil adalah Calder Hall di Inggris yang dibuka pada 17 

Oktober 1956.  
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Karena dianggap sengat membahayakan perkembangan pembangkit listrik tenaga 

nuklir kerap kali mendapat penolakan dari banyak pihak, walaupun terdapat pula yang 

pro. Untuk itu perlu kita ketahui nilai keuntungan dan kekurangan dari pembangkit 

listrik tenaga nuklir ini. 

Keuntungan PLTN dibandingkan dengan pembangkit daya utama lainnya adalah: 

 Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca (selama operasi normal)gas rumah kaca 

hanya dikeluarkan ketika Generator Diesel Darurat dinyalakan dan hanya sedikit 

menghasilkan gas) 

 Tidak mencemari udara - tidak menghasilkan gas-gas berbahaya sepert karbon 

monoksida, sulfur dioksida, aerosol, mercury, nitrogen oksida, partikulate atau asap 

fotokimia  

 Sedikit menghasilkan limbah padat (selama operasi normal)  

 Biaya bahan bakar rendah - hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan  

 Ketersedian bahan bakar yang melimpah, karena sangat sedikit bahan bakar yang 

diperlukan  

 Baterai nuklir - (lihat SSTAR)  

Adapun kekurangan PLTN yaitu:  

 Resiko kecelakaan nuklir - kecelakaan nuklir terbesar adalah kecelakaan Chernobyl 

(yang tidak mempunyai containment building)  

 Limbah nuklir - limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan 

hingga ribuan tahun. 

Dengan adanya keuntungan dan kelemahan tersebut, terkhusus untuk Negara 

Indonesia masih dalam pro-kontra yang perlu dicatat jika untuk mendirikan suatu 

pembangkit yang berasal dari reaktor nuklir diperlukan ketelitian pengerjaan dalam 

setiap tahapnya. Artinya jika PLTN didirikan maka harus ada jaminan keamanan 

sehingga dapat dikatakan aman dan tidak membahayakan penduduk dan lingkungan 

hidup sekitarnya (Safety). 
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Gambar 13.19: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

7. Biofuel 

Biofuel adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan 

dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau 

secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. Ada tiga 

cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran limbah organik kering (seperti buangan 

rumah tangga, limbah industri dan pertanian); fermentasi limbah basah (seperti 

kotoran hewan) tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas, atau fermentasi tebu atau 

jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester; dan energi dari hutan (menghasilkan 

kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar). 

Untuk pertama kalinya biofuel terbuat dari gula, starch, minyak sayur, atau lemak 

hewan menggunakan teknologi konvensional. Biofuel generasi pertama yang umum 

yaitu: 

1) Minyak sayur 

Minyak sayur dapat digunakan sebagai makanan atau bahan bakar; kualitas dari 

minyak dapat lebih rendah untuk kegunaan bahan bakar. Minyak sayur dapat 

digunakan dalam mesin diesel yang tua (yang dilengkapi dengan sistem injeksi tidak 

langsung, tapi hanya dalam iklim yang hangat. Dalam banyak kasus, minyak sayur 

dapat digunakan untuk memproduksi biodiesel, yang dapat digunakan kebanyakan 

mesin diesel bila dicampur dengan bahan bakara diesel konvensional. MAN B&W Diesel, 

Wartsila dan Deutz AG menawarkan mesin yang dapat digunakan langsung dengan 

minyak sayur. Minyak sayur bekas yang diproses menjadi biodiesel mengalami 

peningkatan, dan dalam skala kecil, dibersihkan dari air dan partikel dan digunakan 

sebagai bahan bakar. 
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2) Biodiesel 

Biodiesel merupakan biofuel yang paling umum di Eropa. Biodiesel diproduksi dari 

minyak atau lemak menggunakan transesterifikasi dan merupakan cairan yang 

komposisinya mirip dengan diesel mineral. Nama kimianya adalah methyl asam lemak 

(atau ethyl) ester (FAME). Minyak dicampur dengan sodium hidroksida dan methanol 

(atau ethanol_ dan reaksi kimia menghasilkan biodiesel (FAME) dan glycerol. 1 bagian 

glycerol dihasilkan untuk setiap 10 bagian biodiesel. 

