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Abstrak 
 
Sampah merupakan persoalan yang tiada habisnya dan menjadi salah satu penyebab terjadinya 
banjir di Kota Makassar. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jumlah 
timbulan sampah Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 4.183,41 m³/hari, sedangkan sampah 
yang tertangani hanya sebesar 3.962,63 m³/hari, yakni hanya 95,37% terhadap timbulan sampah. 
Jumlah tersebut tentu saja membutuhkan penanganan lebih lanjut dalam hal pengolahan sampah 
secara terpadu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ide tentang inovasi 
gedung pengolahan sampah yang dapat mengkonversi sampah menjadi energi listrik atau Waste to 
Energy yaitu dengan penerapan teknologi insinerasi. Dengan pendekatan penelitian eksploratif ber-
tujuan mencari bentuk dan teknologi bangunan yang sesuai dengan permasalahan timbulan sampah. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, dokumentasi dan wawancara pada 
instansi terkait. Hasil penelitian meliputi area pengolahan sampah pada TPA Tamangapa Makassar 
didesain dalam bentuk bangunan agar timbulan sampah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat 
yang bermukim disekitarnya. Bentuk bangunan dibuat ekspresif dengan tujuan mengubah citra 
negatif masyarakat tentang sampah. Penciptaan bentuk bangunan mengacu pada proses integrasi 
lingkungan dan jauh dari kesan kumuh dan jorok. Aplikasi desain menguatkan citra gedung 
pengolahan sampah yang inovatif, efektif dan edukatif. Spesifikasi bangunan yang dirancang mampu 
membakar sampah hingga 700 ton perhari, menggunakan mesin insinerasi dengan output listrik 
10.000 KWh sebanyak 2 unit, untuk operasional insinerator menggunakan 50% dari total output 
listrik. 
 
Kata-kunci : banjir, inovasi bangunan, sampah, insinerasi, waste to energy 
 
 
Pendahuluan 

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan merupakan salah satu kota Metropolitan 
di Indonesia yang telah berkembang pesat dan 
berperan sebagai pintu gerbang Indonesia 
Timur. Salah satu dampak dari perkembangan 
kota adalah adanya peningkatan jumlah volume 
sampah yang menuntut peningkatan sarana dan 
prasarana persampahan sementara lahan yang 
ada sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut 
maka diperlukan manajemen pengelolaan sam-
pah yang baik dan efisien.  

Sampah merupakan persoalan yang tiada habis-
nya dan setiap tahun mengalami peningkatan 
secara kuantitas dan kualitas. Peningkatan ma-
salah sampah di Kota Makassar sejalan dengan 
peningkatan jumlah penduduk Kota Makassar 
setiap tahunnya, perkembangan sektor industri 
dan usaha lainnya. Selain itu, adanya keter-
batasan sarana dan prasarana pengelolaan sam-
pah, keterbatasan lahan sebagai Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA), dan belum adanya fasilitas 
pengelolaan sampah yang efektif dan efisien 
dalam mengatasi masalah sampah tersebut. 
Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan 

mailto:wasilah@uin-alauddin.ac.id


Inovasi Gedung Pengolahan Sampah Berbasis Insinerasi yang Ramah Lingkungan  

D 086 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 
 

Kebersihan Kota Makassar, jumlah timbulan 
sampah Kota Makassar pada tahun 2016 men-
capai 4.183,41 m³/hari, sedangkan sampah 
yang tertangani hanya sebesar 3.962,63 m³/hari, 
yakni hanya 95,37 persen terhadap timbulan 
sampah. Jumlah tersebut tentu saja membutuh-
kan penanganan lebih lanjut dalam hal pengola-
han sampah secara terpadu dan menyeluruh da-
lam lingkup Kota Makassar. 

Sampah selalu identik dengan barang sisa atau 
hasil buangan tak berharga. Meski setiap hari 
manusia selalu menghasilkan sampah, manusia 
pula yang paling menghindari sampah. Selama 
ini sampah dikelola dengan konsep buang begitu 
saja (open dumping), buang bakar (dibakar 
begitu saja), gali tutup (sanitary landfill), ter-
nyata tidak memberikan solusi yang baik. Pe-
nyebab banjir umumnya adalah sampah organik, 
plastik atau kaleng yang sulit terurai. Sampah-
sampah jenis ini juga perlu mendapat perhatian 
untuk di daur ulang. Dalam konteks inilah, di-
perlukan solusi penanganan sampah kota yang 
tepat, yang mampu mengeliminir menumpuknya 
timbunan sampah, sampai mencapai taraf zero 
waste.  

