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Garis Besar Buku Panduan Ini
Buku ini berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teknologi konversi POME menjadi
energi beserta manfaatnya, serta sebagai petunjuk bagi mereka yang berminat melakukan studi
kelayakan. Buku ini mencakup tujuh bagian utama:
, memberi informasi dasar mengenai limbah
(POME), biogas, teknologi produksi biogas, dan

cair pabrik kelapa sawit atau
proses anaerobik.

, membahas pembangunan dan
pengoperasian pembangkit listrik tenaga biogas, ragam pemanfaatan biogas, dan risiko
operasional pembangkit tersebut.
, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk
potensi produksi biogas yang berbeda tergantung pada lokasi, kapasitas, pengoperasian dan
kualitas limbah
yang dihasilkan. Bagian ini memberikan contoh-contoh analisis dalam studi
kelayakan dan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg).

untuk mendanai suatu proyek.

standar keberlanjutan di industri minyak sawit.

emisi, dan melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca.

untuk menghitung emisi gas rumah kaca dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit, serta potensi
penurunan emisi dari pembangunan proyek penangkapan gas metana dan pembangkit listrik
tenaga biogas.
Versi elektronik buku ini dapat diunduh di http://winrock-indo.org/4732.html
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anaerob. Tanpa pengendalian, biogas merupakan kontributor utama bagi perubahan iklim global.
Biogas biasanya terdiri dari 50–75% metana (CH4), 25–45% karbon dioksida (CO2), dan sejumlah
langsung ke atmosfer. Sebagai gas rumah kaca (GRK), metana mempunyai efek 21 kali lebih besar
dibandingkan dengan CO2.
Pembangkit listrik tenaga biogas mengambil manfaat dari proses penguraian alami untuk
membangkitkan listrik. Limbah cair organik yang dihasilkan selama produksi kelapa sawit
merupakan sumber energi besar yang belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Mengubah
POME menjadi biogas untuk dibakar dapat menghasilkan energi sekaligus mengurangi dampak
perubahan iklim dari proses produksi minyak kelapa sawit.
menunjukkan potensi daya
dari konversi POME menjadi biogas yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.

Kapasitas PKS

Potensi Daya
m

m

30

21.0

400

1,1

45

31,5

600

1,6

60

42.0

800

2,1

90

63.0

1200

3,2

34.280

23.996.0

479.920

1.280
3 limbah cair,

PKS beroperasi 20 jam per hari, konsentrasi COD 55.000 mg/l
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Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian utama Indonesia yang telah berkembang
dari 300.000 hektar perkebunan yang menghasilkan 720.000 ton kelapa sawit mentah di tahun
1980, menjadi 8,9 juta hektar yang menghasilkan 23 juta ton CPO di tahun 2011
.

4 Semaian
di Kebun Raya
Bogor

Pabrik
Komersial
di Sungai Liput

294.560 ha
ditanam

8,3 juta ha
ditanam

8,9 juta ha
ditanam

9,1 juta ha
ditanam

721.172 ton
CPO dihasilkan

22 juta ton
CPO dihasilkan

23 juta ton
CPO dihasilkan

34 juta ton
CPO dihasilkan

503.000 ton
CPO diekspor

16 juta ton
CPO diekspor

17 juta ton
CPO diekspor

Indonesia saat ini merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tercatat pada tahun
2011 terdapat sekitar 608 pabrik pengolahan kelapa sawit. Industri kelapa sawit yang semakin
lebih baik. Penangkapan metana dan pengubahan biogas menjadi energi menawarkan salah satu
energi terbarukan.

proyek awal penangkapan metana dari POME umumnya membakar biogas yang dihasilkan dengan
sistem
. Walaupun harga kredit karbon jatuh semenjak pertengahan 2011, harga turun
dari sekitar 12 Euro menjadi 0,5 Euro per ton CO2, MPB telah mendorong perusahaan kelapa
sawit untuk mengembangkan proyek penangkapan metana. Pada akhir tahun 2012, tercatat 36
. Diantara
proyek-proyek tersebut, 10 proyek telah berhasil mendapatkan CER dan mendapatkan manfaat
ekonomis dari pembiayaan karbon melalui MPB (lihat
).
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Lokasi

(ton CO

Milano Pinang Awam
Victorindo Alam Lestari
Tolan Tiga Indonesia
(Perlabian)
Permata Hijau Sawit
Tolan Tiga Indonesia
(Bukit Maradja)

Sumatera Utara
Sumatera Utara
Sumatera Utara

Desember 2008
Januari 2009
November 2009

33.390
39.218
31.757

Sumatera Utara
Sumatera Utara

November 2009
November 2009

38.424
10.094

Bakrie Pasaman
S
Sisirau
Pinago Utama Sugihwaras
Musim Mas Pangkalan Lesung

Sumatera Barat
Jambi
Aceh
Sumatera Selatan
Riau

November 2009
Februari 2010
November 2009
November 2010
Oktober 2011

21.980
15.743
16.470
54.312
52.397

Pada tahun 2011, beberapa perusahaan kelapa sawit mulai melihat manfaat ekonomis dari
penggunaan metana dalam biogas untuk pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan
internal
/201 mengenai
untuk energi terbarukan dari biomassa dan
biogas mendorong minat penjualan listrik dari proyek konversi POME menjadi energi ke
jaringan PLN. Berdasarkan peraturan tersebut, pemilik pabrik dapat menjual listrik kepada
Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui skema Perjanjian Jual Beli Listrik/
(PPA) atau perjanjian penjualan kelebihan daya listrik
. Dukungan
dari pemerintah ini membuat proyek
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Pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk produksi minyak kelapa sawit
menghasilkan beberapa jenis limbah. Proses ekstraksi minyak, pencucian, dan pembersihan di
pabrik menghasilkan limbah cair kelapa sawit atau
(POME). Dalam ekstraksi
minyak sawit, terdapat 3 proses utama yang menghasilkan POME:
(CPO), yaitu
pemerasan, memisahan, dan penjernihan.
Pabrik kelapa sawit menghasilkan 0,7–1 m3
(pH 3,3–4,6), kental, berwarna kecoklatan dengan kandungan padatan, minyak dan lemak,
(COD), dan

POME mengandung sejumlah besar nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium, sehingga
dapat digunakan sebagai pupuk yang baik untuk perkebunan kelapa sawit. Namun demikian,
operator pabrik harus melakukan pengolahan terlebih dahulu pada POME sebelum digunakan
vegetasi dan mengkontaminasi tanah. Baku mutu aplikasi POME pada lahan diatur dalam
mutu berdasarkan peraturan yang berlaku ditunjukkan dalam

Parameter

Baku Mutu Sesuai Peraturan

Unit

Rata- ata

BOD

mg/l

8.200–35.000

21.280

100

COD

mg/l

15.103–65.100

34.740

350

TSS

mg/l

1.330–50.700

31.170

250

Amonia (NH3-N)

mg/l

12–126

Minyak dan Lemak

mg/l

190–14.720

pH
Maksimal POME
yang dihasilkan

8

.

3,3–4,6
m3/ton
CPO

41
3.075
4

5.000

50***
25
6–9
2,5

6–9

Membuang POME langsung ke sungai adalah pelanggaran karena dapat menimbulkan akibat yang
merugikan. Melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/1995, Pemerintah
dibuang langsung ke sungai oleh pabrik.

dapat mencemari lingkungan karena dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut di dalam
air. Untuk memenuhi standar peraturan, operator pabrik harus mengolah POME sebelum
dibuang ke perairan. Box menunjukkan peran oksigen terlarut dalam ekosistem air dan dampak
pembuangan POME yang belum diolah terhadap ekologi perairan.
Box
Membuang POME ke sungai dapat merusak ekologi air karena menurunkan kadar oksigen terlarut.
Binatang yang hidup di perairan bergantung pada oksigen terlarut, yaitu oksigen yang ada dalam air
untuk dapat bertahan hidup. Jumlah oksigen terlarut dalam air tergantung pada temperatur, banyaknya
sedimen, banyaknya oksigen yang dikonsumsi oleh organisme yang bernafas dan membusuk, dan
banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, aliran arus, dan a asi. Oksigen terlarut
diukur dalam satuan milligram per liter (mg/l) atau
(ppm). Kebanyakan ikan memerlukan
8 mg/l oksigen.
Bakteri menguraikan
prosesnya

material

organik

pada

POME

secara

alami,

yang

dalam

zat organik dalam kondisi aerobik. BOD diukur dari
konsumsi oksigen dari awal sampai akhir periode pengujian berdasarkan inkubasi sampel yang
tersegel selama lima hari pada suhu tertentu.