Biodiesel dapat digunakan di setiapa mesin diesel kalau dicampur dengan diesel 

mineral. Di beberapa negara produsen memberikan garansi untuk penggunaan 100% 

biodiesel. Kebanyakan produsen kendaraan membatasi rekomendasi mereka untuk 

penggunaan biodiesel sebanyak 15% yang dicampur dengan diesel mineral. Di 

kebanyakan negara Eropa, campuran biodiesel 5% banyak digunakan luas dan tersedia 

di banyak stasiun bahan bakar.  

Di AS, lebih dari 80% truk komersial dan bis kota beroperasi menggunakan diesel. Oleh 

karena itu penggunaan biodiesel AS bertumbuh cepat dari sekitar 25 juta galon per 

tahun pada 2004 menjadi 78 juta galon pada awal 2005. Pada akhir 2006, produksi 

biodiesel diperkirakan meningkat empat kali lipat menjadi 1 milyar galon.  

3) Bioalkohol 

Alkohol yang diproduksi secarai biologi, yang umum adalah ethanol, dan yang kurang 

umum adalah propanol dan butanol, diproduksi dengan aksi mikroorganisma dan 

enzym melalui fermentasi gula atau starch, atau selulosa. Biobutanol seringkali 

dianggap sebagai pengganti langsung bensin, karena dapat digunakan langsung dalam 

mesin bensin. 

Butanol terbentuk dari ABE fermentation (acetone, butanol, ethanol) dan eksperimen 

modifikasi dari proses tersebut memperlihatkan potensi yang menghasilkan energi yang 

tinggi dengan butanol sebagai produk cair. Butanol dapat menghasilkan energi yang 

lebih banyak dan dapat terbakar "langsung" dalam mesin bensin yang sudah ada 

(tanpa modifikasi mesin). Dan lebih tidak menyebabkan korosi dan kurang dapat 

tercampur dengan air dibanding ethanol, dan dapat didistribusi melalui infrastruktur 

yang telah ada. Dupont dan BP bekerja sama untuk menghasilkan butanol. 

Bahan bakar ethanol merupakan biofuel paling umum di dunia, terutama bahan bakar 

ethanol di Brazil. Bahan bakar alkohol diproduksi dengan cara fermentasi gula yang 

dihasilkan dari gandum, jagung, sugar beet, sugar cane, molasses dan gula atau starch 

yang dapat dibuat minuman beralkohol (seperti kentang dan sisa buah, dll). Produksi 

ethanol menggunakan digesti enzyme untuk menghasilkan gula dari starch, fermentasi 

gula, distilasi dan pengeringan. Proses ini membutuhkan banyak energi untuk 

pemanasan (seringkali menggunakan gas alam). 
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Produksi ethanol selulosik menggunakan tanaman non-pangan atau produk sisa yang 

tak bisa dikonsumsi, yang tidak mengakibatkan dampak pada siklus makanan. 

Memproduksi ethanol dari selulosa merupakan langkah-tambahan yang sulit dan mahal 

dan masih menunggu penyelesaian masalah teknis. Ternak yang memakan rumput dan 

menggunakan proses digestif yang lamban untuk memecahnya menjadi glukosa (gula). 

Dalam laboratorium ethanol selulosik, banyak proses eksperimental sedang dilakukan 

untuk melakukan hal yang sama, dan menggunakan cara tersebut untuk membuat 

bahan bakar ethanol. 

Beberapa ilmuwan telah mengemukakan rasa prihatin terhadap percobaan teknik 

genetika DNA rekombinan yang mencoba untuk mengembangkan enzym yang dapat 

memecah kayu lebih cepat dari alam, makhluk mikroskopik tersebut dapat tidak 

sengaja terlepas ke alam, tumbuh secara eksponensial, disebarkan oleh angin, dan 

pada akhirnya menyebabkan kerusakan struktur seluruh tanaman, yang dapat 

mengakhiri produksi oksigen yang dilepaskan oleh proses fotosintesis tumbuhan. 

