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Abstract
The Tropical Eco-City Concept brings ideas of the possibility to achieve 11
and 12 targets of the Millennium Development Goal in tropical humid climate such
as Indonesia by continually overcome the challenges of fresh water supply and a
waste free community environment. Maintaining quality and quantity of fresh water
supply requires rehabilitation of critical land on both rural and urban riverbank area
in waste dumping issue.
The waste production continuous process need to be balance by continuous
waste treatment system facilities. The term “waste final dumping” for final dumping
area has to be changed to the term “waste final treatment” as a foundation of waste
final treatment area which more beneficial, continually and environmentally
friendly. Sanitary landfill technology concept is not a guarantee for continuous
operation, whereas reusable sanitary landfill technology concept has to be applied
and appropriately included in land use planning structure of Eco-City.
Kata Kunci : Ecocity, 1C-2FT.RSL, Reusable Sanitary Landfill, Lahan Kritis,
Jatropha Curcas, JC-BDO

1.

LATAR BELAKANG
Konsep Eco-City, yaitu suatu konsep
yang ingin mewujudkan suatu situasi, dimana
pertumbuhan
sistem
sosial
ekonomi
penduduknya selalu harmonis dan selalu
seimbang
dengan
daya
dukung
lingkungannya,
adalah sebuah pemikiran
yang harus didukung dan dikembangkan di
Indonesia, agar beberapa target Millenium
Development Goal (Target 11 dan 12)(1) dapat
diwujudkan di Indonesia.
Masalah Air
dan Sampah adalah beberapa tantangan
yang harus diselesaikan secepatnya, agar
tropical Eco-City di Indonesia dapat segera
diwujudkan. Tetapi usaha penyediaan air
bersih yang cukup serta menciptakan
lingkungan pemukiman yang bebas dari
sampah yang berserakan bagi seluruh
masyarakat perkotaan
memiliki kendala
tantangan berupa semakin langka dan
mahalnya energi yang berasal dari minyak
bumi, tidak lengkapnya peraturan dan
perundang-undangan keruangan, kualitas dan
kuantitas air baku yang semakin rendah,
banjir serta menemukan teknologi pengolahan
sampah yang mampu dioperasikan di
Indonesia secara benar dan bermanfaat.

Di seluruh Indonesia saat ini menurut
data BPS diperkirakan terdapat sekitar 13
juta lahan kritis (2), tidak dimanfaatkan dan
bahkan mengancam kelestarian lingkungan
hidup. Bilamana lahan kritis dengan luasan
sebesar itu dapat diperbaiki dan diusahakan,
tentu akan memberikan manfaat bagi
masyarakat dan lingkungannya.
Pohon Jatropha Curcas Linn., atau
pohon Jarak Pagar adalah tanaman yang
tahan hidup dilahan kritis dengan curah hujan
minim, dipercaya berasal dari Kawasan
Amerika Tengah. Seluruh komponen pohon
ini bermanfaat sebagai bahan baku obat,
bijinya menghasilkan minyak dan diketahui
merupakan tanaman beracun dan bukan
tanaman pangan (3) , dapat diusahakan di
lahan kritis ini.
Budidaya
tanaman
Jatropha
Curcas/Jarak Pagar untuk diambil bijinya
perlu dilakukan, karena dari 4 kg bijinya dapat
diperas minyak jarak pagar sebanyak 1 liter
(4)
., minyak tumbuhan beracun sebagai
pengganti Petro-Solar/ADO dan disebut
Jatropha-Biodiesel/JC-BDO,
energi
terbarukan asal tanaman non pangan.
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Percobaan
mengganti
PetroSolar/ADO dengan Jatropha-Biodiesel/JCBDO untuk menggerakkan traktor kecil
bermesin diesel, telah berhasil di uji coba kan
tanpa masalah(5), untuk menggerakkan
Mercedes-Benz C 220 CDI di India pada
tahun 2004(6) dan
untuk menggerakkan
berbagai mobil bermesin diesel di Bandung
oleh Manurung, R. dkk (2004) (7). Tanpa
masalah.
Sebagai salah satu negara anggota
OPEC, Indonesia sejak tahun 2004 telah
berubah posisinya. Bermula sebagai negara
pengekspor minyak bumi mentah, sekarang
sekaligus telah menjadi negara pengimpor
minyak bumi mentah dan BBM hasil sulingan,
seperti Petro-Solar/ADO dll. Kenyataan ini
ternyata sesuai dengan prakiraan berbagai
pakar energi dari dalam dan luar negeri.