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masa-
lah yang kian mendesak di kota Makassar, se-
bab apabila tidak dilakukan penanganan yang 
baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan 
keseimbangan lingkungan yang merugikan atau 
tidak diharapkan sehingga dapat mencemari 
lingkungan baik air, tanah, dan udara. Oleh 
Karena itu untuk mengatasi masalah pencema-
ran tersebut diperlukan penanganan dan pe-
ngendalian terhadap sampah. Masalah yang 
sering timbul dalam penanganan sampah kota 
adalah masalah biaya operasional yang tinggi 
dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk 
pembuangan. 

Melihat realita yang ada, maka dibutuhkan se-
buah terobosan baru dalam proses pengola-han 
sampah perkotaan, salah satunya adalah solusi 
bahwa sampah dapat dikonversi menjadi energi 
listrik atau Waste to Energy. Sistem Waste-to-
energy (WTE) membakar sampah kota non-B3 
untuk menghasilkan listrik dan/atau uap air, dan 
sekaligus mensteril dan mengurangi volume 
sampah yang dibutuhkan untuk landfill. Hal ini 

juga dapat diperoleh dengan penerapan tek-
nologi insinerasi menggunakan bahan bakar 
sampah.  

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang 
mengkonversi materi padat (dalam hal ini 
sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta 
materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu 
(bottom ash) dan debu (fly ash). Panas yang 
dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat di-
manfaatkan untuk mengkonversi suatu materi 
menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk 
pembangkitan listrik dan air panas. 

Insinerasi adalah metode pengolahan sampah 
dengan cara membakar sampah pada suatu 
tungku pembakaran. Di beberapa negara maju, 
teknologi insinerasi sudah diterapkan dengan 
kapasitas besar (skala kota) (damanhuri dan 
padmi, 2008). 

Teknologi insinerator skala besar terus ber-
kembang, khususnya dengan banyaknya peno-
lakan akan teknologi ini yang dianggap ber-
masalah dalam sudut pencemaran udara. Salah 
satu kelebihan yang dikembangkan terus dalam 
teknologi terbaru dari insinerator ini adalah pe-
manfaatan enersi, sehingga nama incinerator 
cenderung berubah seperti waste-to-energy, 
thermal converter.  

 

Gambar 1. Proses insinerasi. Sumber, damanhuri dan 
padmi (2008) 

Dengan demikian teknologi insinerasi menjadi 
sebuah pilihan strategis dalam hal pengurangan 
sampah. Potensi pengurangan sampah dengan 
teknologi insinerasi sangat efektif dan hal yang 
utama adalah mampu memberikan output be-
rupa energi listrik. Hal ini akan sangat mem-
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bantu meringankan beban PLN dalam penye-
diaan listrik bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk 
memberikan solusi perancangan bangunan pe-
ngolahan sampah dengan menerapkan teknologi 
insinerasi. Mengingat fungsi bangunan sebagai 
fasilitas pengolahan sampah maka diharapkan 
bentuk dan suasana gedung dapat memberikan 
kenyamanan kepada penggunanya. Dalam pe-
rancangan bentuk bangunan akan dirumuskan 
transformasi bentuk dengan kesan ekspresif dan 
energetik sehingga dapat mengubah citra nega-
tif masyarakat tentang sampah dan mampu 
memberikan efek kepedulian akan sampah. 

Dalam proses desain fisik penerapan bentuk 
dasar akan dihubungkan dengan konsep arsitek-
tur yang akan diterapkan, kemudian dilakukan 
transformasi bentuk dengan metode penamba-
han atau pengurangan bentuk. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode pe-
nelitian yang berlandaskan pada filsafat post-
positivisme yang digunakan untuk meneliti kon-
disi obyek yang alamiah, dimana peneliti ber-
peran sebagai instrument kunci, pengambilan 
sampel sumber data yang dilakukan secara pur-
posive (Creswell, 2008). Kategori sifat peneli-
tian ini adalah eksploratif dengan pendekatan 
induktif. Penelitian eksploratif adalah suatu 
metode yang bertujuan untuk mematakan suatu 
objek secara relatif mendalam. Sehingga pe-
nelitian eksploratif merupakan penelitian yang 
dilakukan untuk mencari hal-hal yang mem-
pengaruhi terjadinya sesuatu (Groat & Wang, 
2002). Adapun pendekatan penelitian yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah pende-
katan induktif, yaitu suatu pendekatan dengan 
mengambil suatu kesimpulan secara umum dari 
fakta-fakta nyata yang ada di lapangan. Induktif 
merupakan cara berpikir, dimana ditarik ke-
simpulan yang bersifat umum dari berbagai 
kasus yang bersifat individual. Penarikan kesim-
pulan secara induktif dimulai dengan menyatu-
kan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. 
Dengan kata lain, pendekatan induktif adalah 
penelitian yang berangkat atau bertumpu pada 