Ethanol dapat digunakan dalam mesin bensin sebagai pengganti bensin; ethanol dapat 

dicampur dengan bensin dengan persentase tertentu. Kebanyakan mesin bensin dapat 

beroperasi menggunakan campuran ethanol sampai 15% dengan bensin. Bensin 

dengan ethanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi, yang berarti mesin dapat 

terbakar lebih panas dan lebih efisien. 

Bahan bakar ethanol memiliki BTU yang lebih rendah, yang berarti memerlukan lebih 

banyak bahan bakar untuk melakukan perjalan dengan jarak yang sama. Dalam mesin 

kompresi-tinggi, dibutuhkan bahan bakar dengan sedikit ethanol dan pembakaran 

lambat untuk mencegah pra-ignisi yang merusak (knocking). 

Ethanol sangat korosif terhadap sistem pembakaran, selang dan gasket karet, 

aluminum, dan ruang pembakaran. Oleh karena itu penggunaan bahan bakar yang 

mengandung alkohol ilegal bila digunakan pesawat. Untuk campuran ethanol 

konsentrasi tinggi atau 100%, mesin perlu dimodifikasi. 

Ethanol yang meyebabkan korosif tidak dapat disalurkan melalui pipa bensin, oleh 

karena itu diperlukan truk tangki stainless-steel yang lebih mahal, meningkatkan 

konsumsi biaya dan energi yang dibutuhkan untuk mengantar ethanol ke konsumen. 

Banyak produsen kendaraan sekarang ini memproduksi kendaraan bahan bakar 

fleksibel, yang dapat beroperasi dengan kombinasi bioethanol dan bensin, sampai 

dengan 100% bioethanol. 

Alkohol dapat bercampur dengan bensin dan air, jadi bahan bakar ethanol dapat 

tercampur setelah proses pembersihan dengan menyerap kelembaban dari atmosfer. 

Air dalam bahan bakar ethanol dapat mengurangi efisiensi, menyebabkan mesin susah 
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dihidupkan, menyebabkan gangguan operasi, dan mengoksidasi aluminum (karat pada 

karburator dan komponen dari besi). 

4) Biogas 

Alternatif bahan bakar masa depan untuk menggantikan bahan bakar berasal fosil yang 

sangat populer saat ini yaitu biogas. Biogas dibuat dalam fase anaerob dalam 

fermentasi limbah akan dihasilkan gas metana yang dibakar dan digunakan untuk 

bahan bakar. Pembakaran metana hasil proses biogas relatif lebih bersih daripada batu 

bara, dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang 

lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen 

limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam 

pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas 

merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila 

dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon diatmosfer bila 

dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Di China, India, dan negara-

negara lain beberapa kelompok desa memiliki fermentor gasbio untuk menghasilkan 

metana selama bertahun-tahun. Kedalam fermentor tersebut, dimasukkan feses 

hewan, daun-daunan, kertas, dan lain-lain yang akan diuraikan oleh bakteri dalam 

fermentor.  

 

Tabel 13.2: komposisi Biogas 

Komponen % 

Metana (CH4) 55-75 

Karbon dioksida (CO2) 25-45 

Nitrogen (N2) 0-0.3 

Hidrogen (H2) 1-5 

Hidrogen sulfida (H2S) 0-3 

Oksigen (O2) 0.1-0.5 

                                 Sumber:wikipedia.org 
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Gambar 13.20: Sistem Kerja pembutan biogass 

Nilai kalori dari 1 meter kubik Biogas sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan 

setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu Biogas sangat cocok digunakan sebagai 

bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, 

batu bara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil. 