Kelangkaan pasokan
salah satu
BBM-cair Petro Solar/ADO adalah sebagai
akibat dari menurunnya produksi minyak
mentah di Indonesia, terbatasnya kapasitas
olah
kilang
minyak
dalam
negeri,
meningkatnya konsumsi berbagai BBM-cair
didalam negeri serta semakin meningkatnya
harga minyak mentah di pasar internasional.
Situasi di atas dapat mempengaruhi
dan menghambat nyaris hampir seluruh sendi
mobilitas kehidupan sosial-ekonomi bangsa
Indonesia saat ini dan dimasa mendatang
apabila langkah antisipasi tidak segera
dijalankan. Termasuk disini adalah sistem
transportasi sampah yang tidak boleh berhenti
beroperasi, karena proses produksi sampah
di kawasan pemukiman perkotaan atau
pedesaan, merupakan suatu proses yang
berlangsung
secara
berkesinambungan
(continuous-production process).
Antisipasi
untuk
mengatasi
kelangkaan pasokan BBM-cair dari sumbersumber dalam negeri, melalui pemanfaatan
potensi sumber energi alternatif yang masih
melimpah, seperti misalnya pemanfaatan
berbagai jenis batu bara (BBM-padat)
memang
harus
ditempuh,
meskipun
menghadapi berbagai kendala.
Saat ini
dirasa
perlu
dioperasikan
Teknologi
Pencairan
Batubara
yang
memproses
batubara menjadi cairan sejenis minyak
mentah sebagai bahan baku substitusi minyak
bumi. Batubara cair ini selanjutnya menjadi
pasokan bagi beberapa kilang minyak
produsen berbagai jenis BBM-cair di
Indonesia.
Antisipasi
lain
yang
mungkin
dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBMcair, khususnya Petro-Diesel/ADO, adalah
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dengan cara pemanfaatan minyak tumbuhtumbuhan/minyak makan untuk dipakai
sebagai bahan bakar Otomotif. Misalnya dari
minyak kacang tanah, minyak kacang kedele,
minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak
jarak ricinus dan lainnya yang diolah menjadi
Biodiesel Oil/BDO (ex. bahan pangan).
Kendala akan timbul bila permintaan akan
komoditas pertanian tanaman pangan ini
(minyak makan/edible oil) meningkat. Dapat
diperkirakan akan terjadi
situasi, dimana
pada saat itu terjadi pertentangan alokasi
komoditas minyak makan, untuk mencukupi
kebutuhan bahan pangan penduduk atau
untuk mencukupi kebutuhan BBM-cair/BDO.
Untuk menghindari situasi dilematis
ini, sumber minyak nabati yg perlu
dikembangkan adalah dari tanaman penghasil
minyak non pangan/Non Edible Biodiesel Oil,
misalkan dari tanaman Jarak Pagar (Jatropha
Curcass Linn.), tanaman beracun sekaligus
juga penghasil minyak. Pengangkutan
sampah secara berkesinambungan memakai
Truk Sampah berbahan bakar BBM JatrophaBiodiesel Oil, demi kelancaran mobilitas,
khususnya mobilitas angkutan sampah dari
sumbernya sampai ke tujuan akhir, yaitu
tempat pengolahan sampah akhir (TPSA).
2. MENCIPTAKAN
SISTEM
PENGELOLAAN
SAMPAH
TERINTEGRASIBERKESINAMBUNGAN DI INDONESIA.
Upaya
mewujudkan
sistem
pengelolaan sampah yang mampu beroperasi
secara berkesinambungan dengan berbagai
konsep dan implementasinya telah dilakukan
sejak tahun 1971 di Indonesia walaupun
menghadapi berbagai masalah(8). Penetapan
dan
penempatan
lokasi
Tempat
Pembuangan Sampah Akhir (disingkat TPA)
adalah kegiatan illegal atau melawan hukum
apabila lokasi itu tidak tercantum di peta
rencana peruntukan lahan pada dokumen
PerDa yang berlaku tentang Rencana Tata
Ruang Kabupaten/Kota (RTRW). Ironisnya,
meskipun areal yang ditempati TPA ini bisa
mencapai 108 Hektar seperti di TPA Bantar
Gebang, Kota Bekasi yang beroperasi sejak
tahun 1985 hingga saat ini, seta TPST
Bojong
di
Kabupaten
Bogor
yang
kontroversial itu, keduanya berstatus lokasi
illegal. Bahkan 450 lokasi TPA lainnya di
Indonesia (9) mungkin sebagian besar
berstatus illegal /melanggar hukum tata
ruang, karena tidak diplot/terintegrasi pada
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PerDa
Peta
Rencana
Tata
Ruang
Kabupaten/Kota (RTRW).
