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1. Latar Belakang
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu
proses. Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang masih terus dicari solusi
terbaiknya hingga sekarang. Pembuangan sampah yang berakhir di TPU justru menimbulka n
masalah baru. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan volume
sampah yang semakin bertambah sehingga akan selalu dibutuhkan Tempat Pembuanga n
Akhir (TPA) yang baru atau tambahan jika sampah tersebut tidak dikelola atau didaur ulang
untuk menghasilkan seuatu yang bermanfaat. Menurut data yang diperoleh dari Kementeria n
Negara Lingkungan Hidup (KNLH) tahun 2008, sampah yang dihasilkan Indonesia 38,5 juta
ton / tahun. Dan 21,2 juta ton / tahun dihasilkan oleh Pulau Jawa. Dari data, diperoleh bahwa
perharinya diperoleh sampah sebedar 105 ribu ton. Kemudian sampah naik menjadi 200 ton /
hari pada tahun 2010. Di semarang sekitar 800 ton sampah yang di buang di TPA Jatibarang
setiap harinya. Jika tidak dikelola maka TPA dapat mencapai batas maksimum atau overload
(Novianty dkk, 2015). Oleh karena itu Pengelolaan sampah menjadi krusial terutama di kota.
Cara pengelolaan sampah yang saat ini masih dilakukan yaitu dengan penguruga n
(landfill), pengomposan, insinerator skala kecil, dibakar, dan dibuang ke sungai. Akan tetapi
pengelolaan sampah dengan cara inipun dapat memunculkan masalah-masalah lingkunga n,
salah satunya

pencemaran

air tanah.

Pencemaran

lingkungan

dapat menyebabkan

meningkatnya penyebaran penyakit, mengurangi estetika lingkungan, dan berdampak pada
pemanasan global (Sari, 2016).
Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan pengelolaan sampah menggunaka n
sistem gasifikasi plasma. Dalam gasifikasi plasma, material sampah organik diubah menjadi
sintetik gas yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui mesin generator, turbin,

dan boiler (Lal dan Singh, 2012). Gasifikasi plasma dapat digunakan untuk menguba h
berbagai jenis limbah sampah menjadi bentuk energi yang efisien. Ini menggunakan system
pembakaran berbagai limbah sampah seperti limbah industri, medis atau jenis limbah kota,
jenis biomassa menjadi syngas yang meliputi terutama CO, H2 dan CO 2. Diketahui syngas
dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sistem pembakaran, untuk generasi listrik dan
untuk produksi hydrogen (A. Sanlisoy, 2017). Dalam pembangkit tenaga listrik, generator
adalah bagian utamanya. Yaitu mesin yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik
dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini dapat
diaktifkan dengan sintetik gas hasil dari gasifikasi plasma.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Plasma
Plasma dianggap sebagai keadaan keempat materi, terdiri dari campuran elektron, ion
dan partikel netral (Jiang dkk., 2014). Plasma dikategorikan menjadi tiga jenis, plasma termal,
plasma dingin dan hangat (intermediate) plasma. Plasma termal mencapai suhu tinggi, meski
tidak setinggi 'plasma panas' yang ditemukan di termonuklir penelitian astrofisika, dan berada
dalam kesetimbangan termal (Ruj dan Ghosh, 2014). Bogaerts dkk. (2002) diklasifikas ika n
jenis plasma sebagai plasma fusi, sejenis plasma yang biasa ditemukan pada bintang dengan
rentang suhu 4000-20.000 K. Plasma termal telah digunakan secara tradisional dalam
pengolahan berbagai macam limbah (Gomez dkk., 2009).
Dua jenis plasma lainnya adalah diklasifikasikan sebagai plasma kesetimbangan nontermal. Dua jenis dasar konfigurasi arc torch plasma yaitu yang berpindah dan tidak berpindah
dapat digunakan dalam pengolahan limbah padat. Di sebuah arc torch yang tidak berpinfah,
arc plasma dihasilkan dalam torch tubuh dimana gas diubah menjadi plasma yang
diaplikasikan ke limbah, menghasilkan syngas dan slag (ampas bijih). Dalam kasus kedua
bahan yang akan diolah ditempatkan dalam bejana logam yang beraliran listrik dan berfungs i
sebagai anoda, karenanya bahan bereaksi harus menjadi bahan konduktif elektrik (Huang dan
Tang, 2007). Arc torch yang tidak berpindah lebih sering digunakan perangkat untuk
pembuangan limbah generator plasma bisa disambung dengan reaktor melalui dua mode: (1)
Salah satunya adalah reaktor satu tahap yang disertakan reaktor plasma dan sumbu plasma
menjadi satu bodi; (2) Yang lainnya adalah reaktor dua tahap yang reaktor konvensiona lnya
adalah diikuti oleh converter plasma, di mana syngas mentah dan residu padat dari tahap