Gas sampah adalah sejenis biogas yang tidak bersih yang diproduksi dalam tumpukan 

sampah melalui digesti anaerobik yang terjadi secara alami. Bila gas ini lepas ke 

atmosfer, gas ini merupakan gas rumah kaca. 

8. Gasohol 

Pada 1970-an harga minyak meningkat, oleh karena itu sebagai negara berkembang 

Brazil mencoba untuk mencari alternatif energi lain yaitu gasohol. Gasohol dihasilkan 

dari fermentasi kapang terhadap gula tebu yang melimpah. Gasohol bersifat murah, 

dapat diperbaharui dan tidak menimbulkan polusi. Setelah tebu diambil gulanya, maka 

tersisalah limbah berserat yang disebut bagasse. Bagasse dapat dikeringkan dan 

dibakar sebagai sumber tenaga untuk alat distilasi. Proses pembuatan gasohol, meliputi 

4 langkah utama yaitu: 

 Penanaman tebu 

 Ekstraksi gula dengan memecah dan membilas tebu 

 Pengkristalan sukrosa, yang menyisakan sirup glukosa yang disebut molasse 

 Fermentasi molasse oleh khamir Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol pekat 
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 Distilasi (penyulingan) alkohol pekat menjadi etanol murni, memakai sumber 

tenaga dari bagasse. 

Penghasil bahan bakar bio (etanol)/gasohol tahun 2005 yaitu brasil, dengan jumlahnya 

mencapai 16.487 juta liter. Brasil kini memproduksi 40% bahan bakar yang digunakan 

mobil dan truk ringan (National Geographic Indonesia Detak bumi, 2007: 70).  

Tabel 13.3:  Penghasil Bahan Bakar Bio Dan Pangan Tertinggi Dunia 

Etanol 

Peringkat Negara 
Jumlah 

(dalam juta liter) 
 

1 Brasil 16.487 Tebu 

2 Amerika Serikat 16.215 Jagung 

3 China 
1.998 

Jagung, 

Gandum 

Biodesel 

1 Jerman 1.919 Minyak lobak 

2 Prancis 511 Kedelai 

3 Amerika Serikat 291 Minyak lobak 
                         Sumber : world resources institute/earthtrends 2007; 
                        World watch 2006; U.S Departement of Energy 2006 

 

9. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 

Pembangkit listrik Tenaga Sampah (PLTSa) merupakan energi alternatif yang diperoleh 

dari sampah. Di luar negeri, terutama Eropa dan RRC, teknologi ini adalah pilihan 

utama dalam mengatasi sampah. RRC memiliki 50 PLTSa yang masing–masing hanya 

berjarak ratusan meter dari perumahan penduduk. PLTSa atau Waste to Energy (WTE) 

dapat menghasilkan polusi yang bahkan 2500 kali lebih bersih dari asap sebatang rokok 

(ITB.ac.id) 

F. TEKNOLOGI PENGUKUR POLUSI UDARA 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang permasalah sumber 

daya udara, dimana terjadinya penurunan kualitas sumber daya udara disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu  industri, kendaraan bermotor, dan beberapa aktivitas manusia 

lainnya. Di Kota Bandung, penambahan ruas jalan  hanya 0,6% per tahun, sedangkan 

laju pertambahan kendaraan 12% per tahun, sehingga angka kemacetan lalu lintas pun 

meningkat, dan menjadi salah satu faktor pendukung terhadap peningkatan 

pencemaran udara di Kota Bandung. Untuk mengukur kualitas udara, Pemerintah Kota 

Bandung memasang lima stasiun pemantau kualitas udara di Kota Bandung yakni di 

halaman kolam renang Tegallega, Perumahan Batununggal, Perumahan Aria Graha, 

Cisaranten, dan Dago Pakar. Kendati kondisinya tidak sempurna, namun kelima stasiun 

pemantau itu dapat memantau ambang kualitas udara yang terdiri dari kadar partikulat 

(PM10), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen 
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dioksida (NO2) dalam kandungan udara. Hasilnya, parameter melebihi baku mutu 

kualitas udara yaitu PM10 dan ozon. Kadar asap tertinggi terpantau di kawasan 

Setiabudhi, mencapai 96%. Pemasangan alat ini sangat berguna apabila hasilnya dikaji 

dan dianalisis dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, terutama kualitas udara Kota 

Bandung. 