Produksi
sampah
yang
berkesinambungan perlu diimbangi oleh
sistem pengelolaan sampah yang memiliki
sifat selain berkesinambungan juga mampu
mengoperasikan fasilitas pengaman dan
pengendali zat pencemar, sehingga tidak
mencemari lingkungan serta layak operasi,
ditinjau dari sisi finansial dan sisi ekonomi.
Prasarana dasar yang harus tersedia pada
sistem
pengelolaan
sampah
yang
berwawasan lingkungan seperti itu adalah
Tempat
Pengolahan
Sampah
Akhir
berteknologi Sanitary Landfill. Sampai saat ini
teknologi Sanitary Landfill di Indonesia masih
mengacu pada undang-undang yang ada di
Amerika Serikat (10) dan pada kenyataannya
tidak menjamin kesinambungan operasinya
dan mencemari lingkungan.
Tempat
Pembuangan Akhir/TPA, yang beroperasi
saat ini belum berfungsi sebagai Tempat
Pengolahan Sampah Akhir/TPSA.
Proses penguraian sampah di
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) selalu
menghasilkan limbah gas CO2 dan CH4,
cairan air lindi dan kompos alamiah/humus
bervolume sangat besar.
Kualitas dan
kuantitas limbah ini tidak mampu diselesaikan
sendiri oleh alam dalam kurun waktu yang
pendek. Dalam waktu 3 hari sejak diproduksi,
akan terjadi proses pembusukan sampah
organik yang menimbulkan gas/bau busuk
yang mengundang lalat, kecoa, serangga
pembawa penyakit dan lain-lain.
Proses penguraian ini akan berhenti jika
bahan organik yang dapat terurai telah
berubah bentuk menjadi kompos.
Agar
proses penguraian sampah di TPA tidak
mencemari lingkungan sekitarnya sebagai
akibat gas/bau busuk dan air lindi, diperlukan
pengadaan dan operasi sistem pengendalian
pencemaran di TPA.
Lokasi TPA
yang dilengkapi dan
dioperasikan dengan Sistem Pengendalian
Bahan Pencemar telah merubah sifat dari
fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah
(TPA) menjadi Tempat Pengolahan Sampah
Akhir atau disingkat TPSA.
Dengan asumsi standar produksi
sampah per orang/hari sebesar 2,6 liter
sampah, kegiatan sistem sosial-ekonomi
penduduk DKI Jakarta mampu menghasilkan
sampah sekitar 26.000 m3 setiap hari tanpa
henti.
Volume ini cenderung semakin
meningkat, seiring dengan perubahan gaya
hidup
dan
peningkatan
kemakmuran
penduduk.

Untuk
mengatasi
beban
kerja
pengelolaan sampah padat mudah busuk
sebesar itu, diperlukan konfigurasi sistem
pengelolaan sampah padat yang tepat guna,
tepat waktu dan tepat biaya serta dapat
menjamin kesinambungan operasi kebersihan
di pemukiman.
Diawali dari angkutan sampah dari
Tempat Penampungan Sementara/TPS ke
TPSA, perlu diadakan pasokan BBM-cair
secara berkesinambungan. Krisis pasokan
BBM-cair/Petro-Diesel(ADO) selama 3 hari
saja,
dapat
dipastikan
mengganggu
kesinambungan dan kelancaran operasi
transportasi sampah. Akibatnya adalah
sampah bertumpuk 3 hari dan mulai
membusuk di TPS. Proses pembusukan
ditimbunan
sampah,
pasti
mencemari
lingkungan pemukiman, apalagi bila krisis
transportasi sampah tersebut terjadi pada
saat musim hujan dan berlangsung lama.