sebelumnya diubah. Kasus pertama adalah mode yang lebih umum digunakan. Jet plasma
terletak pada bagian bawah atau bagian atas reaktor, dan limbah dipanaskan langsung dengan
jet plasma. Dalam kasus kedua, panas plasma digunakan untuk menyediakan panas untuk
'memoles' syngas mentah, dan / atau untuk vitrifikasi residu padat berasal dari proses thermal
konvensional (Fourcault dkk., 2010). Dibandingkan dengan sistem plasma dua tahap, syngas
yang dihasilkan dari reaktor satu tahap menunjukkan lebih banyak karakteristik yang
menguntungkan, sedangkan pemulihan residu padat sebagai slag (ampas bijih) vitrifika s i
merupakan keuntungan dari set-up dua tahap (Agon dkk., 2016; Cao dkk., 2014b).
2.2 Integrated plasma gasiﬁcation combined cycle model (IPGCC)
Model rancangan IPGCC dikembangkan dengan Aspen Plus mengacu pada literature
terbaik untuk implementasi gasifikasi plasma (Janajreh dkk, 2013). Alur dari pabrik IPGCC
sebagai model di Aspen Plus ditunjukkan dalam Gambar 1 dan sub bagiannya meliputi: (1)
Gasifikasi plasma, (2) Unit pendingin, kompresi dan pembersihan syngas, (3) pelepasan
belerang. (4) Turbin gas., (5) Heat Recovery Steam Generator (HRSG), (6) Turbin uap, (7)
The Air Separation Unit (ASU).

Gambar 1. Bagan Alur IPGCC dalam Aspen Plus

2.2.1

Gasifikasi Plasma

Bagian gasifikasi plasma adalah bagian inti dari IPGCC, dan alurnya seperti yang
dirancang di Aspen Plus ditunjukkan pada Gambar 2. Reaktor suhu tinggi beroperasi pada
2500 o C dan mengakibatkan terjadi reaksi antara plasma termal dengan bahan baku padat.
Reaksi yang dapat terbentuk berupa CO, H2 , CO 2 , CH4 , H2 O, N 2 , O 2 , H2 S, COS, HCN, NH3 ,
S, SO 2 , SO 3 , NO 2 , NO, Cl2 , HCl, C2 H2 dan Karbon padat (C solid). Reaktor kedua beroperasi
pada suhu di kisaran 1250 o C-1315 o C (Mazzoni dkk.,2017)

Gambar 2. Bagan Alur Gasifikasi Plasma dalam Aspen Plus

Ringkasan komponen gasifikasi plasma Bagian diberikan dalam Tabel 1
Tabel 1. Komponen model gasifikasi plasma
Komponen

Deskripsi

Aspen Plus Satuan

Pemanasan Bahan

Model pemanasan itu terjadi saat bahan Heater
baku dikenai gasifier

Penguraian

Model bahan baku padat dekomposisi RYield
menjadi unsurnya komposis

Evavorator

Model penguapan kelembaban hadir Sep
dalam padatan bahan baku dan
pencampurannya dengan menghasilka n
syngas di pintu keluar gasifier

High
Temperature Model reaksi gasifikasi terjadi saat RGibbs
Reactor (HTR)
termal plasma bersentuhan langsung
dengan bahan baku. Ini mensimulas ika n
reaksi berlangsung di 2.500 o C

Pencampuran
Plasma

gas Model pencampuran antara udara dan Mixer
oksigen yang berasal dari unit pemisahan
udara

Torch Plasma

Model DC tidak ditransfer torch plasma
dengan memanaskan gas pembentuk
plasma sampai 4000 C