data atau fakta dilapangan yang kemudian dihu-
bungkan dengan teori yang relevan atau sesuai 
sehingga  menghasilkan  suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara obse-
rvasi langsung, dokumentasi dan wawancara. 
Metode observasi langsung dilakukan guna men-
dapatkan data secara langsung bagaimana 
kondisi fisik yang ada tanpa adanya suatu reka-
yasa tertentu. Pengumpulan data-data ter-kait 
pengolahan sampah kota, penerapan tek-nologi 
insinerasi, dan mengenai kebutuhan dan standar 
ruang untuk fasilitas pengolahan sampah. Doku-
mentasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu area 
TPA Tamangapa yang menjadi lahan sasaran 
pembangunan gedung pengolahan sampah ber-
basis insinerasi yang ramah lingkungan di Kota 
Makassar. Bukti dokumentasi berupa foto dan 
beberapa data lainnya yang dibutuhkan dalam 
melakukan analisis data. Wawancara dilakukan 
di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Ma-
kassar. Metode wawancara ini dilakukan dengan 
teknik purposive sampling untuk mengumpulkan 
dokumen penunjang lainnya dan melengkapi 
hasil observasi.  

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah 
eksplorasi desain. Metode ini bertujuan untuk 
menentukan desain ideal yang mampu diterap-
kan pada lokasi penelitian yaitu kawasan TPA 
Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tama-
ngapa. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi 
eksisting TPA Tamangapa saat ini menampung 
banyak timbulan sampah yang semakin lama 
semakin bertambah. 

Kondisi ini berdampak pada kesehatan dan Ke-
nyamanan masyarakat yang bermukim di area 
permukiman sekitar TPA. Sehingga dibutuhkan 
teknologi yang mampu mengatasi masalah per-
sampahan tersebut. Melalui metode eksplorasi 
desain ini, diharapkan mampu menghasilkan 
inovasi gedung pengolahan sampah berbasis 
insinerasi yang ramah lingkungan sebagai solusi 



Inovasi Gedung Pengolahan Sampah Berbasis Insinerasi yang Ramah Lingkungan  

D 088 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 
 

terbaik dalam menangani masalah persampahan 
dan konsumsi listrik masyarakat Kota Makassar. 

Adapun tahapan proses pelaksanaan penelitian 
meliputi : 
1. Studi literatur, berupa pengumpulan data-

data terkait pengolahan sampah kota, pe-
nerapan teknologi insinerasi, dan menge-
nai kebutuhan dan standar ruang untuk 
fasilitas pengolahan sampah. 

2. Observasi lokasi penelitian, dilakukan guna 
mengumpulkan informasi mengenai pote-
nsi-potensi sosial ekonomi dan lingkungan 
fisik lokasi penelitian yang menunjang ke-
berhasilan inovasi desain gedung. 

3. Analisis pendekatan desain, berupa analisis 
dan simulasi terhadap potensi lokasi pe-
nelitian, serta analisis terhadap strategi 
penerapan bentuk dan fasilitas gedung. 

4. Penyusunan konsep dan eksplorasi desain 
gedung pengolahan sampah dengan pene-
rapan teknologi insinerasi yang terintegrasi 
dengan lingkungan lokasi penelitian. 

5. Hasil desain, berupa desain gedung pengo-
lahan sampah dengan penerapan teknologi 
insinerasi yang ramah lingkungan sehingga 
mampu meminimalkan masalah persampa-
han dan memaksimalkan potensi sampah 
dengan menghasilkan energi. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Keber-
sihan Kota Makassar, jumlah timbulan sampah 
Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 
4.183,41 m³/hari, sedangkan sampah yang ter-
tangani hanya sebesar 3.962,63 m³/hari, yakni 
hanya 95,37 persen terhadap timbulan sampah.  
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa volume 
sampah yang masuk di TPA Kota Makassar 
masih cukup besar, sangat jauh dari target pe-
ngurangan sampah yang merupakan salah satu 
dari metode pengelolaan sampah, yaitu 20% 
dari total produksi sampah perhari. 