Pemakaian BBM-cair
alternatif
pengganti Petro-Solar/ADO, yaitu BBMcair/Jatropha-Biodiesel (JC-BDO) akan dapat
mengatasi krisis pasokan BBM-cair yang
menimpa armada transportasi sampah
dimasa sekarang dan dimasa depan.
Pasokan JC-BDO ini dapat dipastikan
menjamin kesinambungan operasi sistem
transportasi sampah, sepanjang pasokan
Jatropha Curcas – Biodiesel Oil (JC-BDO)
yang dibutuhkan itu juga berkesinambungan
produksinya.
Mengingat kemacetan lalulintas di
jalan-jalan kota menuju lokasi TPSA yang
semakin parah mengakibatkan terjadinya
peningkatan biaya transportasi. Sekitar 60%
biaya pengoperasian sistem pengelolaan
sampah di Indonesia saat ini harus
dialokasikan untuk operasi sistem transportasi
sampah. Banyak cara yang dapat dilakukan,
agar
biaya
transportasi
sampah
itu
diturunkan. Bila ditinjau dari sisi komposisi
dan
karakteristik
sampah
Indonesia,
pengolahan sampah organik akan efektif.
Lebih efektif lagi adalah dengan mengolah
sampah memakai metoda pembakaran
sampah
(Waste
Incineration).
Tetapi
mengingat sampah di kawasan tropis sangat
basah, agar sampah dapat terbakar sendiri
dan mencapai temperatur stabil diatas 800
derajat Celcius, menjadikan metoda Waste
Incineration/Pembakaran Sampah ini mahal
akibat kebutuhan BBM-cair sangat banyak.
Usaha memanfaatkan sampah kota
melalui penerapan Teknologi Komposting
skala kota terkendala luas areal yang
dibutuhkan. Biaya operasi, standar kualitas
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produk dan kesulitan pemasaran kompos
skala besar berjangka panjang, tidak dapat
menjamin
kesinambungan
layanan
kebersihan dan
berpotensi menurunkan
kinerja sistem ekonomi dan finansial daerah,
bila intervensi pemerintah untuk membeli
kompos dalam jumlah besar, secara teratur
dan berjangka panjang tidak dilakukan.
Penerapan Teknologi Pembakaran
Sampah
(Waste
Incineration)
dengan
pembangkitan energi terkendala biaya karena
sampahnya basah dan ketrampilan SDM
operatornya. Teknologi ini dapat menjamin
kesinambungan operasi kebersihan, selama
BBM-cair selalu tersedia dalam jumlah yang
cukup dan harga rendah. Meskipun areal
yang diperlukan jauh lebih sempit dibanding
teknologi komposting, masih diperlukan lahan
tambahan untuk tempat pengolahan abu sisa
pembakarannya, seperti juga dengan metoda
komposting, memerlukan lahan tambahan
untuk menimbun sisa-sisa sampah yang tidak
dapat dikomposkan. Semua sistem perlu
TPSA.
Sebagai tujuan akhir dari Sistem
Pengelolaan Sampah, pengoperasian Tempat
Pembuangan Sampah Akhir berteknologi
Open Dumping (TPA-OD)
tidak dapat
dibenarkan lagi dan harus dilarang karena
tidak aman dan mencemari lingkungan. Pada
tahun 2005 di Indonesia ada 450 lokasi TPAOD yang seharusnya dire-habilitasi. Disitu
seharusnya menerapkan minimal teknologi
Sanitary Landfill (SL), agar layak sebagai
komponen dari
Struktur Tata Ruang
Kabupaten/Kota dan berfungsi sebagai
prasarana dasar kebersihan kota, agar tidak
mencemari lingkungannya.
Tempat Pengolahan Sampah Akhir
berteknologi
Sanitary-Landfill
(TPSA-SL)
sekali pakai pindah, diperlukan lokasinya
sebagai prasarana dasar kebersihan setiap
kawasan pemukiman. Diperlukan areal
sekurang-kurangnya berdaya tampung/olah
sampah minimum selama 15 tahun operasi.
Lokasi TPSA harus selalu tersedia, apapun
teknologi pengolahan sampahnya.
Kesulitan mencari lokasi TPSA baru
mengancam
operasi
pemeliharaan
kebersihan kota yang berkesinambungan.
Sistem TPSA-SL belum dapat menjamin
kesinambungan
layanan
kebersihan
pemukiman, selama belum tersedianya lokasi
TPSA baru yang menggantikan TPSA lama.