Heater

Pemisahan Slag

Model pemisahan dari fraksi anorganik
dari bahan baku sebagai slag vitrifikasi

Sep

Low
Temperature Model gasifikasi yang tersisa reaksi RGibbs
Reacktor (LTR)
berlangsung lebih rendah suhu di kisaran
1250 o C - 1315 o C

2.2.2

Unit Pendingin, Kompresi dan Pembersihan Syngas
Begitu syngas keluar dari gasifier plasma, dibutuhkan pendinginan sebelum dikenai

pembersihan dari senyawa seperti hidrogen klorida (HCl), hidrogen sianida (HCN) dan
amonia (NH3 ). Proses pendinginan dilakukan dalam dua Langkah pertama pada suhu tinggi
900 o C dan yang kedua pada suhu rendah 450 o C menggunakan convective heat exchanger.
Kedua panas pengubah, memulihkan panas ke uap bertekanan tinggi yang digunakan dalam
siklus uap Hal-hal partikulat kemudian dihapus melalui filter lilin, dan suhu syngas lebih jauh
dikurangi menjadi 120 o C, dimana panasnya dipulihkan oleh uap tekanan tinggi dari siklus
uap. Pada titik ini, syngas dapat dibersihkan dari HCl, HCN, dan amonia melalui Venturi dan
baki scrubber (Mazzoni dkk., 2017)
2.2.3

Pemisahan Belerang (S)
Untuk menghilangkan senyawa sulfur yang tidak diinginkan, pertama karbon sulfida

(COS) diubah menjadi hidrogen sulfida (H2 S) yang kemudian dilucuti dari syngas melalui
proses berbasis amonium. Hidrolisis COS terjadi sesuai reaksi
COS + 1.5 O 2 → CO 2 + SO

(1)

di mana faktor konversi dari 99,9% dari COS diasumsikan (Fiaschi dkk., 2017).
COS + H2 O → H2 S + CO 2
2.2.4

Turbin gas

(2)

Turbin gas dimodelkan dengan empat reaksi berikut bagian utamanya. Jumlah udara
yang dibutuhkan untuk pembakaran adalah di 1417 o C. Udara dikompres menjadi 19,66 bar
dan saat itu diperkenalkan ke dalam pembakaran dimana spesies utama, termasuk H2 dan CO,
yang teroksidasi. Oksidasi Reaksi (3-7) di bawah dimodelkan dalam ruang bakar di mana
reaksi yang berlangsung adalah
2H2 + O2 → 2H2 O

(3)

2CO + O 2 → 2CO 2

(4)

CH4 + 2O2 → CO 2 + 2H2 O

(5)

2H2 S + 3O 2 → 2H2 O + 2SO 2

(6)

COS + 1.5O 2 → CO2 + SO

(7)

2.2.5 Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
Generator uap pemulihan panas dimodelkan dengan panas exchanger dimana energi
termal gas buangan dilepaskan oleh turbin gas yang ditemukan oleh beberapa aliran rendah
suhu air dari siklus uap. Gas buanagan kemudian dilepaskan ke lingkungan pada suhu 127 o C
2.2.6 Turbin uap
Siklus uap uap turbin terdiri dari tiga tahap. Pertama, turbin tekanan tinggi menghasilka n
tenaga dengan cara mengembangnya uap pada suhu 565 o C dengan tekanan 124,1 sampai 24,6
bar. Tahap kedua mengembang pada uap bertekanan 23,6 bar menjadi 2,41 bar. Tahap terakhir
kemudian mengembang uap dari 2,41 bar sampai 0,048 bar. Setelah ekspansi, Air
dikondensasikan dan diedarkan melalui deaerator. Air kemudian dipompa sampai 153 bar
sebelum diresirkulasi melalui berbagai exchanger panas untuk pemulihan panas.
2.2.7 Air Separation Unit ASU)
Oksigen dibutuhkan untuk memperkaya udara yang digunakan sebagai plasma
Pembentukan gas disediakan oleh air separation unit kriogenik (ASU). Diasumsikan bahwa
ASU dapat menyediakan oksigen mengalir dengan kemurnian 95% dengan biaya energi 0,261
kWh per kg O 2 (Minutillo dkk., 2017).