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat ini 
maupun di masa mendatang merupakan dasar 
dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian 
sistem pengelolaan persampahan yang tepat 
dan efisien. Teknologi insinerasi dianggap mapu 
menjawab tantangan problematika persam-

pahan di Kota Makassar. Teknologi insinerasi 
merupakan proses pengolahan buangan dengan 
cara pembakaran pada temperatur yang sangat 
tinggi (>800ºC) untuk mereduksi timbulan yang 
tergolong mudah terbakar (combustible), yang 
sudah tidak dapat didaurulang lagi. Sasaran 
insinerasi adalah untuk mereduksi massa dan 
volume buangan, membunuh bakteri dan virus 
dan meredukdi materi kimia toksik, serta memu-
dahkan penanganan limbah selanjutnya. Insine-
rasi dapat mengurangi volume buangan padat 
domestik sampai 85-95% dan pengurangan be-
rat sampai 70-80%. 

Mesin insinerator untuk pembakaran sampah 
harus dilengkapi dengan system pengendalian 
dan kontrol untuk memenuhi batas-batas emisi 
partikel dan gas buang sehingga dipastikan asap 
yang keluar dari tempat pembakaran sampah 
merupakan gas yang sudah netral. Sedangkan 
abu yang dihasilkan dari proses pembakaran 
bisa digunakan untuk bahan bangunan, dibuat 
bahan campuran kompos, atau dibuang ke 
landfill. Sedangkan residu dari sampah yang 
tidak bisa dibakar seperti sisa logam bisa didaur 
ulang. 

Bentuk dan Massa Bangunan 

Area pengolahan sampah pada TPA didesain 
dalam bentuk bangunan agar timbulan sampah 
tidak mengganggu pandangan dan kenyamanan, 
dan kesehatan masyarakat yang bermukim di-
sekitarnya. Fasade bangunan sebagian besar 
menggunakan material kaca yang dilengkapi 
dengan tata hijau untuk mereduksi gelombang 
panas matahari. 

 
Gambar 2. Tampak depan bangunan 

Bentuk bangunan dibuat ekspresif dengan 
tujuan mengubah citra negatif masyarakat ten-
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tang sampah. Sebagai gedung fasilitas pengo-
lahan sampah, penciptaan bentuk bangunan 
mengacu pada proses integrasi lingkungan dan 
jauh dari kesan kumuh dan jorok. Sehingga 
dibutuhkan aplikasi desain yang menguatkan 
citra bangunan sebagai fasilitas pengolahan 
sampah yang inovatif, efektif dan edukatif. 

 

Gambar 3. Transformasi bentuk gedung pengolahan 
sampah.  

Inspirasi bentuk berasal dari perpaduan aplikasi 
pola lansekap dan transformasi geometri yang 
menghasilkan bentuk menyerupai bukit. Bentuk 
bukit tersebut menjadi dasar pola perulangan 
bentuk. Untuk tampilan bangunan pada fasade 
utara, digunakan pola organik guna mencipta-
kan kesan ekspresif natural. Pola organik ini 
juga dimaksudkan untuk memberikan kesan 
natural yang ekspresif sebagai elemen pem-
bentuk wajah bangunan.  

Sedangkan untuk material pembentuk bangunan 
secara menyeluruh diaplikasikan material-mate-
rial modern dengan tingkat insulasi yang tinggi 
seperti polysterene panel yang dikombi-nasikan 
dengan material vapour barrier sebagai material 
pendukung akustik bangunan. 

 

Gambar 4. Perspektif gedung pengolahan sampah. 

Massa bangunan didesain dengan system rang-
kaian yang tidak terpisahkan, dimulai dari ba-
ngunan utama diletakkan di arah utara, kemu-
dian dihubungkan oleh sebuah area visitor 
center yang memanjang menyusuri area pengo-
lah sampah hingga ke area residu di selatan 
kawasan. 