Nilai BOD maupun nilai COD menunjukkan jumlah zat organik yang ada dalam POME dan dapat
digunakan untuk menghitung potensi biogas.
membahas
lebih lanjut bagaimana cara menghitung seberapa banyak biogas yang dapat diperoleh
berdasarkan nilai COD yang terukur.
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Di Indonesia, hampir semua pabrik pengolahan kelapa sawit menggunakan sistem kolam terbuka untuk
pengelolaan sistem kolam terbuka, POME dialirkan melalui serangkaian kolam dengan beberapa langkah
pengolahan. Penamaan dan fungsi kolam mungkin berbeda-beda antara pabrik yang satu dengan
yang lain, namun secara umum sistem ini terdiri dari empat jenis kolam: kolam lemak (
), kolam
pendinginan (
), kolam anaerobik (
), dan kolam aerobik (
).
Kolam lemak digunakan untuk mengumpulkan sisa-sisa minyak dan lemak pada POME. Minyak adalah
dan dialirkan
kembali ke unit pengolahan CPO. Kolam pendinginan berfungsi untuk menurunkan suhu POME hingga
pengolahan selesai di keempat kolam dan baku mutu terpenuhi, maka limbah cair dapat dialirkan ke
sungai atau digunakan sebagai pupuk.
Meskipun sistem kolam ekonomis, namun sistem ini membutuhkan lahan yang lebih luas, memakan
waktu, dan melepas metana langsung ke atmosfer dari penguraian zat organik yang terjadi di kolam
anaerobik. Pelepasan metana dari sistem pengolahan POME menyumbang hingga 70% dari total emisi
gas rumah kaca dalam keseluruhan proses produksi CPO.

kondisi anaerob (tanpa oksigen). Biogas terdiri dari 50% sampai 75% metana (CH4), 25% sampai 45%
karbon dioksida (CO2) dan sejumlah kecil gas lainnya. Komposisi biogas ditunjukan pada
.
Unsur

Rumus

Metana

CH4

50–75

Karbon dioksida

CO2

25–45

Uap air

H2O

2–7

Oksigen

O2

<2

Nitrogen

N2

<2

H2S

<2

Amonia

NH3

<1

Hidrogen

H2

<1

Biogas sekitar 20% lebih ringan dibandingkan udara dan memiliki temperatur nyala antara 650°C
biru yang serupa dengan
tungku biogas konvensional, ia memiliki nilai kalori 20 MJ/Nm3. Volume biogas biasanya dinyatakan
dalam satuan normal meter kubik (Nm3) yaitu volume gas pada suhu 0°C dan tekanan atmosfer.
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Metana, komponen utama biogas, dapat terbakar dengan oksigen. Energi yang dilepaskan dari
pembakaran menjadikan biogas berpotensi sebagai bahan bakar. Biogas bisa digunakan untuk
berbagai tujuan pemanasan, mulai dari memasak hingga sebagai bahan bakar untuk mesin di industri.
Di dalam
, biogas diubah kandungan energinya menjadi listrik dan panas. Biogas yang
dikompresi dapat dijadikan bahan bakar untuk kendaraan bermotor melalui pembakaran di mesin,
namun penggunaannya masih terbatas.
Proses produksi biogas memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme untuk menguraikan
limbah organik. Proses penguraian menghasilkan biogas dan residu kaya nutrisi yang cocok untuk
digunakan sebagai pupuk. Limbah organik berfungsi sebagai substrat atau media tumbuh organisme.
menunjukkan konversi biologis anaerobik dari berbagai substrat.
SUBSTRAT
Zat Organik
Cairan
Padatan
Residu
- Pertanian
- Industri
- Rumah Tangga
Tanaman untuk energi

PRODUK
KONVERSI BIOLOGIS
ANEROBIK

Metana (CH4)
Karbon dioksida (CO2)
Padatan
Pupuk (N-P-K)

menghasilkan biogas. Meskipun begitu, ada beberapa bahan yang dapat menjadi sumber biogas
yang lebih baik secara ekonomis maupun teknis. Bahan yang mahal mengurangi manfaat ekonomis.
Salah satu daya tarik utama dari teknologi biogas adalah kemampuannya dalam menghasilkan
Produksi biogas dengan menggunakan limbah yang mudah ditemui dan dapat didegradasi secara
biologis memiliki dua kelebihan utama. Secara ekonomis, baik biogas maupun limbah akhir yang
dihasilkan dari proses degradasi dapat dimanfaatkan. Pada saat yang bersamaan, pemilik proyek
mendapatkan cara yang aman dan cepat untuk memproses limbahnya sehingga menghindari

anaerobik terjadi dalam kondisi tanpa oksigen, sedangkan proses aerobik berlangsung apabila
terdapat oksigen. Aplikasi konversi POME menjadi energi menggunakan proses anaerobik.
Alasan utama memilih proses anaerobik adalah kemampuannya dalam menghasilkan biogas
banyak lumpur dan mengolah limbah lebih tuntas. Sebaliknya, proses anaerobik menghasilkan
sawit dapat menggunakan sisa limbah cair ini untuk pemupukan.
perbedaan antara sistem anaerobik dan aerobik.

menggambarkan
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ANAEROBIK

AEROBIK

Tanpa aerasi
Konsumsi energi rendah
Aerasi

Penguraian anaerobik berlangsung dalam beberapa tahap. Beberapa kelompok mikroorganisme
yang berbeda menguraikan zat organik dengan menggunakan ketersediaan energi yang terbatas.
Proses penguraian dimulai dengan hidrolisis yang memanfaatkan enzim dari bakteri, yang
polimer rantai pendek. Selanjutnya, bakteri asidogenik mengkonversi asam lemak, asam amino,
dan gula menjadi CO2, H2, NH3, dan asam organik. Bakteri asetogenik kemudian mengubah asam
organik ini menjadi asam asetat. Akhirnya, bakteri metanogen mengubah produk ini menjadi gas,
yang sebagian besar adalah metana.
menggambarkan proses penguraian ini. Bagian
SUBSTRAT

Pada tahap hidrolisis, air bereaksi dengan polimer organik

(polimer rantai panjang)

untuk membentuk polimer rantai pendek yang terlarut,
Selulosa, amilase, lipase, atau protease (enzim yang
diproduksi oleh mikroorganisme) melakukan proses ini.

Selama fase asidogenesis, oksidasi anaerobik
memanfaatkan gula, asam lemak rantai panjang, dan
asam amino yang terbentuk dari proses hidrolisis sebagai
substrat. Berbagai bakteri yang berbeda melakukan
asidogenesis. Asidogenesis seringkali merupakan langkah
tercepat untuk konversi zat organik kompleks selama
penguraian dalam fase cair. Dalam digester anaerobik
yang stabil, alur degradasi utama adalah melalui
asetat, karbon dioksida, dan hidrogen. Bakteri bereaksi
terhadap peningkatan konsentrasi hidrogen pada cairan

(polimer rantai pendek)

(contoh: asam propionat),

Asam asetat (CH3COOH),
(CO2),
(H2), dll.
Tahap keempat:
Metana (CH4),

(CO2),
(H2S), dan lain-lain.
BIOGAS

mikroorganisme metanogen sebagai substrat.
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Pada tahap asetogenesis, bakteri asetogenik yang memproduksi hidrogen mengkonversi asam
lemak dan etanol/alkohol menjadi asetat, karbon dioksida, dan hidrogen. Konversi lanjutan ini
senyawa asam lemak dan etanol secara langsung. Asetogen tumbuh lambat dan bergantung
pada tekanan parsial hidrogen yang rendah untuk degradasi asetogenik yang menghasilkan
lama untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru.

Selama tahap metanogenesis, metana dibentuk melalui dua rute utama. Pada rute primer,
fermentasi produk utama yang berasal dari tahap pembentukan asam yakni asam asetat diubah
menjadi metana dan karbon dioksida. Bakteri yang mengubah asam asetat adalah bakteri

CH COOH

CH + CO

1:

CH

O

Rute sekunder menggunakan hidrogen untuk mengurangi CO2 untuk menghasilkan CH4 dengan

+ CO

CH

O

Hanya sejumlah senyawa dalam jumlah terbatas yang dapat digunakan sebagai substrat dalam
metanogenesis yakni asetat, H2, CO2, metanol, dan format. Berdasarkan stoikiometri, para ahli
memperkirakan bahwa sekitar 70% dari metana dihasilkan dari asetat, sedangkan 30% sisanya
dihasilkan dari H2 dan CO2.

13

nutrisi dan kondisi lingkungan yang sesuai (

). Nutrisi dan sintesis kimia yang diperlu-

seluler dari mikroorganisme

PERTUMBUHAN

Operator harus memantau dan menjaga kondisi dalam digester untuk mendukung kehidupan
), kelarutan gas, pencampuran,
nutrisi, dan toksisitas.
a. Suhu
Ada dua rentang suhu yang biasa digunakan dalam digester

memerlukan kendali sistem suhu yang lebih ketat. Metana dapat diproduksi pada suhu rendah,
digester harus dijaga di atas 20°C. Tingkat

P
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bahwa kisaran pH 6,5–7,5 menghasilkan kinerja dan stabilitas dalam sistem anaerobik yang baik,
meskipun operasi yang stabil dapat juga terjadi di luar kisaran ini.2
Sistem anaerobik harus memiliki kemampuan sistem penyangga yang memadai untuk
) berlebih
atau kemampuan untuk mengontrol pH. Zat kapur, natrium bikarbonat, dan natrium hidroksida,

memerlukan penambahan bahan kimia untuk menetralkan pH. Hal ini terjadi karena air limbah
anaerobik mengandung penyangga alkalinitas dari bikarbonat (HCO3) sehingga resirkulasi air
limbah ke tangki pencampuran POME dapat menjaga pH tetap netral.
c
Dalam proses anaerobik, gas terbentuk dalam fase cair dan cenderung lepas ke udara. Perpindahan

dan gas (

), kecepatan pengadukan, dan suhu cairan yang mempengaruhi

mempengaruhi proses biologis.3

2

dan H2S dapat menyebabkan penurunan pH dan

d

terbentuk. Pengadukan berfungsi untuk mendistribusikan larutan penyangga ke seluruh area
digester
menghambat pembentukan bakteri metanogen. Pengadukan umumnya dilakukan dengan
menggunakan pengaduk mekanis, yaitu pengadukan cairan dengan memasukkan POME melalui
pipa distribusi, atau pengadukan dengan menggunakan biogas yang diresirkulasi.
e. Nutrisi
lainnya dalam jumlah yang cukup (mikronutrisi). Nutrisi membangun sel-sel yang membentuk
mikroorganisme dan menghasilkan biogas. Unsur-unsur kimia yang membentuk mikroorganisme
antara lain karbon (50%), oksigen (20%), nitrogen (12%), hidrogen (8%), fosfor (2%), sulfur (1%),
dan kalium (1%). Proses pembentukan biogas membutuhkan rasio karbon terhadap nitrogen
minimal 25:1.4
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POME umumnya memiliki nitrogen dan fosfor dalam kadar yang cukup. Kebutuhan nutrisi bakteri
anaerob lebih rendah dibandingkan dengan bakteri aerob, karena laju pertumbuhan bakteri
anaerob lambat. Proses pembentukan biogas harus mempertahankan rasio COD:nitrogen:fosfor
penyesuaian yang diperlukan selama proses berlangsung. Pompa dosis dapat digunakan untuk
juga harus dijaga untuk mendukung proses metanogenesis.5
f. Toksisitas
Dari semua mikroorganisme dalam penguraian anaerobik, bakteri metanogen umumnya
3, H2S dan VFA tergantung pada pH.
3 sekitar 150 mg/l dapat menghambat
kultur tersebut telah melalui masa adaptasi. NH3
H2
2
menghambat pertumbuhan mikroba, tetapi dapat mengeluarkan bau menyengat yang berasal
5

B

digester

yang mengkonsumsi oksigen yang ada dalam
Parameter proses dalam instalasi komersial biogas dari limbah cair dirangkum dalam
di bawah ini.