3. Pembahasan
3.1 Penghasil energi syntetik
Proses gasifikasi terdiri dari reaksi retak polimer eksotermik melalui oksidasi sebagian
bahan organik pada suhu tinggi (550-1400C) dan tekanan bervariasi (dari sekitar 1 sampai 33
bar). Biasanya karbon monoksida (CO), hidrogen (H2), karbon dioksida (CO2), tar, abu dan
senyawa volatil lainnya diperoleh dari gasifikasi bahan organik. Penting untuk dijelaskan
bahwa proses penggabungan didahului dengan langkah pengeringan. (penguapan endotermik
pada suhu rendah (dari 25 sampai 110C) senyawa dengan titik didih rendah, seperti air) dan
pirolisis (dekomposisi endotermik polimer dengan densitas rendah, dan penguapan senyawa
lain dengan berat molekul rendah, pada suhu berkisar antara 110 sampai 550 ºC). Untuk
terjadinya tiga langkah tersebut, gasi fi r harus dibangun dengan subdivisi yang memiliki area
pertukaran termal (baik dengan konveksi atau radiasi) untuk reaksi pengeringan dan reaksi
pirolisa. Untuk gasifikasi itu sendiri, senyawa pra-pemanasan dioksidasi dalam lingkunga n
sub stoikiometri dengan udara atmosfir.
Dengan komposisi unsur yang dilakukan dalam satuan massa (dalam basis basah dan
kering), dan dengan persamaan Mendeleev, nilai kalori yang lebih rendah (LCV, basis basah)
dan nilai kaloro HCV yang lebih tinggi (HCV, dasar kering) dapat dihitung
HCV = 399C + 1,030H - 109 (O - S)
LCV = 399C + 1,030H - 109 (O - S) – 25W
dimana:
C = persentase fraksi karbon dalam MSW
H = persentase fraksi hidrogen dalam MSW
O = persentase fraksi oksigen dalam MSW
S = persentase fraksi sulfur di MSW
W = persentase fraksi uap air di MSW
Hasil untuk komposisi gravimetrik dijelaskan pada Tabel 1. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa sebagian besar MSW, lebih dari 90%, dapat digitasi. Komposisi
gravimetrik MSW merupakan informasi penting untuk memahami pembentukan gas-gas yang
ditentukan yang menyusun campuran syngas yang dihasilkan selama pembuatan gasifikas i,
dan juga untuk mengidentifikasi bahan mana yang menghasilkan prekursor polutan selama

penggilingan.

Kuasa kalori MSW yang digunakan dalam uji coba dan uji pembakaran ditentukan
melalui komposisi dasar komponen yang diidentifikasi (Tabel 2) melalui komposisi
gravimetri yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk persamaan Mendeleev, nilai HCV komponen individu (Tabel 3) MSW digunakan
(dalam basis kering dengan pengurangan nilai abu berikut). Dari nilai yang ditunjukka n
pada Tabel 3, HCV keseluruhan yang dihitung untuk MSW adalah 9160 kJ / kg, sedangkan
LCV keseluruhan adalah 7948 kJ / kg. Nilai HCV dan LCV tersebut menunjukkan potensi
energi MSW yang besar.

Komposisi syngas bervariasi karena banyak faktor, seperti: model reaktor, bentuk energi
yang digunakan dalam proses gasifikasi, kadar air, waktu retensi bahan bakar (bahan yang
akan diangin-anginkan) dan jenis bahan karbon.
Tabel 4 menunjukkan komposisi kimia yang diperkirakan dari gas yang dihasilka n.
Estimasi ini didasarkan pada: (a) perhitungan stoikiometri dari komposisi kimia bahan
yang ditentukan dalam analisis gravimetrik, dan (b) hasil parsial pengukuran gas.

Selain perhitungan untuk perkiraan komposisi syngas yang dihasilkan oleh peralatan dalam
penelitian ini, sampel gas yang dikumpulkan dalam keluaran gasi fi dian dianalisis dengan
GC-TCD dan / atau GC-FID. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 5.
Untuk penentuan nilai kalori gas, teori Dulong mengusulkan bahwa panas pembakaran
bahan bakar hampir sama dengan panas pembakaran senyawa penyusunnya, dikalikan
dengan persentase bahan bakar mereka. Ini diverifikasi melalui nilai-nilai yang
ditunjukkan pada Tabel 5, bahwa jumlah hidrogen dalam syngas yang dihasilkan dari
MSW kasar rendah, yang memberi gas LCV 3164 kJ / Nm atau 2809 kJ / kg (nilai yang
diperoleh dengan jumlah perkalian dari kandungan H2 , CH dan CO dengan nilai kalori
masing- masing berdasarkan kering).