 

Gambar 5. Tata massa bangunan kawasan 
pengolahan sampah berbasis insinerasi 

 
Struktur, Material dan Selubung Bangunan 

 
Gambar 6. Struktur, material, dan selubung 

bangunan pengolahan sampah 

Fasilitas pengolahan sampah digolongkan dalam 
bangunan bentang lebar untuk bangunan utama 
pengolahan sampah dan bangunan rendah tiga 
lantai untuk bangunan pengelola. Tipe struktur 
yang digunakan untuk bangunan pengolahan 
sampah yaitu pondasi pile cap dengan tiang 
pancang, baja prefabrikasi sebagai super struk-
tur, dan baja konvensional sebagai up-struktur. 
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Sementara untuk bangunan pengelola meng-
gunakan pondasi pile cap dengan tiang pancang, 
kolom, sloof, dan balok beton bertulang, serta 
rangkaian baja ringan sebagai upstruktur.  

Material yang digunakan pada desain ini adalah 
material-material dengan tingkat insulasi tinggi, 
sehingga memberikan kenyamanan dalam ruang. 
Terkhusus untuk fasade bangunan utama meng-
gunakan material polystyrene panel yang dikom-
binasikan dengan vapour barrier sehingga mam-
pu meredam kebisingan dalam ruang pengola-
han. 

Layout Ruang Dalam 

Layout ruang dalam meliputi penataan hubu-
ngan karakteristik yamg dalam perencanaanya 
dilakukan zoning untuk memberikan batasan 
area. Dalam perencanaan ini sendiri dilakukan 
zoning terhadap empat kawasan yaitu zona 
public, semi privat, privat, dan zona khusus. 

 

Gambar 7. Zoning dan layout ruang dalam 

Dalam perancangan arsitektur cahaya memain-
kan peranan yang sangat vital, sebagai penun-
jang fungsi ruang dan berlangsungnya kegiatan 
dalam ruang. Pada dasarnya sistem pencahaya-
an menggunakan dua pendekatan sistem yaitu 
pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. 
Dalam pendekatan proses desain sistem penca-
hayan maka diusahakan untuk memaksimalkan 
pencahayaan alami sehingga mampu mereduksi 
peran dari pencahayaan buatan.  

Dalam penerapan pencahayaan alami hal utama 
yang harus dilakukan adalah bagaimana mema-
sukkan cahaya. Namun bukan dari segi kuanti-
tas cahaya yang dibutuhkan, tapi seberapa 
besar kualitas cahaya serta beberapa faktor lain 
yang harus diperhatikan. Begitupula dalam pe-
nerapan pencahayaan buatan sebagai peleng-
kap pencahayaan siang hari, juga sebagai sis-
tem pencahayaan dimalam hari dibutuhkan ran-
cangan pencahayaan yang baik dengan mene-
kankan fleksibilitas dan kualitas. Sistem penca-
hayaan yang tidak efektif hanya akan mem-
buang energi listrik. 

 
Gambar 8. Konsep pencahayaan alami dan buatan 

Konsep Pengolahan Sampah 

Berdasarkan penelitian zubair dkk (2011), Tim-
bulan sampah rumah tangga di Kota Makassar 
adalah 2,18 ltr/org/hari dalam satuan volume 
atau 0,28 kg/org/hari dalam satuan berat, 
dengan jumlah penduduk makassar yang di-
lansir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
pada maret 2017 sebanyak 1.769.920 jiwa maka 
produksi sampah harian penduduk kota se-
banyak 496 ton. Sehingga produksi sampah kota 
Makassar yang akan diolah adalah 496 ton 
dengan kadar air sekitar 60%, selanjutnya di-
lakukan pengurangan kadar air sebesar 50% 
dengan menggunakan metode penirisan dalam 
bungker selama 3-5 hari. Temperatur pemba-
karan minimal dengan unit insenerator adalah 
850oC. Apabila temperatur terlalu rendah maka 
akan terbentuk dioksin. 
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Gambar 9. Unit-unit pada insinerator skala kota. 

(Sumber: damanhuri dan padmi 2008) 

Proses pengolahan sampah dengan teknologi 
insinerasi dimulai pada sampah dari TPS di-
angkut oleh truk-truk pengangkut sampah ke 
fasilitas pengolahan. Truk yang tiba akan di-tim-
bang terlebih dahulu sebelum membuang sam-
pah ke dalam bungker sampah yang berdinding 
beton. Ruang bongkar sampah ini merupakan 
ruangan tertutup, dan udara dalam ruangan 
diisap oleh kipas udara (desain khusus bunker 
dengan muatan negatif) sehingga bau sampah 
tidak menyebar keluar ruangan tetapi disalurkan 
ke tungku pembakaran.  