Parameter

Satuan

Suhu

°C

35–38
55–57

Waktu Retensi Hidrolik

Hari

Konsentrasi COD

ppm COD

Rasio POME terhadap TBS
Konsentrasi Metana
pH
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20–50

Tergantung limbah cair

< 80.000

Tergantung PKS

m3/ton

0,7–1

Tergantung PKS

%

50– 5

Tergantung Substrat

6,7–7,5

Selama fermentasi

Box

Waktu retensi hidrolik atau
(HRT) adalah lama waktu
rata-rata suatu senyawa yang mudah larut untuk tetap berada di dalam
Operator digester harus mengatur HRT sehingga memungkinkan
degradasi substrat yang memadai tanpa membutuhkan volume digester yang
terlalu besar. Umumnya, unit biogas komersil untuk POME memerlukan HRT
tuntas atau mendorong bakteri keluar dari

HRT (hari) =

3)
3/hari)

(m

Pengelola proyek biogas dapat memilih salah satu dari beberapa teknologi yang tersedia untuk
kontak yang cukup antara substrat dan mikroorganisme serta mencegah mikroorganisme terbawa
keluar dari sistem. Berikut ini dipaparkan enam desain umum untuk teknologi penguraian
anaerobik:
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a.

dan dengan sistem pengadukan mekanik, hidrolik, maupun injeksi gas.

Kolam anaerobik pada prinsipnya adalah kolam tertutup yang dilengkapi dengan mekanisme
pengadukan. Desain ini biasanya digunakan untuk menangani limbah dengan kandungan padatan

Filter anaerobik menggunakan “carrier
melekat dan mencegah terdorong keluar dari sistem. Filter anaerobik dapat menghasilkan biogas

d.
Pada
mengambang sehingga mikroorganisme melakukan kontak dengan substrat.
e.
Reaktor
memungkinkan mikroorganisme tumbuh secara
berkelompok sehingga mikroorganisme tetap berada dalam reaktor meskipun arus substrat yang
masuk cukup kuat. Sistem ini memompakan limbah masuk ke dalam reaktor dengan cukup kencang
sehingga terjadi proses pengadukan dan terjadi kontak antara mikroorganisme dengan substrat.
f.
Reaktor
lumpur. Desain ini cocok untuk konsentrasi COD kurang dari 1 sampai 2 g COD/l atau untuk air

UASB, atau EGSB lebih sulit untuk
dahulu sebelum masuk ke sistem tersebut, sehingga memerlukan fasilitas pengolahan awal yang
lebih banyak. Konsekuensinya, sistem pengolahan limbah tersebut akan menghasilkan biogas
yang lebih sedikit.
Pabrik pengolahan kelapa sawit biasanya menggunakan teknologi CSTR atau kolam tertutup
untuk mengkonversi POME menjadi biogas. Kedua teknologi penguraian anaerobik ini dapat

yang lain, sehingga cocok untuk agribisnis.
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Kolam anaerobik, atau biasa disebut kolam tertutup, pada dasarnya
merupakan kolam yang dilengkapi dengan membran penutup yang
kuat untuk menyimpan biogas (
). Kolam anaerobik
umumnya memiliki kontak bakteri ke substrat yang kurang baik, dengan
waktu retensi hidrolik antara 20–90 hari dan membutuhkan area yang
besar. Pada umumnya untuk kapasitas pengolahan limbah yang sama,
investasi modal untuk kolam tertutup lebih rendah dibandingkan
sistem tangki/CSTR, namun membutuhkan area yang lebih luas. Desain
kolam tertutup biasanya untuk menangani limbah dengan kandungan
padatan kurang dari 3%, dan umumnya beroperasi dalam kisaran suhu
limbah sebelum proses penguraian dapat dilakukan.
(CSTR), juga dikenal sebagai reaktor
kontak, biasanya berbentuk silinder yang terbuat dari beton atau
). Sistem ini dilengkapi dengan
atau
(DAF) untuk memekatkan biomassa. CSTR dapat
Pengadukan dalam CSTR dapat dilakukan secara mekanik, hidrolik,
maupun injeksi gas. CSTR dapat mengakomodasi berbagai padatan
dalam rentang yang besar. Selain itu, CSTR juga dapat memproses
campuran dari berbagai jenis limbah. Desain ini umumnya
digunakan untuk limbah dengan kandungan padatan 3–10%. Calon
dari CSTR, karena CSTR memerlukan biaya modal dan operasional
stabilitas dan keandalan produksi biogas.
Kedua teknologi ini dapat digunakan untuk mengkonversi POME menjadi biogas, tergantung pada
kebutuhan dan kondisi dari pabrik kelapa sawit.
di bawah ini menyajikan perbandingan antara
sistem CSTR dan sistem kolam tertutup.

CSTR
Kolam Tertutup

HRT

Produksi

Cair & Padat

20–40

Baik

Tinggi

Sedang

Cairan Kental (< 3% bahan kering)

20–90

Kurang baik

Sedang

Rendah

Kerumitan

Terlepas dari tabel rujukan diatas, data operasional pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) dari POME
di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa hasil produksi energi dari teknologi kolam tertutup yang
karena itu, teknologi kolam tertutup layak untuk diterapkan pada proyek biogas dari POME.
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Pembangkit listrik tenaga biogas memberikan serangkaian opsi pemanfaatan untuk pabrik kelapa
sawit. Pengelola pabrik dapat menggunakan biogas untuk:
Bahan bakar
maupun

untuk memilih opsi pemanfaatan biogas.
yang umum.

di bawah ini menguraikan pemanfaatan biogas

Biaya

Kerumitan

Rendah

Tinggi

Rendah

Tinggi

Rendah

Tinggi

Rendah

Tinggi

Generator

Tinggi

Sedang

Sedang

Tinggi

Turbin

Tinggi

Sedang

Tinggi

Sedang

Pemurnian Biogas

Sangat

Tinggi

Tinggi

Bervariasi

untuk berbagai aplikasi, antara lain pemanasan melalui pembakaran, bahan bakar mesin, bahan
bakar kendaraan, dan didistribusikan ke dalam jaringan pipa gas alam.
Sebelum membangun instalasi biogas komersial, pemilik pabrik kelapa sawit harus mempunyai
tujuan yang jelas dalam pemanfaatan biogas yang dipilih. Bagian ini akan membahas pembangkit
listrik tenaga biogas secara umum, namun beberapa bagian hanya akan sesuai untuk opsi
pemanfaatan biogas tertentu. Sebagai contoh, pembahasan koneksi jaringan hanya berlaku
untuk pabrik yang berencana untuk menjual listrik ke jaringan PLN. Demikian pula penjelasan
mengenai gas engine
. Pembaca diharapkan tetap mengingat adanya perbedaan pemanfaatan biogas yang telah
dijelaskan sebelumnya.
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Bagian utama dari suatu fasilitas komersial konversi POME menjadi biogas ditunjukkan pada

Sistem
H S

Sistem

Sedimentasi

Sistem
terdiri dari proses pengolahan awal,
, dan kolam sedimentasi. Dalam proses
pengolahan awal, POME dikondisikan untuk mencapai nilai-nilai parameter yang dibutuhkan untuk masuk
ke digester
6,5–7,5. Sebuah sistem pendinginan (
atau
suhu POME menjadi sekitar 40°–50°C. Suhu digester

) berfungsi untuk menurunkan

digester.
Air limbah setelah pengolahan awal dipompa ke
yang dapat berupa kolam tertutup atau CSTR
(
). Proses penguraian POME menghasilkan biogas dan residu (
).
harus dirancang
kedap udara dan air.
dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan dari berbagai bahan.
Ukuran digester ditentukan berdasarkan laju alir POME, beban COD, dan waktu retensi hidrolik (HRT) yang
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Air limbah hasil proses anaerobik dari digester mengalir ke kolam sedimentasi di mana POME yang
telah terurai dipisahkan lebih lanjut dari lumpur dan padatan. Perkebunan dapat menggunakan limbah
cair dari sedimentasi sebagai pupuk. Sistem pembuangan padatan berfungsi untuk memisahkan
lumpur dan padatan yang terakumulasi baik di dalam digester maupun di dalam kolam sedimentasi.
Biogas yang dihasilkan melalui proses anaerobik (lihat
)
terkumpul di bawah
/penutup digester pada kolam tertutup atau pada bagian atap tangki
pada sistem tangki/CSTR. Sistem kolam tertutup mempertahankan tekanan rendah 0–2 mbarg
(tergantung pada desain penyedia teknologi), sementara sistem tangki menyimpan biogas pada
tekanan yang
penyimpanan biogas antara 30 menit hingga 3 jam, sedangkan kolam tertutup
memiliki kapasitas penyimpanan 1 hingga 2 hari. Biogas yang terkumpul di dalam digester
kemudian dialirkan dan diproses lebih lanjut ke dalam sistem pengolahan gas atau dibakar dalam
.
Sebelum biogas dapat menghasilkan daya listrik,

hidrogen
2

yang disyaratkan oleh gas engine, biasanya di bawah 200 ppm
(
operasi, dan memperpanjang umur
H2S dalam
biogas berasal dari komponen sulfat (SO42-) dan sulfur lainnya
dalam air limbah. Dalam digester
ada oksigen, sulfat berubah menjadi H2
yang digunakan dalam proses desulfurisasi untuk menurunkan
kandungan H2S dalam biogas, yaitu
biologis, kimia,
atau air.
biologis menggunakan bakteri sulfur-oksidasi
untuk mengubah H2S menjadi SO4, sementara
kimia
2S
menjadi SO4.
dari gas-gas terlarut dalam air dan menggunakan air bertekanan
biologis biasa digunakan untuk aplikasi POME
menjadi energi karena biaya operasionalnya rendah.
c.
gas (
), dalam bentuk
atau
; berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam biogas yang
akan dialirkan ke dalam
mengambil air
proses pembakaran pada mesin, mencegah pengembunan, dan
melindungi mesin dari pembentukan asam. Asam terbentuk saat
air bereaksi dengan H2
mesin dan mengurangi konsumsi bahan
22