Situasi seperti ini telah dihadapi oleh seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia saat ini. Itu
sebabnya perlu diterapkan konsep spatial
persampahan yang baru yaitu 1C-2FT.RSL
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(1 Kota-2 TPSA.RSL) dan Teknologi
Reusable Sanitary Landfill di 2 lokasi TPSA,
dipakai bergantian, agar layanan kebersihan
berkesinambungan dan aman. Setiap lokasi
TPSA-RSL dapat dipakai berulang-ulang,
lokasinya tetap, sehingga tidak perlu lagi
mencari lokasi baru. Cukup 2 lokasi TPSARSL di setiap Kota.
3. TUTUP
SIKLUS
SISTEM
PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN
TPSA-RSL,
BERPRODUKSI
DUA
SUMBER ENERGI TERBARUKAN.
Dengan berbagai kendala yang harus
dilampaui, penulis di BPPT akhirnya dapat
menawarkan 2 konsep teknologi terintegrasi
yang dapat menjamin berlangsungnya proses
penanganan
sampah
yang
berkesinambungan (11). Kedua konsep dari
BPPT itu, yang pertama adalah konsep
spatial persampahan 1C-2FT.RSL system
(1 City-2 Final Treatment.RSL)/Satu Kota-2
TPSA.RSL dipakai bergilir lokasi tetap.
Konsep kedua sebagai komponen sistemnya,
yaitu konsep Teknologi 2 Tempat Pengolahan
Sampah
Akhir-Reusable
Sanitary
Landill(RSL) atau 2 Final Treatment-RSL.
Kedua
konsep
yang
saling
melengkapi
itu
semestinya
segera
diintegrasikan pada setiap Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) di
Indonesia. Dengan demikian status hukum 2
lokasi TPSA-RSL dapat dilegalkan.
Dua lokasi tetap TPSA-RSL dipakai secara
bergiliran dengan siklus 15 tahunan,
menghasilkan Energi Gas CH4, JC-Bio Diesel
Oil dan Kompos RSL sebelum dipakai ulang
(12,13)
.
Masalah sampah di Indonesia dapat
diselesaikan.
Caranya
adalah
dengan
mengintegrasikan
konsep
spatial
persampahan yaitu 1 City – 2 Final
Treatment.Reusable Sanitary Landfill (1C2FD.RSL) kedalam setiap Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).
Konsep spatial persampahan terintegrasi
dalam Perda RTRWK itu, implementasinya
dapat dimulai dengan pengadaan 2 lokasi
Tempat Pengolahan Sampah Akhir (2 TPSA)
dengan kapasitas tampung & olah sampah
masing-masing 15 tahun operasi, atau
memanfaatkan lokasi TPA lama untuk
dikonversi menjadi TPSA.RSL ke 1 dan
mencari 1 lokasi baru sebagai TPSA.RSL ke2.
Lokasi TPA lama, setelah selesai
menjalani proses penambangan kompos
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(Landfill-Mining), dilanjutkan dengan kegiatan
Rehabilitasi agar sesuai dengan syarat
Teknologi Reusable Sanitary Landfill. Sejak
awal
kedua
TPSA
itu
direncanakan
berteknologi Reusable Sanitary Landfill
(TPSA-RSL) di setiap Kabupaten/Kota yang
dioperasikan secara bergilir dengan siklus
operasi
15
tahun.
Karena
tempat
penampungan dan pengolahan sampah
selalu tersedia, dengan atau tanpa operasi
sistem pengolahan sampah diantaranya,
sistem ini dapat menjamin kesinambungan
operasi
pemeliharaan
kebersihan
Kabupaten/Kota selamanya tanpa mencemari
lingkungan. Dua Lokasi TPSA-RSL itu tetap
sepanjang masa dan harus dicantumkan pada
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota serta dokumen pelengkap
RTRWKnya. Dengan demikian selalu tersedia
ruang penampung dan pengolah sampah
padat
yang aspek legalitasnya dijamin
negara.
Dua Lokasi TPSA-RSL ini polusinya
terkendali. Dilingkari oleh Ruang Terbuka
Hijau selebar minimum 50 meter. Selain
membangkitkan listrik dan panas bertenaga
Gas CH4/Metana serta memproduksi minyak
JC-Biodiesel selama >15 tahun. Pada akhir
proses degradasi, ketika gas CH4 dan CO2
sudah tidak diproduksi lagi, tiba saatnya
dilaksanakan proses Landfill-Mining yang
memproduksi Kompos-RSL
berkapasitas
besar. Kompos.RSL ini dipakai untuk
memasok kebutuhan pupuk organik di
perkebunan energi Jatropha Curcas dilahan
TPSA.RSL sendiri dan di lahan kritis.