Pembakaran sampah dilakukan dengan grabber 
yang terpasang pada overhead traveling crane, 
dan dikendalikan dari jarak jauh dari ruang 
kendali.  Tungku pembakaran dirancang khusus 
agar sampah dapat terbakar pada temperatur 
tinggi dalam waktu yang cukup lama sehingga 
seluruh sampah dapat terbakar sempurna dan 
dapat menghilangkan gas-gas beracun yang ter-
bentuk seperti dioksin dan furan. Sisa pem-
bakaran berupa abu bawah (Bottom Ash) di-
keluarkan secara otomatis dan dikumpulkan 
sebelum diangkut untuk dimanfaatkan lebih 
lanjut. 

Gas panas hasil pembakaran kemudian di-
manfaatkan untuk menguapkan air yang berada 
dalam pipa-pipa ketel (boiler). Saluran gas 
panas dari tungku diatur sedemikian rupa se-
hingga temperatur gas panas ketika mengenai 
boiler tidak terlalu tinggi. Demikian juga tekanan 
dan temperatur uap di dalam pipa diatur 
sedemikian rupa sehingga perbedaan tempe-
ratur antara gas panas dan uap air tidak me-
nyebabkan pengembunan gas di pipa-pipa boiler 
yang dapat menyebabkan korosi. Untuk meng-
hilangkan kerak biasanya pipa-pipa boiler ini 
dilengkapi dengan penyemprot gas asitilen. 

Uap bertemperatur dan bertekanan tinggi yang 
dihasilkan digunakan untuk memutar turbin 
yang terhubung dengan generator pembangkit 
listrik. Jumlah air yang diperlukan untuk me-
mutar turbin dan menghasilkan listrik ini ber-
gantung kepada karakteristik turbin yang di-
gunakan. Namun demikian, uap yang dihasil-kan 
tidak langsung di buang tetapi diembunkan di 
kondensor, dan dialirkan kembali ke ketel. 

Meskipun air disirkulasikan kembali, biasanya di-
perlukan penambahan air ketel sebesar 10–15 
persen untuk mengkompensasi kebocoran uap 
yang terjadi. 

 

 

Gambar 10. Tahapan proses insinerasi 
 

 
Gambar 11. Konsep gedung pengolahan sampah 
dengan teknologi insinerasi. 

Spesifikasi bangunan yang dirancang mampu 
membakar sampah hingga 700 ton perhari, 
menggunakan mesin insinerasi dengan output 
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listrik 10.000 KWh sebanyak 2 unit, untuk 
operasional insenerator menggunakan 50% dari 
total output listrik. 

Kesimpulan  

Berdasarkan penjabaran diatas maka dalam 
proses perancangan bangunan, tata massa dan 
bentuk bangunan didesain dapat membantu 
menciptakan kenyamanan ruang dalam dan 
ruang luar gedung perencanaan, dapat mem-
bantu menciptakan ekspresi bangunan yang 
arsitektural sesuai dengan fungsi bangunan, 
serta mampu mendukung penerapan efisiensi 
energi. 

Sebagai fasilitas pengolahan sampah tentunya 
penciptaan bentuk bangunan mengacu pada 
proses integrasi lingkungan. Hal menarik yang 
berupaya untuk diaplikasikan adalah bagaimana 
fasilitas pengolahan sampah menjadi sarana 
yang inovatif dan edukatif yang menyenangkan 
serta terhindar dari kesan kumuh dan jorok, 
sehingga dibutuhkan aplikasi desain yang me-
nguatkan citra sebagai fasilitas pengolahan 
sampah. Maka secara konseptual bangunan 
utama disesuaikan dengan hasil analisa pola 
lansekap yang kemudian dipadukan dengan 
geometri bentuk dasar kubus yang kemudian di-
transformasikan menyerupai bentuk bukit. Hal 
ini diharapkan memberikan kesan ekspresif dan 
energetik. 

Penerapan teknologi insinerasi menggunakan 
bahan bakar sampah menjadi sebuah pilihan 
strategis dalam mengurangi timbulan sampah. 
Potensi pengurangan sampah dengan teknologi 
insinerasi sangat efektif dan hal yang utama 
adalah mampu memberikan output berupa 
energi listrik. Kelebihan lain dari teknologi insi-
nerasi antara lain mengurangi volume sampah 
hingga 90 %, adanya energy recovery, jika 
dikelola dengan baik, polusi udara yang dilepas-
kan akan rendah, membutuhkan lahan minimal. 
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