H S

d.
termasuk mesin pembakaran dalam yang bekerja
). Setelah kandungan pengotor pada biogas diturunkan
hingga kadar tertentu, biogas kemudian dialirkan ke gas engine
gas
engine yang digunakan, gas engine yang berbahan bakar biogas
umumnya memerlukan biogas dengan kadar air dibawah 80%
dan konsentrasi H2S kurang dari 200 ppm.
mengubah
energi yang terkandung dalam biogas menjadi energi mekanik
untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik.
Biasanya gas engine
e.
dan
Biogas yang dihasilkan dari proses penguraian anaerobik dapat
menjadi bahan bakar
gas biasanya dipasang pada
dinding
(
). Biogas merupakan bahan bakar
untuk menghasilkan panas atau listrik
serat, yang biasa digunakan di pabrik kelapa sawit.
f.
digunakan di industri proses atau pabrik untuk membakar
kelebihan gas. Dengan alasan keamanan, pembangkit listrik
tenaga biogas harus memasang
untuk membakar
kelebihan biogas (
bisa diumpankan ke gas engine atau peralatan pembakaran
lainnya. Umumnya hal ini terjadi saat puncak panen tandan
buah segar, yang menyebabkan kelebihan produksi biogas.
Kelebihan produksi meningkatkan laju alir biogas melebihi
batas maksimum biogas yang dapat masuk ke
juga digunakan saat gas engine
masa pemeliharaan. Instalasi biogas tanpa gas engine atau

harus menggunakan

secara

di penggunaan kolam limbah terbuka.
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di bawah ini menggambarkan contoh aliran proses pembangkit listrik tenaga biogas.
Dalam gambar, garis hitam putus-putus menandai batas proyek dan ruang lingkup pekerjaan
yang biasanya menjadi tanggung jawab kontraktor.
juga menunjukkan komponen
dalam pembangkit listrik tenaga biogas, termasuk sistem instrumentasi dan kontrol, antara lain:
(LS),
(FIT),
(TI),
(TT),
(PT), dan
(PRV).
B-002
PT TT FIT

B-004

B-003
Biogas

Kontraktor

B-006

B-001A/B
Blower
B-005
Biogas

B-002A/B
Blower
TI

B-002

Suplai air
pendingin

LS

FIT

S-01

TI

P-001 A/B

LS

MPRV

TT

TI

Fat Pit

PKS

FIT

T-01
Tangki
S-02 Pencampuran

H-001
Sistem
Pendinginan

T-02
Anaerobik
Tertutup

PT TT FIT

T-03
Kolam
Sedimentasi

P-002 A/B

LS T-04
PKS

Kontraktor
TI

P-003 A/B
P-004 A/B

Tanker/
Truk

Air pendingin
keluar sistem

Tangki
Limbah
Akhir

P-005 A/B

Kolam
aerobik
Aplikasi
lahan

berikut ini menunjukkan komponen-komponen yang terdapat dalam diagram alir
proses, detail material, jenis, dan ukuran masing-masing komponen untuk pembangkit listrik
tenaga biogas kapasitas 2 MWe.
Komponen
T-01

Beton dan

Volume 50 m3

T-02

Anaerobik

Tanah & Lining HDPE

Volume 24.000 m3

T-03

Kolam sedimentasi

Tanah & Lining HDPE

Volume 1.500 m3

T-04

Tanki limbah akhir (opsional)

Beton

Volume 50 m3

M-01

Pengaduk tangki pencampuran

0,5 kW

B-001A/B

Blower biogas ke gas engine
atau

Kapasitas 1.200 Nm3/jam,
tekanan 200 mbar

B-002A/B

Blower biogas ke
atau

B-002
B-003
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Tangki pencampuran

Jenis

C

Kapasitas 1.200 Nm3/jam,
tekanan kurang dari 100 mbar
Kapasitas 1.200 Nm3/jam

Biogas
Biogas

oot

HDPE/FRP

Kapasitas 1.200 Nm3/jam

Unit
B-004

Jenis
Kapasitas 1.200 Nm3/jam

Biogas

B-006

Biogas

Kapasitas 2 x 1 MW

S-01 dan S-02

Saringan Kasar

Ukuran 5 mm

H-001

Sistem Pendinginan

P-001A/B

Pompa POME ke sistem
pendinginan

Cast Iron

Kapasitas 50 m3/jam

P-002A/B

Pompa umpan ke digester

C

Kapasitas 210 m3/jam

P-003A/B

Pompa resirkulasi

C

Kapasitas 80 m3/jam

P-004A/B

Pompa lumpur

C

Kapasitas 50 m3/jam

P-005A/B

Pompa limbah akhir
anaerobik (opsional)

C

Kapasitas 50 m3/jam

Kapasitas 50 m3/jam

H
atau

Pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga biogas memerlukan manajemen proyek
organisasi proyek yang umum digunakan ditunjukkan dalam

.

Manajer proyek bertugas mengoordinasikan pekerjaan para insinyur, teknisi, pemasok barang, dan
proyek terpenuhi.
Persiapan lokasi proyek, analisis tanah, dan konstruksi kolam membutuhkan keahlian dari teknik sipil.
maka kolam akan didesain dengan sudut kemiringan rendah dan pada kemiringan kolam diberikan
penguat geo-grid.
U

Para ahli mekanik, teknik elektro, dan instrumentasi membantu ahli proses dalam menyediakan,
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Manajer
Proyek

Insinyur
Mekanik

Insinyur

Insinyur
Instrumentasi

Insinyur
Proses

menerapkan standar operasi dan panduan pemeliharaan untuk memelihara dan mengoperasikan
fasilitas tersebut dengan benar.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas skala industri biasanya membutuhkan waktu 12–15
bulan.
menunjukkan contoh jadwal pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas.
No.
1 Persiapan
2
Penandatanganan kontrak
3
Survei tanah dan geoteknis
4
Gambar umum
5
Gambar detail
6
Persiapan lahan
7 Konstruksi
8
Pekerjaan sipil
9
Instalasi pipa
10
Instalasi
11
Instalasi
12
Pengisian air ke dalam digester
13
Instalasi
14
15
Pembersihan lahan
16
Penggalian dan penimbunan
17
Pembangunan rumah pompa
18
Instalasi pipa
19
Instalasi pompa
20
Instalasi
dan blower
21
Instalasi
22 Generator
23
Pembangunan
24
Instalasi engine
25
Instalasi sistem kelistrikan
26
27
Pekerjaan pagar dan
area biogas
28
Pekerjaan akses jalan di sekitar area biogas
29
Pembersihan seluruh area
30

26

Durasi
1 hari
7 hari
14 hari
50 hari
20 hari
100 hari
30 hari
14 hari
20 hari
25 hari
15 hari
7 hari
14 hari
30 hari
45 hari
20 hari
35 hari
10 hari
90 hari
40 hari
40 hari
20 hari
20 hari
7 hari

Pabrik kelapa sawit umumnya menggunakan dua jenis digester untuk menghasilkan biogas dari
POME, yaitu kolam tertutup dan
(CSTR). Kebanyakan pabrik
menggunakan jenis kolam tertutup karena desainnya yang sederhana dan biaya yang lebih rendah.
Oleh karena itu, bagian ini hanya akan menjelaskan tentang pembangunan kolam tertutup.
Sebelum proses konstruksi, uji tanah dan pengeboran dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah
(
). Laporan uji tanah menjelaskan tentang jenis, pengelompokan tanah, kedalaman

Hasil uji tanah digunakan untuk mengkaji stabilitas lereng tanah dan menentukan desain pondasi
yang paling sesuai untuk sistem pengolahan gas dan gas engine
permukaan air tanah di lokasi digester dan lapisan tanah organik yang mungkin menghasilkan gas
di bagian bawah kolam.
S
(SPT) adalah metode in-situ yang umum untuk menentukan sifat
geoteknik lapisan tanah. SPT merupakan cara sederhana dan ekonomis untuk memperkirakan
SPT menggunakan
yang memiliki massa (63,5 kg atau 140 lb) dan jarak jatuh (76 cm
atau 30 inci) untuk mendorong tabung sampel yang berukuran 450 mm masuk ke dalam tanah
pada dasar lubang bor. Tabung sampel didorong ke dalam tanah sedalam 150 mm pertama dan
berikutnya, hingga kedalaman 450 mm (18 inci). Jumlah pukulan yang diperlukan untuk penetrasi
SPT, umumnya dikenal sebagai ketahanan penetrasi
standar atau nilai-N.
N
kekuatan geser tanah.
di bawah ini menunjukkan hubungan antara nilai-N, kepadatan

N-SPT
(
<4
4 -10
10 - 30
30 - 50
> 50

Kepadatan
Tanah

Kerapatan

Sangat Lepas

< 20

Lepas

20–40

Sedang

40–60

Padat

60–80

Sangat Padat

> 80
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(CPT) yang juga dikenal sebagai uji sondir atau
untuk hasil tanah yang lebih detail.

dan

dilakukan

di bawah ini menunjukkan contoh penampang kolam. Parit angkur menahan
kolam.
di kolam berfungsi untuk menampung air pada saat hujan maupun

Permukaan

Dasar

ke horisontal 1:2. Jika tanah rawan longsor, maka rasio kemiringan kolam bisa menjadi 1:3; atau
perlu dilakukan penguatan pada lereng. Informasi lebih rinci tentang desain kolam dapat merujuk
(ASCE).
Bagian berikutnya menjelaskan langkah-langkah konstruksi kolam.