Bila proses Landfill-Mining selesai
dan lahan penampungan sampah segmen itu
telah kosong dan diperbaiki, ketika itulah
proses pemakaian ulang TPSA-RSL terjadi.
Tetapnya 2 lokasi TPSA-RSL itu dan disertai
jaminan bebas polusi dan bahkan sebagai
sumber pembangkit 2 macam energi
terbarukan itu (CH4 & JC-Biodiesel),
memungkinkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang tinggal disekeliling lokasi
TPSA-RSL, karena mendapat pasokan listrik
yang berasal dari proses LFGTE (Landfill Gas
to Energy) dan masyarakat sekitar lahan kritis
mendapat pasokan pupuk organik untuk
budidaya Jatropha Curcas yang bijinya diolah
menjadi JC-Biodiesel. Proses optimasi rute
transportasi sampah berbahan bakar JCBiodiesel
dapat dan mungkin untuk
dilaksanakan. Oleh karena tidak mencemari
lingkungan, bermanfaat menghasilkan 2
energi terbarukan dan menjadi lapangan kerja
baru, maka kedua lokasi TPSA.RSL itu layak

dijadikan jenis tersendiri peruntukan ruang
yaitu Guna Lahan Kawasan Khusus TPSARSL, layak diintegrasikan sebagai salah satu
komponen dari struktur tata ruang di RTRWK.
Dalam rangka pelaksanaan Western
Java Environmental Management Program
(WJEMP) yang didanai dari Bank Dunia,
telah diselesaikan proses perencanaan dan
perancangan TPSA-RSL yang pertama di
Indonesia, seluas 119,5 Ha. Dengan
kapasitas tampung sebesar 100 juta m3
sampah padat, di desa Bojong Menteng,
Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang
pada
tahun
2004.
Direncanakan
pembangunan tahap I dengan luas 30 Hektar
akan dimulai pada tahun 2007 dan siap
mengolah sampah pada tahun 2009 (14).
Selain menyediakan jasa pengolahan sampah
yang berasal dari Kabupaten Serang bagian
Timur, lokasi ini juga membangkitkan energi
listrik dan panas bertenaga gas CH4 (LFGTE)
sebesar 10 MWeh serta menghasilkan JCBiodiesel sebesar 60 ton/tahun untuk
menggerakkan armada Truk Sampah. Pada
Fase Landfill-Mining akan didapat sebanyak
20 juta ton KomposRSL, setelah itu diisi
ulang dengan sampah segar lagi, penghasil
Gas CH4.
Studi JICA pada tahun 1999(9)
melaporkan bahwa saat itu terdapat 450
lokasi TPA-Open Dumping di Indonesia.
TPA-Open Dumping (TPA-OD) seharusnya
dilarang beroperasi, karena tidak dilengkapi
dengan sistem pengendalian zat pencemar
lingkungan yang berwujud gas rumah kaca
(CO2 & CH4) serta cairan leachate. Oleh
karena itu, perlu direhabilitasi dan dilengkapi
dengan sistem pengendalian 2 jenis zat
pencemaran itu, sehingga mencapai standar
minimum yaitu standar Sanitary Landfill atau
langsung dengan standar TPSA-Reusable
Sanitary Landfill.
Agar kegiatan rehabilitasi TPA-OD
menjadi TPSA-RSL dapat dimulai, pada TPA
yang saat ini sudah ditutup dan ditinggalkan
maupun sedang beroperasi menjelang
penutupan,
harus
dilakukan
kegiatan
Penambangan (Landfill-Mining) dengan hasil
utama adalah KomposRSL. KomposRSL hasil
penambangan di TPA-OD jumlahnya sangat
besar dan hanya cocok untuk pemakaian
pada tanaman non pangan (Jatropha Curcas
L.) di lahan kritis dan di lahan TPSA-RSL.