Pada Gambar 1 ditunjukkan simulasi variasi nilai kalori melalui persamaan Mendeleev,
dengan kandungan organik yang berbeda, RDF dan juga gas yang dihasilkan dari MSW, yang
disebut refuse derived fuel gas (RDFG). Penting juga untuk menyebutkan bahwa RDFG juga
disebut sebagai "Syngas". Kedua kurva menunjukkan peningkatan dalam nilai kalori sesuai
dengan peningkatan pemisahan bahan organik, namun dengan kemiringan yang berbeda,
dengan kemiringan RDF lebih tinggi dalam kaitannya dengan kemiringan RDFG.
Fakta bahwa kurva LCV RDF dan RDFG tidak memiliki perilaku yang sama dijelaskan
oleh peningkatan massa RDFG per ton MSW olahan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2,
bahan pelengkap. Karena nilai kalori dihitung dengan menggunakan satuan energi per satuan
massa, dapat disimpulkan bahwa jumlah energi yang dihasilkan dalam proses gasifikasi (per
unit massa RDF) meningkat seiring dengan meningkatnya pemisahan limbah.

Pada Gambar 2, bahan pelengkap, ditunjukkan kecenderungan meningkatnya jumla h
energi (dalam kJ) yang tersedia di RDFG per ton MSW. Dari hasil ini, dimungkinkan untuk
memverifikasi bahwa jumlah panas yang tersedia dalam keluaran ruang gasifikasi hampir

berlipat ganda jika diperoleh efisiensi 90% dari segregasi. Tetapi bahkan dengan efisiens i
yang lebih rendah, adalah mungkin untuk mendapatkan RDFG dalam volume yang lebih besar
dan nilai kalori yang lebih tinggi, dengan menggunakan teknologi yang sama.
Faktor lain dari kenaikan nilai kalori juga dapat dijelaskan oleh konsumsi energi yang
lebih rendah untuk menaikkan suhu RDFG sampai 650 C. Dengan kandungan air yang lebih
sedikit, yang menyajikan panas dan panas laten tertinggi dari penguapan di antara semua
komponen RDFG, ada kebutuhan yang berkurang untuk konsumsi bahan bakar, sehingga
menghemat energi untuk reaksi pembakaran.
Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah peningkatan massa RDF yang diproses
per unit waktu, karena dengan mengurangi waktu pengeringan di dalam reaktor, reaksi
pirolisis dan gasifikasi (yang secara efektif mengkonsumsi massa RDF) dimulai segera setelah
masuknya bahan. Dan dengan lebih banyak waktu untuk reaksi ini, ada kemungkinan juga
untuk meningkatkan muatan bahan di dalam lapisan yang sama, yang menyeba bkan
peningkatan kapasitas gasi menurut persentase segregasi bahan organik dari MSW.
3.2 Perspektus (Kemungkinan yang bias dilakukan)
Setiap tahun, ribuan kapal dibongkar pada akhir masa pakainya di tempat daur ulang
kapal di seluruh dunia (Choi et al., 2016). Rata-rata, bahan dan komponen yang dapat
digunakan kembali atau didaur ulang setelah diekstraksi dari kapal end-of-life terdiri dari
sekitar 96% dari berat kapal (Mckenna et al., 2012). Meskipun kegiatan ini berguna untuk
mendaur ulang bahan seperti baja, logam non-ferrous,

dan lain-lain,

namun masih

menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang harus diolah dengan saksama sebelum
dibuang. Sebagai contoh, pada tahun 2015, total berat kapal yang dibongkar secara global
adalah 7 juta ton (Robindesbois.Org, 2015), dan dengan asumsi bahwa limbah yang dihasilka n
adalah 5% e10% dari berat kapal (Demaria, 2010), sebuah total 350.000 sampai 700.000 ton
limbah pasti telah dihasilkan di tempat daur ulang di seluruh dunia.
Energi dapat dihasilkan dari limbah padat dengan menggunakan proses pengolaha n
biokimia, fisiokimia atau termokimia. Namun, proses perlakuan termokimia yang ditandai
dengan suhu dan tingkat konversi yang lebih tinggi daripada dua proses lainnya, sejauh ini
adalah

proses pengobatan

yang

paling

efektif

yang

mengoperasikan sistem pengelolaan limbah secara global.