Pekerjaan tanah untuk digester sebaiknya dilakukan pada musim kemarau untuk menghindari
kondisi lapangan yang becek dan genangan air. Pekerjaan tanah memakan waktu sekitar 3–6
bulan, tergantung dari kondisi dan disain kolam (
dan
).

dan
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Air dan Gas
Sistem pembuangan air diperlukan jika hasil
uji tanah menunjukkan bahwa permukaan
sedangkan sistem pembuangan gas harus
dipasang jika tanah yang ada di dasar kolam
bersifat organik karena tanah yang bersifat
organik akan menghasilkan gas. Sistem
pembuangan ini akan menyalurkan air
atau gas yang terperangkap di bawah
kolam. Parit di dasar kolam menyalurkan air
ke sebuah saluran pengumpul air (
), kemudian air tersebut dipompakan
keluar dari kolam. Pada umumnya parit
memiliki lebar 50 cm dan diisi dengan kerikil.
Gas yang terperangkap dapat menyebabkan
bawah terangkat sehingga mengurangi volume
Untuk membuat sistem ini, umumnya digunakan
di mana air dan
udara dapat disaring dan akhirnya keluar dari digester (
dan
).

Pemasangan
kolam bersifat opsional namun sangat
dianjurkan (
memasang
dibagian bawah jika tanah yang menjadi
dasar kolam bersifat cukup kedap air. Liner yang biasa
digunakan adalah
(HDPE), atau
biasa disebut dengan
. HDPE adalah jenis
yang paling tahan terhadap bahan kimia,
mampu melindungi dari paparan sinar ultraviolet yang
kuat, dan mampu melawan kerusakan akibat tekanan
cuaca yang intensif. Liner HDPE yang biasa digunakan untuk
melapisi digester memiliki ketebalan 1–1,5 mm.
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igester biogas membutuhkan jenis pipa dengan material tertentu yang tahan dengan lingkungan di dalam
yaitu untuk pipa
,
, resirkulasi, penyedot lumpur, dan pengumpul gas (
).
korosif. Pipa yang cocok digunakan adalah pipa HDPE (

) yang memiliki
(PE).

kerja. Aspek kekuatan material dilihat dari kode PE, sedangkan ketahanan pipa terhadap tekanan
dilihat dari kode PN. Menurut
(ISO) nomor 4427,
bahan PE 100, PE 80, dan PE 63 memiliki tegangan minimum (MRS) untuk pipa berkisar antara
(Lihat
Sebagai contoh, PE 100 mempunyai tegangan minimum (MRS)

.
100 bar pada

Bahan
Pipa
PE 100
PE 80
PE 63

(PN) adalah tekanan
kerja terhadap pipa PE pada suhu 20°C.
di samping ini menunjukkan
hubungan antara PE, PN, diameter
nominal, dan ketebalan pipa HDPE
berdasarkan ISO 4427. Sebagai contoh,
PE 100 yang digunakan pada tekanan
kerja 16 bar dengan diameter nominal
pipa 20 mm membutuhkan tebal pipa
2,0 mm.

100
80
63

80
63
50

PN 12,5 PN 10
PN 8
PN 16 PN 12,5 PN 10

COMPRESSED AIR
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PN 5
PN 6

2,0
2,4
4,3
9,6
19,1

2,0
3,5
7,7
15,3

Diameter
20
40
50
90
200
400

2,0
3,7
4,6
8,2
18,2
36,3

3,0
3,7
6,7
14,7
29,4

2,4
3,0
5,4
11,9
23,7

adalah contoh penerapan kode warna dan tulisan berdasarkan ASME A13.1-2007:

BIOGAS

PN 6
PN 8

DEMIN. WATER
HYDRANT

B
berfungsi sebagai penahan yang mencegah padatan
tersuspensi dalam POME keluar dari kolam. Umumnya
dibuat dari HDPE
yang dipasang pada
pelampung di bagian atas dan pemberat di bagian bawah.
kolam,
sehingga
diproduksi di dalam
menyebabkan
kuat menahan beban berat

yang terangkat dapat
(

).

oater merupakan material yang ditempel di bawah
kolam (
).
berfungsi untuk
mengapungkan
dan menjadi jalur masuk gas ke pipa
selama periode produksi gas rendah.
F
umumnya terbuat dari
(EPS)
yang dibungkus dengan
. EPS yang telah
terbungkus harus kedap terhadap air dan gas.

kolam berfungsi untuk menyimpan biogas dalam
sobek. Biasanya area di bawah

Oleh karena itu,

yang

dapat menyimpan biogas selama satu sampai dua hari
kolam umumnya terbuat dari HDPE
dengan

ketebalan minimal 1,5 mm.

Untuk memenuhi kebutuhan listriknya, beberapa pabrik kelapa sawit menggunakan generator
diesel, generator turbin uap, dan pembangkit listrik tenaga biogas untuk memenuhi beban listrik
pabrik dan non-pabrik. Secara diagram digambarkan pada
yang menunjukkan aliran
listrik dari beberapa macam pembangkit dan beban listrik pada suatu sistem pasokan listrik yang
terintegrasi pada pabrik kelapa sawit. Sistem ini terdiri dari dua generator diesel, satu generator
turbin uap, dan satu pembangkit listrik tenaga biogas.
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Transformator

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x x x

turbin uap dan generator diesel bekerja secara paralel. Pembangkit listrik tenaga biogas yang
memanfaatkan POME di pabrik kelapa sawit dapat diparalelkan dengan sumber listrik yang telah
ada atau berfungsi sebagai sistem pembangkit yang terpisah.
Bilamana seluruh output PLTBg akan disambungkan dengan PLN, maka PLTBg diparalelkan dengan
sawit. Listrik dari PLTBg didistribusikan langsung kepada konsumen melalui jaringan PLN. Jika
pembangkit listrik tenaga biogas dioperasikan bersama (paralel) dengan pembangkit listrik yang
ada (generator turbin uap dan generator diesel), maka harus diselaraskan besaran tegangan,
frekuensi, dan perbedaan sudut fasa dari berbagai jenis pembangkit listrik tersebut. Sinkronisasi
adalah proses kerja paralel antara dua atau lebih pembangkit listrik untuk dapat memasok listrik
ke beban yang sama, misalnya untuk operasi pabrik, kantor, dan perumahan di area pabrik.
Prinsip kerja sinkronisasi adalah memasang sakelar pemutus
antara berbagai
pembangkit yang dapat ditutup.
Dalam hal pembangkit listrik tenaga biogas akan diparalelkan dengan jaringan listrik PLN, maka
keluaran dari generator PLTBg (380 V) harus memenuhi syarat kerja paralel, yaitu memiliki
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Terdapat persyaratan kerja paralel dari dua atau lebih pembangkit listrik, yaitu:
Besaran tegangan listrik generator dan tegangan
harus sama.
harus sama.
Apabila perbedaan nilai pada variabel-variabel tersebut dalam batas yang masih dapat diterima,
untuk sinkronisasi adalah:
a) 4 volt untuk diferensial tegangan maksimum;
b) 0,1 Hz untuk selisih frekuensi maksimum; dan
c) +/- 10 derajat untuk sudut fasa.

proses sinkronisasi. Pada umumnya cara sikronisasi manual dilakukan di pabrik kelapa sawit
proses penyelarasan variabel-variabel sinkronisasi dilakukan oleh peralatan, sehingga operator

Untuk melakukan sinkronisasi manual, operator harus menyesuaikan kecepatan (putaran)
. Hal ini memungkinkan
untuk membandingkan variabel sinkronisasi yang digunakan
(diberi label sebagai perangkat 25 pada
untuk memantau parameter dan menentukan kapan menutup
secara manual.
Sinkronisasi manual dengan

memerlukan operator untuk mengontrol tegangan,

besar, termasuk besarnya tegangan dan sudut fasa, operator dapat menutup
untuk memparalelkan generator.
Operator menempatkan kontak

secara seri dengan saklar kontrol.

1) operator mencoba secara manual menutup
, dan
2) kontak
ditutup setelah semua parameter sistem terpenuhi.
Diagram sinkronisasi manual memanfaatkan bantuan operator ditampilkan pada

.
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SYSTEM BUS

+
CONTROL
SWITCH

CC

GEN
PRIME
MOVER

Beberapa beban membutuhkan reaksi cepat dari generator cadangan yang

dan

Perangkat 25A) memonitor frekuensi, tegangan, dan sudut fasa, memberikan sinyal koreksi
untuk tegangan dan frekuensi serta memberikan sinyal untuk memparalelkan generator. Hal ini
dikenal sebagai “
generator dapat bekerja paralel secepat mungkin.