Pemakaian
KomposRSL
untuk
memperbaiki
struktur
tanah
dan
meningkatkan zat hara pada lahan kritis akan
sangat bermanfaat dan dapat membantu
budidaya Jatropha Curcas L. disini, tanpa
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mengganggu pasokan pupuk buatan bagi
tanaman pangan. Sistem Ketahanan Pangan
Indonesia
tidak
terganggu.
Dengan
menempuh langkah ini, sistem ekonomi
Indonesia malah dapat diperkuat dengan
adanya sistem ketahanan energi dari sumbersumber terbarukan, yaitu yang berasal dari
pemerasan biji Jatropha Curcas L. asal
budidayanya di lahan kritis, di dua lokasi
TPSA-Reusable Sanitary Landfill
yang
terdapat di setiap Kabupaten/Kota di
Indonesia.
Bila TPA Bantar Gebang yang
luasnya 108 Ha itu direhabilitasi menjadi
TPSA-RSL Bantar Gebang - Bekasi,
diperkirakan
akan
diperoleh
pasokan
KomposRSL sebanyak 10 juta ton, selama
kurun waktu 10 tahun operasi Landfill-Mining.
Bila pemakaian tahunan untuk perkebunan
energi Jatropha Curcas L. sebesar 20 ton
KomposRSL/Ha., maka guna memperbaiki
lahan kritis yang ada disekitar lokasi TPSARSL itu dan dalam rangka meningkatkan
produktivitas budidaya Jatropha CL, kegiatan
Landfill-Mining di TPA Bantar Gebang Bekasi
mampu melayani dan memasok kebutuhan
budidaya Jatropha Curcas lahan kritis seluas
50.000 hektar selama 10 tahun. Perkebunan
Jatropha Curcas yang ditanam dan hidup
berkembang pada lahan kritis, yang telah
diperbaiki dengan kompos dari proses
Landfill-Mining TPA lama itu, dari proses
fotosintesa daun Jatropha Curcass akan
menghasilkan gas O2 dan menyerap gas
CO2 (Gas Rumah Kaca) sebanyak sekitar 8
ton/hektar
pertahun.
Pemanfaatan
KomposRSL hasil Landfill Mining di proses
awal Konversi menjadi TPSA-RSL Bantar
Gebang, dapat menyerap emisi GHG
sebanyak 4.000.000 ton CO2 selama 10
tahun.
4. LANGKAH HARMONIS MENGURANGI
KETERGANTUNGAN
PADA BAHAN
BAKAR
MINYAK
BUMI
DAN
MEMPERBAIKI
KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA DAN DI
KOTA.
Dua
langkah
harmonis
yang
mengintegrasikan aktivitas sosial-ekonomi
kawasan
pedesaan
maupun
kawasan
perkotaan itu, berpotensi mengarahkan
kegiatan ekonomi pada situasi dan kondisi
yang lebih baik dan berkembang pada kedua
kawasan pemukiman itu, yaitu ketika proses
sinergis Integrasi TPSA-RSL dan pengadaan
Kebun Jatropha Curcas L di lahan Kritis Desa
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dan, atau di sepanjang Pagar Halaman Desa
dijalankan.
Pemanfaatan Gas CH4 dari TPSARSL yang ada di kawasan perkotaan untuk
keperluan pembangkitan listrik dan pencucian
truk sampah dengan memanfaatkan panas
buangan generator listrik untuk pemanas
airnya, akan memberikan manfaat pada
masyarakat disekitar lokasi TPSA-RSL
melalui pasokan tenaga listrik dan lapangan
kerja pemeliharaan/cuci truk sampah pakai air
panas. Langkah ini juga memberikan manfaat
pada masyarakat kawasan pemukiman kota
melalui
kesinambungan
jasa
layanan
kebersihan dan jaminan beroperasinya sistem
transportasi sampah tanpa henti memakai
truk sampah yang selalu bersih dan terawat.
Kebersihan kawasan pemukiman dan badan
air yang mengalir disitu, pada akhirnya dapat
selalu dibebaskan dari sampah padat yang
terserak, mengurangi bahaya banjir.
Pada saat mengawali kegiatan
penerapan teknologi TPSA-Reusable Sanitary
Landfill pada lokasi TPA lama, harus didahului
dengan
kegiatan
Landfill-Mining
(Penambangan Kompos). Hasil proses awal
ini berupa Kompos yang harus dipakai
sebagai material untuk rehabilitasi lahan kritis
di kawasan pedesaan dan daerah aliran
sungai (DAS), dimana desa itu berada.