digunakan

dengan

berhasil

Sistem pengelolaan limbah tersebut menggunakan pembakaran, pirolisis, gasifikasi atau
kombinasi dari ketiganya untuk mengubah nilai energi limbah menjadi bentuk energi yang
berbeda seperti listrik dan panas proses (Arena, 2012). Namun, gasifikasi dianggap memilik i
beberapa keunggulan dibandingkan dua proses termokimia lainnya, terutama terkait dengan
komposisi produk proses (Tang et al., 2013) dan kemungkinan menggabungkan kondisi
operasi dan fitur reaktor spesifik (Arena , 2012). Misalnya, insinerasi dikaitkan dengan
pembangkitan emisi berbahaya seperti SOx, NOx, dioksin terklorinasi dan furan, dan pirolisa
dikaitkan dengan produktivitas gas rendah dan spektrum produk dekomposisi yang jauh, yang
sulit diatasi karena laju yang lambat. pemanasan dan pendinginan (Tang et al., 2013).
Teknologi gasifikasi standar mengoperasikan reaktor di kisaran 400C-850C. Pada suhu
rendah seperti itu, semua bahan tidak dapat rusak pada tingkat molekuler; Oleh karena itu,
proses ini menghasilkan gas bahan bakar 'kotor', yang mengandung tars, char dan jelaga,
dengan berat sampai 15% dari berat bahan yang masuk (Mountouris et al., 2006). Namun,
sebaliknya, gasifikasi suhu tinggi dapat mengubah sampah menjadi produk bermanfaat? K.P.
(2018) 1520e1531 1521 sebagai kaca tajam, logam bekas dan gas sintetis (syngas), yang dapat
digunakan untuk menghasilkan energi melalui generator, turbin gas dan boiler (Bosmans et
al., 2013). ; Pourali, 2010). Syngas yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai bahan baku
dalam proses FischereTropsch untuk produksi bahan bakar cair atau produk kimia seperti
amonia, metanol dan hidrogen (Fabry et al., 2013). Dengan demikian, emisi polutan dapat
dikurangi menjadi hampir nol dan valorisasi semua komponen limbah dapat dicapai (Li et al.,
2016). Karena suhu tinggi yang terlibat, semua tars, char dan dioxins dipecah dan hampir
semua karbon diubah menjadi syngas (Mountouris et al., 2006).
Dengan berkembangnya teknologi pengolahan sampah di dunia, dan adanya lebih
banyak keuntungan yang dihasilkan pada pengolahan limbah sampah dengan menggunaka n
metode gasifikasi plasma.
Indonesia merupakan negara terbesar ke 15 di dunia dengan total luas wilayah : 1. 904.
569 km persegi dan panjang garis pantai : 54. 716 km. Indonesia negara kita merupakan jenis
negara berkembang, oleh karena itulah jumlah penduduknya juga sangat banyak. Jumlah
penduduk Indonesia berdasarkan perhitungan pada tahun 2016 mencapai 258. 316. 051 jiwa.
Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia akan menghasilkan jumlah sampah yang
semakin banyak, didukung dengan status Indonesia sebagai negara berkembang akan

menghasilkan sampah industry yang semakin banyak. Indonesia juga termasuk negara
penghasil sampah terbesar di dunia, ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat di
Indonesia tentang dampak yang ditimbulkan akibat sampah. Selama ini sampah di Indonesia
di buang di tempat-tempat pengumpulan sampah (Tempat Pengumpulan Sampah/ TPS),
bahkan ada juga yang membuang sampah di lingkungan sekitar termasuk salah satunya di
buang di sungai, hanya sedikit sampah yang di olah kembali untuk dijadikan kompos, bahan
daur ulang atau kerajinan tangan.