PRIME
MOVER
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GENERATOR

alir, pH limbah, dan variabel lainnya yang tepat. Operator memantau kondisi operasi menggunakan
Bagian berikut menyajikan peran masing-masing variabel proses utama dalam produksi biogas.
a. Suhu
listrik tenaga biogas yang aman dan andal. Operator umumnya menggunakan
(RTD),
dan terkadang menggunakan sinar infra merah (IR/infrared)
untuk memantau suhu. Dalam sistem biogas, operator harus mengukur dua suhu utama: (1) suhu air
limbah sebelum dan sesudah digester; dan (2) suhu gas sebelum dan sesudah
.
. Tekanan
Pengendalian tekanan dapat menjamin keselamatan dan mempengaruhi faktor kunci dalam
digester
dan sebelum sistem
; (3) sebelum gas engine dan/atau
c
Pemantauan volume dalam tangki membantu proses pengisian, pengendalian persediaan, dan

feet, inci, atau cm), atau dinyatakan dalam berat, terhadap isi
tangki yang dapat dihitung dari geometri tangki dan kepadatan material. Teknologi pengukuran volume
dalam tangki terbagi atas dua kelompok, kontak dan non-kontak. Baik teknologi kontak maupun non-

d

, diukur dengan

dan

; dan (2) laju aliran biogas diukur dengan
gas dan
Terdapat dua jenis
berdasarkan variabel yang diukur, yaitu berdasarkan kecepatan aliran
dan massa aliran. Instrumen umum yang digunakan untuk mengatur laju alir cairan yaitu
coriolis untuk pengukuran massa. Jenis
yang biasa digunakan dalam sistem biogas adalah
untuk mengukur laju air
POME dan
untuk mengukur laju alir biogas. Fluida yang memiliki viskositas
Pengguna harus memasang dan
mengkalibrasi
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Variabel-variabel lain yang umum digunakan untuk mengendalikan sistem biogas antara lain:
pH di

dan

air limbah

gas
, baik yang portabel atau
CO2, CH4 dan O2 dapat diukur terus menerus, sementara H2S diukur secara berkala.
Jika biogas diumpankan ke gas engine, disarankan untuk menggunakan
gas engine
)
)
Status gas engine (frekuensi, tegangan, kW yang dihasilkan, suhu pelumas, dan lain-lain)

.
.

Pembangkit listrik tenaga biogas menggunakan berbagai instrumen dan peralatan kontrol untuk
memantau kondisi proses dan mengendalikan sistem kelistrikan.
O

35°C sampai 38°C, dan pH pada kisaran 6,5 sampai 7,5. Mekanisme pengendalian dirancang
dan

Instalasi gas engine pada sistem pembangkit listrik tenaga biogas membutuhkan biogas dengan
2S) tertentu. Untuk
menjaga variabel proses pada nilai yang diinginkan, gas engine menggunakan
kontrol
mungkin menghadapi bahaya yang berisiko bagi kesehatan. Penyimpangan yang berbahaya
gas engine
dan
desain
kontrol proses dari sistem pembangkit listrik tenaga biogas mencakup sistem
Operator menggunakan alat pengukuran
untuk beberapa parameter proses dan memantau
parameter lainnya secara berkala jika diperlukan.
untuk instalasi
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Bersih

Operator menggunakan alat pengukuran online untuk beberapa parameter proses dan memantau
yang lainnya secara berkala sesuai dengan yang diperlukan.
Beberapa pembangkit listrik tenaga biogas juga menggunakan kontrol pengawasan dan perolehan
data berbasis PC (SCADA) untuk memperoleh, menyimpan, dan menganalisis proses dan data
listrik. Sistem ini menggunakan pengendali, umumnya berupa
(PLC) yang dilengkapi dengan pengendali logaritma PID, untuk menyesuaikan parameter
(
).

Manajer pabrik dapat menghubungkan sistem komputer yang digunakan untuk mengendalikan
proses secara
komputer yang ada di kantor pusat perusahaan, diakses melalui
layanan terintegrasi
untuk jaringan digital (ISDN/
) atau
(DSL). Pemasangan sistem jaringan terintegrasi memungkinkan manajer untuk mengendalikan
pembangkit dari jarak jauh.
37

. Komunikasi data
interface dilakukan menggunakan standar RS-232 dan RS-485.
menunjukkan skema
dari sistem kontrol listrik.
menunjukkan diagram dari pembangkit listrik tenaga biogas
yang terintegrasi dengan biomassa dan pembangkit listrik tenaga diesel. Untuk informasi lebih
, Perry et. al. (1997) dan

Akuisisi Data

MCB
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, Johnson (1997).

M

M

M

M

Listrik

M = Motor

masalah, mencegah kecelakaan, mengurangi biaya penundaan dan gangguan. Penerapan
waktu konstruksi, kualitas, kinerja, biaya, dan operasi.
S

bahaya, mendorong perilaku yang aman, dan membantu meminimalkan risiko.
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Instalasi biogas menghasilkan gas dengan karakter yang mudah terbakar dan beracun dalam

digester dan penampung
gas. Ledakan dapat menyebabkan cedera serius, kerusakan ekologis yang parah, dan kerusakan
bangunan. Pembangkit listrik tenaga biogas harus menggunakan standar yang baik dalam hal
rancangan proses, pemilihan material, dan sistem kontrol yang baik untuk meminimalkan risiko
.
Unit
kg/m3

1,2

Temperatur Nyala

°C

700

Rentang Ledakan

%Vol

6–12

m3 udara/m3 biogas

5,7

Kepadatan

durasi dan frekuensi atmosfer rawan ledakan bagi operator yang bekerja di dekat sumber gas yang
mudah meledak.

Atmosfer gas mudah meledak terjadi terus menerus,
untuk jangka waktu yang lama atau sering.
Atmosfer gas mudah meledak kadang-kadang terjadi
pada operasi normal.

> 1000 jam/tahun
10–1000 jam/tahun
< 10 jam/tahun

dalam operasi normal (dalam parameter yang dirancang),
kalaupun terjadi hanya untuk periode yang singkat.

Biogas mempunyai kandungan 25–45% karbon dioksida. Dalam
konsentrasi antara 1–5%, karbon dioksida bisa menyebabkan
pusing dan dalam konsentrasi yang lebih dari 9% menyebabkan

pada konsentrasi hanya 300 ppm akan membuat seseorang
hilang kesadaran. Paparan pada H2S dengan konsentrasi 1.000
ppm di udara dengan cepat melumpuhkan sistem pernapasan,
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menit.
di bawah ini merinci efek dari H2S pada
konsentrasi yang berbeda.

Konsentrasi

Masalah saluran pernafasan pada beberapa pasien asma.
Kelelahan, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, lekas marah, kehilangan memori, pusing.
Dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan kehilangan nafsu makan.
Batuk, iritasi mata, hilangnya kemampuan indra penciuman setelah 2–15 menit. Sesak
napas, mengantuk setelah 15–30 menit. Iritasi tenggorokan setelah 1 jam. Gejala meningkat
Kehilangan kemampuan indra penciuman
Edema paru dapat terjadi dari kontak yang lama.
Kejang-kejang, hilang kesadaran dalam 5 menit.
Hilang kesadaran dalam waktu cepat, langsung lemas dalam 1 sampai 2 tarikan napas,

dan memelihara pembangkit listrik tenaga biogas harus mengenakan alat pelindung diri (APD)
(
):

Detektor gas H2S dengan

alarm

(MAC) (

)

pelindung diri, termasuk bagaimana, dimana, dan kapan harus menggunakannya. Pekerja harus
tahu jenis-jenis bahaya yang dapat mengancam keselamatan kerja dan batas perlindungan yang
mampu diberikan oleh APD. Manajer pabrik harus memeriksa kerusakan peralatan secara berkala.
menjaga, membersihkan, dan menyimpan APD dengan benar. Para pekerja harus mengenakan
alat bantu pernapasan dan masker debu apabila kondisi mengharuskan.
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Detektor Gas H

Berikut merupakan prosedur keselamatan untuk perlindungan dari risiko kesehatan dan
keselamatan kerja pada sistem pembangkit listrik tenaga biogas:
Jika
pada digester
digester.
keracunan, atau ledakan gas di dekat sumber biogas.
meninggalkan daerah tersebut. Gunakan jalur keluar yang arahnya berlawanan dengan arah angin.
Awan gas bergerak searah angin. Kondisi angin yang tenang menimbulkan bahaya terbesar,
kondisi angin yang kuat, biogas akan bercampur

mencegah pelepasan di kemudian hari.
di bawah ini menunjukkan beberapa peralatan keselamatan pada pembangkit
listrik tenaga biogas.
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di bawah ini menunjukkan beberapa tanda keselamatan yang digunakan di
lingkungan pembangkit listrik tenaga biogas.

Di samping risiko biogas itu sendiri, pembangkit listrik tenaga biogas dan konstruksinya dapat
menimbulkan bahaya operasional. Pembangkit listrik tenaga biogas harus dirancang untuk

berfungsi baik dan menghindari
biogas ke atmosfer.
O
digester

kecenderungan ini untuk menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas TBS dalam waktu
yang lama selama operasi. Risiko yang ada dalam konstruksi dan operasi pembangkit listrik
dirangkum dalam

di bawah ini.
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Risiko
Pasokan POME

Ketersediaan,
kandungan COD, debit

Penjadwalan proses TBS jangka panjang; mengamankan
pasokan dari perkebunan sendiri atau pemasok.

Teknologi

Keandalan dan biaya

), standar teknik,
dan menggunakan teknologi yang andal dan ekonomis.
Lokasi yang secara teknis aman dan lingkungan yang aman;
menggunakan standar teknik yang tepat, bahan yang
tepat, dan prosedur konstruksi yang tepat; menerapkan

Lingkungan dan Sipil

Hukum

Izin usaha, lingkungan,
dan bangunan.

hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan proyek.

Akses, sumber daya manusia,
penundaan proyek

Merencanakan akses; menggunakan tenaga kerja terampil;
merencanakan pengiriman material dan penanganan yang
manajemen proyek yang tepat.
Studi kelayakan yang akurat; desain teknik dan manajemen

Biaya

Melebihi anggaran

Operasional dan
Pemeliharaan

Kerusakan tak terduga

Kolam tertutup,
penangkapan metana

Kebocoran penutup
Kekurangan/kelebihan kapasitas

Bahan penutup diuji dengan sangat baik; desain teknik yang

Tangki,
penangkapan metana

Tangki atau atap bocor
Kekurangan/kelebihan kapasitas

Desain teknik yang tepat; mempertahankan parameter
proses yang benar untuk menghindari pembentukan asam.