Kompos hasil bongkaran TPA tidak layak
dipakai pada lahan tanaman pangan, karena
tidak dijamin bebas dari zat pencemar logam
berat dan sebagainya.
Kegiatan rehabilitasi lahan kritis ini
harus diikuti dengan kegiatan budidaya
tanaman
penghasil
Biodiesel,
yaitu
perkebunan Jatropha Curcas disekitarnya.
Proses pertama untuk pengolahan biji jarak
adalah menjadi Minyak Bakar pengganti
Minyak Tanah dan dapat dilanjutkan dengan
pengolahan tahap kedua menjadi Jatropha
Curcas-Biodiesel/JC-BDO dan Glyserol oleh
warga desa sendiri.
Pembudidayaan Jatropha Curcas di
pagar halaman atau pagar kebun desa dan
juga DAS disekitar kawasan pemukiman desa
pada akhirnya dapat membebaskan warga
desa dari ketergantungan akan sumber energi
mineral. Secara mandiri, warga desa selalu
dapat memasok Minyak Bakar dan Biodiesel
untuk mesin diesel penggerak kapal ikan,
pembangkit listrik, truk
diesel angkutan
barang, traktor pengolah tanah, diesel mesin
penggilingan padi dan berbagai mesin
pertanian. Dengan demikian maka Desa
Mandiri Energi dapat terwujud. Selanjutnya
proses akumulasi modal dapat terjadi di
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kawasan pedesaan maupun didesa sekeliling
TPSA-RSL.
Dikawasan
pedesaan,
dimana
terdapat kegiatan budidaya Jatropha Curcas
dan pengolahan JC-Biodiesel, akan timbul
sektor ekonomi baru berbasis JC-Biodiesel.
Selain manfaat menciptakan kemandirian dan
ketahanan
sistem
energi
pedesaan,
keberadaan budidaya Jatropha Curcas di
Daerah Aliran Sungai secara berangsurangsur akan mengurangi erosi yang terjadi
selama ini, sehingga air yang mengalir
sepanjang aliran sungai menjadi lebih jernih
dan mengakibatkan proses degradasi bahan
pencemar di perairan akan menjadi semakin
aktif. Bila air sungai tersebut dipakai sebagai
air baku untuk pengolahan air minum
perkotaan, maka biaya untuk proses
penjernihan air baku dapat diturunkan,
kapasitas pasokan air bersih meningkat.
5. KESIMPULAN
Meskipun
dapat
diperhitungkan,
bahwa
penerapan
Konsep
Spatial
persampahan 1C-2FT.RSL
dan Konsep
teknologi Tempat Pengolahan Akhir SampahReusable
Sanitary
Landfill
yang
dikombinasikan
dengan
pembudidayaan
Jatropha Curcas Linn mempunyai potensi
yang menjanjikan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa sekaligus
masyarakat kota, masih diperlukan berbagai
langkah agar lokasi TPSA-RSL dapat diakui
sebagai Guna Lahan Kawasan Khusus TPSARSL yang berstatus legal. Diperlukan juga
penyempurnaan dan penyesuaian lapangan
apabila Teknologi TPSA-RSL akan diterapkan
disetiap Kabupaten/Kota.
Penerapan
Teknologi
TPSAReusable Sanitary Landfill dapat dimulai
dengan kegiatan Landfill-Mining pada TPA
lama yang sedang beroperasi/hampir tutup
seperti di TPA Bantar Gebang atau TPA
Leuwigajah.
Produk KomposRSL yang
dihasilkan dari proses Landfill-Mining ini
dipakai untuk perbaikan lahan kritis yang
direncanakan untuk
diusahakan sebagai
perkebunan Jatropha CL.
Jika produktivitas perkebunan energi
JC-Biodiesel dapat ditingkatkan, yaitu lebih
dari 6 ton/hektar/tahun (saat ini 1,5
ton/ha/tahun),
maka
langkah
mengintegrasikan
Sistem
Pengelolaan
Sampah dengan Sistem Kebun Energi
Terbarukan Non Edible ini dapat menjamin
kesinambungan
layanan
kebersihan
lingkungan desa dan kota dari cemaran

sampah, efek sinergi berupa penguatan dan
integrasi sistem ekonomi desa-kota dapat
segera dihitung dan dirasakan manfaatnya
oleh semua pemangku kepentingan.
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