Sampah yang menumpuk di TPS tanpa dilakukan

pengolahan dan sampah yang di buang langsung ke lingkungan akan menimbulka n
pemcemaran lingkungan termasuk polusi udara.
Salah satu solusi untuk mengatasi limbah sampah dan polusi udara adalah dengan
pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan metode gasifikasi plasma.
Dengan pengolahan

sampah dengan menggunakan

metode gasifikasi

plasma tidak

menghasilkan limbah sisa hasil pengolahan. Pengolahan sampah dengan metode gasifikas i
plasma akan mengahasilkan material padat, gas dan energi. Material padat hasil pengolaha n
sampah dengan gasifikasi plasma dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industry, salah
satunya dapat digunakan untuk pengerasan jalan dan bahan bangunan. Gas hasil pengolaha n
sampah dengan gasifikasi plasma menghasilkan gas yang bersih dan aman untuk dilepas ke
lingkungan. Energi hasil pengolahan sampah dengan gasifikasi plasma dapat dimanfaa tka n
untuk menghasilkan energi listrik, sebagai pembangkit listrik tenaga sampah.
Kemungkinan yang bias dilakukan untuk melakukan pengolahan sampah dengan
metode gasifikasi plasma adalah dengan cara membangun istalasi gasifikasi plasma. Instalasi
gasifiaksi plasma dapat dibuat dengan cara:

Gambar 3.1 Desain Gasifikasi Plasma
Limbah berbahaya dihasilkan oleh 19 sektor industri utama sebagai berikut: kilang
minyak, pemompaan minyak, produksi produk minyak, pemulihan minyak limbah, pupuk,
industri logam seperti baja, aluminium, ferrous-nikel, semen dan mangan, pengolaha n
permukaan logam, produksi baterai dan akumulator, daur ulang akumulator Pb, penyamakan
kulit, industri sekarat, industri kimia, industri kayu sintetis, serat sintetis dan produksi
pestisida (Moustaka, 2005) dan limbah padat kota. Pengolahan limbah padat kota bisa seperti
pemulihan dan daur ulang bahan material, pemulihan energy dan penimbunan. Untuk limba h
padat plastik (PSW) merupakan sumber yang kaya akan hydrogen yang biasanya diberi
perlakuan didaur ulang, reektusi dan pemulihan energy (yaitu proses pemulihan primer,
sekunder dan tersier) [2]. Akan tetapi, pengolahan tersebut menunjukkan komposisi yang
sangat bervariasi yang berbahaya pada lingkungan terutama terkait dengan emisi senyawa
organic volatile (Volatile Organic Compound /VOC), aromatic, furan dan dioksin. Selain itu
pengoahan dengan cara penimbunan dan pembakaran juga dapat membahayakan kesehatan
lingkungan dan manusia (Moustaka, 2005).

Untuk mengatasi masalah ini, gasifikasi telah menjadi perhatian utama dalam beberapa
tahun terakhir hingga sejumlah besar penelitian tertarik pada keuntungan menggunaka n
berbagai jenis bahan baku. Gasifikasi adalah proses termokimia yang mengubah bahan bakar
mentah menjadi bahan bakar gas. Gas bahan bakar ini terutama terdiri dari karbon monoksida
(CO), hidrogen (H2 ), uap air (H2 O), karbon dioksida (CO), tar dan abu. Setelah penyaringa n
untuk menghilangkan noda dan abu, produk akhir diperoleh, syngas, yang bisa digunaka n
sebagai bahan bakar. Gas sintesis ini, seperti yang juga disebut, diubah dari berbagai bahan
bakar menjadi yang paling umum: limbah padat batubara, biomassa, plastik dan kota.
Gasifikasi biomassa telah diubah menjadi salah satu metode yang paling menjanjikan dalam
produksi syngas. Biomassa dan sumber daya yang melimpah, rendah kandungan nitrogen dan
sulfur, karena sifat pembentukannya juga dilihat sebagai bahan bakar netral karbon, tidak
menambahkan emisi CO ke lingkungan (Favas, J dkk. 2017).

Kesimpulan
Gasifikasi plasma dapat digunakan untuk mengatasi masalah sampah perkotaan dan
dapat menghasilkan energi listrik. Gasifikasi plasma mengubah material sampah organik
menjadi sintetik gas yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Gas sintetik dapat
digunakan sebagai bahan bakar dalam sistem pembakaran, untuk menghasilkan listrik dan
untuk produksi hydrogen.
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