Biogas basah

Menimbulkan masalah bagi gas engine

Pemasangan

Polusi

Emisi polusi udara
Bocoran ke tanah dan air permukaan

pemantauan polusi; mematuhi peraturan.

Kebakaran
dan ledakan

Penyebab masalah kesehatan
dan keselamatan bagi pekerja
dan mengganggu operasi

Peralatan mekanis dan Masalah keselamatan pekerja
mesin berputar
Peralatan kelistrikan

) untuk operasi

atau

untuk mengeringkan biogas.

pengaturan zona berdasarkan kemungkinan kejadian; kontrol
akses dengan pagar; pemeriksaan berkala; menggunakan
izin akses/bekerja untuk mengontrol personel; menyediakan

sistem proteksi.

Masalah kelistrikan
izin kerja dan gembok listrik untuk perlindungan keselamatan.

Kebisingan

44

Masalah kesehatan pekerja

Menyediakan peralatan perlindungan kebisingan.

biogas pada pabrik kelapa sawit, maka Anda perlu melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi
potensi pabrik Anda.
di bawah ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu Anda
ambil.

Kuesioner Teknis
Pengumpulan Data
- Data Produksi
- Data kelistrikan
- Konsumsi Solar
- Konsumsi air
- Data POME (COD dan debit)
- Diagram Alir PKS
- Detail IPAL, P&ID
- Gambar Lokasi Pabrik
- Uji tanah lokasi
pembangkit biogas
- Data curah hujan

Pengambilan sampel air limbah
menggunakan metode

Pengambilan sampel air limbah
menggunakan metode

Survei lokasi:
proses dan kelistrikan

Survei lokasi: proses, kelistrikan,
sipil, dan pemetaan

- Basis desain

- Dokumen penawaran

Jika studi kelayakan mendalam menyimpulkan bahwa pabrik layak untuk mengoperasikan
instalasi konversi POME menjadi energi, maka tahapan pelaksanaan proyek dimulai. Langkahlangkah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin dari pemerintah daerah (survei, izin prinsip,
IUKU dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Perjanjian Pembelian Daya (Power
/PPA).

untuk semua pekerjaan desain, pengadaan, dan konstruksi atau mempekerjakan beberapa
kontraktor secara terpisah untuk bagian sipil, mekanik, dan listrik.
).
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pembangkitan dan beban listrik, dan kajian pekerjaan sipil secara bersama-sama menentukan
kelayakan teknis suatu proyek. Kajian pekerjaan sipil dimulai dengan uji tanah untuk menentukan
lokasi yang cocok dan desain digester yang sesuai (lihat
dari buku ini). Bagian berikut
berfokus pada kajian potensi energi dan kelistrikan proyek biogas.

Perkiraan jumlah energi yang bisa dihasilkan oleh proyek konversi POME menjadi energi akan
mendasari tahapan desain dan penentuan biaya. Untuk mengkaji potensi energi, Anda perlu
menentukan parameter produksi pabrik dan komposisi limbah cair pabrik kelapa sawit.

POME
potensi daya, sehingga memerlukan analisis yang cermat dan menyeluruh. Analisis POME
masalah yang berhubungan dengan keselamatan atau ketaatan pada peraturan. Analisis POME
harus dilakukakan dengan menggunakan sampel yang dapat mewakili karakter limbah dari pabrik
kelapa sawit. Mengandalkan asumsi umum akan mengarah pada perkiraan energi potensial yang
dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pengujian laboratorium yang valid.

Pengambilan sampel limbah cair (
metode, yaitu
atau
Pada

) umumnya menggunakan salah satu dari dua

, sampel hanya diambil pada satu waktu tertentu.

dengan catatan sampel diambil dengan benar saat itu. Metode ini memberikan hasil kajian awal

.
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atau sampel komposit
merupakan kumpulan berbagai sampel individu
terpisah yang diambil secara teratur selama periode
waktu tertentu, biasanya dalam periode 24 jam.
Sampel-sampel yang dikumpulkan dalam satu periode
24 jam tersebut kemudian dicampurkan dalam satu
wadah untuk dianalisis.
akan
menghasilkan analisis yang mewakili kinerja rata-rata
unit pengolahan limbah selama periode pengambilan
sampel.

Terdapat dua metode dalam
Pada
Pengambilan sampel secara

yaitu
dan
volume sampel mencerminkan keseluruhan aliran POME.
memberikan informasi yang lebih baik karena
) dan laju

alirannya dapat berubah-ubah.
musim. Terdapat dua metode untuk melakukan
Memvariasikan frekuensi pengambilan sampel berdasarkan volume aliran.
3.
Memvariasikan volume masing-masing pengambilan berdasarkan volume aliran.
laju aliran yang tercatat pada saat itu. Jika sampel diambil sebanyak 500 ml pada saat laju
aliran sebesar 5 m3/jam dan laju alir pada saat pengambilan sampel di jam selanjutnya sebesar
4 m3/jam, maka volume sampel yang diambil sebanyak 400 ml.
Metode kedua (
sampel membutuhkan
yang mencatat laju aliran sesaat dan menyesuaikan volume
sampel dengan laju aliran tersebut. Metode pertama cocok untuk
. Biasanya,
3 limbah (tergantung pada kapasitas PKS) sampel diambil dengan volume tetap 500

yang dipilih yaitu aliran POME yang berpotensi untuk menjadi

ke digester biogas. Pengolahan
mungkin berbeda untuk
dan

kolam anaerobik (misalnya

),

, kolam pemisahan minyak, dan kolam pendinginan).
.
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1
3

2

4

5

PLN
Pemanfaatan

6
Minyak
Metana

(1)

(6,7)

(3)

(2)

Air
Lumpur
(5)

Sedimentasi
(4)

Analis menguji sampel yang diambil dengan metode

atau

menggunakan instrumen

laboratorium eksternal yang andal. Saat pengambilan sampel untuk laboratorium eksternal, sampel
harus disimpan dalam lemari es atau kotak pendingin pada suhu 4°C dan/atau menurunkan pH
hingga pH 2 dengan cara menambahkan asam sulfat untuk meminimalkan degradasi kandungan
organik.

pembangkitan energi dari biogas. Parameter yang dianalisis mencakup:

) dan VSS (
)
48

)

Suhu dan pH langsung diukur saat pengambilan sampel dengan menggunakan temperatur dan
pH meter portabel (lihat
COD, sulfat, dan konsentrasi TSS dilakukan di laboratorium pabrik dengan menggunakan
spektrofotometer.
laboratorium eksternal untuk mengukur FOG (lihat
-kiri). Penggunaan
atau spektrofotometer direkomendasikan karena ringan, pengoperasiannya mudah, dan hasil tes
yang dapat diandalkan.

Perhitungan potensi pembangkitan energi dari biogas dapat dilakukan dengan menggunakan
menguraikan parameter
yang harus

Parameter

Unit

Jam operasi

jam/hari

Rata-rata jumlah jam operasi pabrik dalam sehari

Hari operasi

hari/tahun

Rata-rata jumlah hari pabrik beroperasi dalam setahun

TBS Tahunan

ton TBS/tahun

Jumlah TBS yang diproses dalam setahun

Rasio POME
terhadap TBS

m3/ton TBS

Rasio volume POME yang dihasilkan per TBS yang diolah
POME:TBS = (m3 POME) / (ton TBS)

COD

mg/l

COD limbah cair yang dianalisis dengan spektrofotometer
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Perhitungan ini didasarkan pada beberapa asumsi parameter operasi.
merinci asumsi tersebut.

Satuan

Parameter
Rasio konversi
CH4 terhadap COD

di bawah ini

CH4 /COD

Nilai Energi Metana

0,35

Nm3 CH4 /kg COD Volume metana yang dihasilkan per kg
COD yang dihilangkan dari air limbah

COD

80 95

%

CH4,ev

35,7

MJ/m3

Gen

38 42

%

Persentase COD yang akan diubah
menjadi metana
Kandungan energi metana
gas engine dalam mengkonversi
nilai energi metana menjadi energi listrik.

kelistrikan

perhitungan potensi daya. Bagian berikut menunjukkan tahapan perhitungan:

x
CH
× CH

Hasil perhitungan kapasitas pembangkitan daya berkaitan dengan potensi daya yang akan
dihasilkan oleh gas engine. Untuk pabrik yang berencana menjual semua listrik ke jaringan,
perhitungan rencana pendapatan dapat dilakukan dengan mengalikan kapasitas daya yang
dihasilkan dengan 24 jam (mengubah MWe ke MWh per hari) dan mengalikan hasilnya dengan
tarif pembelian PLN (
). Daya listrik yang dihasilkan pabrik akan berkurang dari jumlah
maka dalam perhitungan digunakan faktor ketersediaan (
).
umumnya berkisar antara 90% hingga 98% dikalikan dengan potensi jumlah listrik yang
hasilkan dari gas engine.
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Box
Suatu pabrik kelapa sawit memiliki kapasitas 60 ton TBS per jam dan beroperasi untuk 5.000
jam per tahun dan 300 hari per tahun. Berdasarkan catatan
, dihitung bahwa
rasio volume POME (m3
adalah 62.000 mg/l yang diukur setelah kolam pendinginan. Penghitungan mengasumsikan
gas engine sebesar 38%. Berikut adalah
tahapan penghitungan untuk memproyeksikan potensi kapasitas pembangkit:
Aliran limbah cair harian : 60