 

RANGKUMAN 

Disamping meningkatkan derajat eksploitasi lingkungan, IPTEK juga berperan dalam 

menangani berbagai persoalan lingkungan. Dalam penanganan sampah, IPTEK dapat 

dimanfaatkan untuk pengolahan sampah. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi 

kompos. Penanganan sampah anorganik dilakukan melalui pengurangan pemakaian, 

pemakaian ulang dan daur ulang. Kertas dapat didaur ulang menjadi kertas kembali 

yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai barang kerajinan.  

Metode pembuangan  sampah dilakukan dengan teknik open dumping, sanitary landfill, 

dan pembakaran. Pengolahan limbah B3 biasanya dikenal dengan istilah MCD  (Waste 

Minimization, Waste Convertion and Waste Disposal) . 

Di lokasi TPA, sampah dikelola dengan menggunakan metode tertentu. Beberapa 

metode yang banyak dipraktekkan adalah open dumping (pembuangan terbuka), 

sanitary landfiill (penimbunan bersaniter) dan pembakaran.    

Setidaknya ada dua teknologi yang dikembangkan untuk kepentingan tersebut yaitu 

sumur resapan dan biopori. Sumur resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan 

tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah.  

Biopori  adalah  lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan 

diameter 10 - 30 cm dan kedalaman sekitar antara 80-100 cm, atau dalam kasus tanah 

dengan permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air 

tanah. 

Untuk menanggulangi permasalahan kelangkaan energi, manusia mencoba mencari 

alternatif dimana teknologi dijadikan tumpuan atas krisis energi tersebut. Energi 

alternatif tersebut tentunya bisa menguntungkan baik secara ekonomis maupun 

ekologis. Adapun energi alternatif yang kini dikembangkan di berbagai belahan dunia 

meliputi pemanfaatan air, panas matahari, panas bumi, angin, ombak, dan beberapa 

mikroorganisma. 

TUGAS 

Tugas 1: 

Buatlah artikel tentang tema-tema berikut ini! 

1) Permasalahan krisis energi listrik yang dihadapi Indonesia dan upaya untuk 

mengatasinya.  
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2) Permasalahan sampah dan penanganannya. 

3) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai energi alternatif.  

 

Tugas 2: 

1) Buatlah kelompok 

2) Kunjungilah TPA yang berada disekitarmu! 

3) Carilah informasi seputar pengelolaan sampah di TPA yang dikunjungi! 

4) Buatlah laporan hasil kunjungan dengan sistematika laporan sebagai berikut: 

 

Sistematika laporan: 

1) Cover 

2) Kata pengantar 

3) Daftar isi 

4) BAB I Pendahuluan 

5) BAB II Tinjauan Pustaka 

6) BAB III Hasil Kunjungan 

a. Profil TPA (Lokasi, Luas area, sejarah TPA, dan lain-lain) 

b. Teknik/proses Pengelolaan sampah di TPA 

c. Hasil pengelolaan 

7) BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Tugas 3 

1) Buatlah kelompok 

2) Lakukanlah praktek pembuatan kompos di sekolah 

3) Buatlah lubang-lubang Biopori di sekolah dan di rumah kalian masing-masing 

dan susunlah laporan kegiatannya. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan secara singkat cara penangananan sampah organik dan anorganik! 

2. Jelaskanlah pemanfaatan biotek untuk penanganan limbah! 

3. Limbah plastik sangat sulit diurai jika dibuang ke lingkungan. Bagaimanakah cara 

menanganinya? 

4. Bagaimana peran IPTEK dalam menangani masalah krisis energi? 

5. Sebutkan 3 (tiga) teknologi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah energi! 