COD

: 62.000

mg COD

Produksi CH4 : 49.600

Kapasitas
pembangkitan
daya :

ton FFB

L

jam

x 800

kg COD

15.624

hari

5000 jam
300 hari

m3 POME
hari

x 90% x 0,35

Nm3CH4
hari

x

x 35,7

x 0,8

m3 POME
ton TBS

kg

x

1.000.000 mg

Nm3CH4
kg COD

MJ
Nm3 CH

x

= 800

1.000 L
m3

m3 POME
hari

= 49.600 kg COD/hari

= 15.624 Nm3 CH4/hari

x 38% x

hari

= 2,45 MWe

4

Kajian kelistrikan dilakukan untuk memahami pasokan dan beban listrik di pabrik kelapa sawit, serta
Bilamana dikaitkan dengan pembangkit listrik yang ada di dalam pabrik kelapa sawit, maka
kecenderungan secara akurat keseimbangan antara pasokan dan beban listrik tersebut di pabrik.
Mengintegrasikan operasi pabrik kelapa sawit dengan pembangkit listrik tenaga biogas adalah
sinergi antara memaksimalkan potensi energi dari POME dan memanfaatkan listrik untuk kebutuhan
dijual ke jaringan PLN. Pengalaman operasi yang baik dalam sistem kelistrikan menyatakan bahwa
total kapasitas pasokan listrik harus sedikit lebih besar dari beban listrik keseluruhan. Kelebihan

Bila salah satu pembangkit mengalami gangguan, maka sistem kelistrikan masih bisa beroperasi
karena adanya kelebihan kapasitas pasokan listrik.
menunjukkan kurva pasokan listrik
dan kurva beban listrik yang umum. Gambar ini menunjukkan kaitan antara kapasitas pembangkit
untuk pasokan listrik dengan perubahan beban listrik dari waktu ke waktu (kurva beban).
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Jam

Pada pabrik kelapa sawit, listrik yang dibangkitkan dari pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg)
perlu diparalelkan dengan sumber listrik lain yang ada di dalam pabrik kelapa sawit untuk
memenuhi total kebutuhan listrik di jaringan tersebut. Sumber listrik yang ada di pabrik kelapa
sawit biasanya terdiri dari pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dan generator diesel.
Jika pabrik kelapa sawit terhubung ke jaringan PLN, maka pabrik dapat menjual kelebihan listrik
ke PLN. Apabila pabrik membutuhkan lebih banyak listrik, maka dapat membeli listrik dari PLN.
di bawah menunjukkan sumber-sumber listrik dan beban pada pabrik kelapa sawit
yang memiliki fasilitas penangkapan metana.

TBS

PKS

POME
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CPO dan PKO
Listrik

Pupuk

Kantor dan Perumahan

Kajian utama dari sistem kelistrikan mencakup pasokan dan beban listrik saat ini maupun pasokan
dan beban listrik di masa mendatang setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas.
Dengan menggunakan data historis pengukuran daya listrik, dapat dilakukan kajian listrik atas
keseimbangan antara pasokan dan beban listrik.
Sebelum adanya instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg), pembangkit listrik tenaga
biomassa (PLTBm) dan generator diesel digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik
kelapa sawit. Beberapa pabrik memiliki lebih dari satu pembangkit listrik tenaga biomassa atau
memasang beberapa generator diesel untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik dan non-pabrik.
menunjukkan salah satu contoh keseimbangan energi antara pasokan dan beban
listrik pada pabrik kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan 60 ton TBS per jam sebelum adanya
instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.

Pasokan Listrik

Sebuah pabrik kelapa sawit umumnya menggunakan pembangkit listrik
tenaga biomassa untuk memasok listrik dan uap untuk proses produksi di
pabrik. Pembangkit listrik biomassa biasanya menggunakan sebuah
(
) untuk memproduksi uap air dengan membakar produk
limbah padat dari pengolahan kelapa sawit yaitu cangkang dan serat; dan
turbin uap (
) untuk mengkonversi panas menjadi listrik serta
memanfaatkan uap airnya untuk proses dalam pabrik kelapa sawit.
Pada semua pabrik kelapa sawit, generator diesel juga digunakan
untuk memasok listrik disamping pembangkit listrik biomassa sebagai
daya
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transmisi, distribusi, dan saat

peralatan listrik (motor, AC, dan lain-lain). Sebagai

power faktor yang rendah, maka dipasang

untuk memperbaiki power faktornya.

Generator diesel (
) sering diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik saat pabrik
mulai operasi (
), sebagai pasokan cadangan (
dan memasok listrik untuk beban tambahan di luar kapasitas turbin uap. Jika daerah sekitar

Kebutuhan listrik pada pabrik kelapa sawit berasal dari mesin proses CPO (
(
), kantor, perumahan, dan penerangan.

) atau PKO

berikut: (1) beban parasit (konsumsi daya untuk kebutuhan internal PLTBg); (2) beban pabrik dan
non-pabrik; dan (3) beban luar (jaringan listrik, desa-desa).

feed digester,
sistem pendingin, pompa tangki pencampuran, pompa resirkulasi, blower biogas,
biogas,
pompa limbah anaerob, kompresor, pompa portabel, penerangan di dalam dan luar ruangan, serta
panel instrumen.

Secara umum, beban pabrik adalah beban listrik yang berhubungan langsung dengan produksi CPO.
, stasiun pengiriman CPO,
penerangan jalan, stasiun pompa bahan bakar mesin sterilisasi (
) dan stasiun penerimaan
TBS, bengkel, instalasi pengolahan air, mesin
(penjernih minyak), mesin peras (
),
(pemisah biji kernel dengan serat), dan stasiun pengumpulan kernel.
Be
jalan, masjid, dan pompa air.

Beban luar umumnya beban dari desa-desa di luar areal perkebunan atau beban yang terhubung
ke jaringan listrik milik PLN. Pendistribusian listrik ke beban di luar pabrik memerlukan jaringan
20 kV.
pada pembangkit listrik tenaga biogas membangkitkan listrik dengan tegangan
380 V, frekuensi 50 Hz, 3-fasa, maka diperlukan trafo untuk meningkatkan tegangan dari gas
engine ke 20 kV, 50 Hz, 3-fasa. Kapasitas trafo tergantung pada besarnya kapasitas listrik yang
akan disalurkan.
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proyek biogas. Ketersediaan pilihan pemanfaatan biogas dan kebutuhan yang berbeda dari pabrik
dengan cermat.

di bawah ini menguraikan manfaat dari lima skenario penggunaan biogas:

Manfaat
1

Biogas menjadi listrik terhubung ke jaringan PLN Penjualan listrik

2

Biogas menjadi listrik (penggunaan sendiri)

3

Biogas ke

4

Biogas untuk memasak

5

Biogas untuk transportasi

(energi termal)
Penjualan biogas

Skenario 1, 2 dan 3 yaitu biogas menjadi listrik terhubung ke jaringan, biogas menjadi listrik untuk
pemakaian internal pabrik, dan biogas untuk
penggunaan biogas untuk memasak dan transportasi, belum dikembangkan secara luas pada
skala industri. Pemanfaatan biogas untuk memasak dan transportasi merupakan pilihan yang
layak secara teknis, tetapi masih terdapat tantangan dalam hal penerapan teknologi yang sesuai
dengan pasar dan membuatnya menjadi proyek komersial yang menguntungkan. Buku panduan
ini membahas kelayakan keuangan proyek biogas yang menghasilkan listrik untuk jaringan, listrik
untuk penggunaan internal, dan biogas untuk

Biaya proyek biogas terdiri dari biaya rekayasa teknik, pengadaan, dan pembangunan atau
(EPC) dan biaya lainnya (biaya
-EPC). Lokasi
proyek dan teknologi yang dipilih akan mempengaruhi struktur biaya proyek.

Biaya EPC adalah semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan rekayasa, pengadaan, dan
konstruksi.
biogas dan sistem konversi biogas pada umumnya adalah dua komponen
dengan biaya investasi terbesar. Biaya sistem konversi biogas tergantung pada skenario
pemanfaatan, apakah biogas dihubungkan ke
untuk produksi energi termal atau ke
engine untuk produksi listrik. Sistem biogas menjadi listrik mengharuskan pemilik proyek untuk
membeli dan memasang gas engine baru, sementara sistem biogas ke energi termal hanya
yang ada.
membutuhkan investasi yang lebih
memberikan uraian lebih lanjut tentang
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komponen biaya EPC.

Uraian
Sistem
Bio-digester

Sistem
Manajemen
Biogas

Komponen
Kolam Tertutup

Tangki Reaktor

a. Sistem pendinginan
b. Pekerjaan sipil: pekerjaan tanah,
penggalian dan penimbunan tanah,
konstruksi
c.
d. Membran HDPE
e. Pekerjaan hidrolik
f. Sistem pipa
g. Peralatan, misalnya pompa,
katup, menara pendingin

a. Sistem pendinginan, hidrolisis

a. Pekerjaan sipil: pekerjaan tanah,
pondasi, kerja beton
b. Pekerjaan hidrolik
c. Peralatan (
blower, sistem
)

a. Pekerjaan sipil dan pondasi
b. Peralatan
(
blower, sistem

Sekitar 25% dari
total biaya EPC

b. Pekerjaan sipil dan pondasi
c. Sistem pompa dan rumah pompa
d. Pembuatan dan instalasi tangki
digester anaerobik
e. Sistem pencampuran digester
secara terus menerus
f. Sistem feeding tangki dan pipa
Sekitar 16% dari
total biaya EPC
)

a. Pekerjaan dan sistem kelistrikan
Sistem
(MCC), control panel
Kelistrikan & b. Panel
Instrumentasi c. Instrumentasi
d. Integrasi sistem SCADA

20–25% dari total
biaya EPC

Pengiriman & Asuransi
Instalasi, Uji Coba dan

Konversi
biogas
menjadi
energi

(termasuk pemasokan biomassa)

Biogas menjadi listrik
a.

Biogas ke energi termal

dan pemasangan

c. Peralatan dan
sistem instrumentasi

Pemasangan
jaringan

Jika skenario biogas menjadi listrik yang diambil, maka jaringan yang perlu
dibangun adalah:
a. Jaringan di area pabrik
b. Sambungan ke jaringan PLN

Proyek

kenaikan harga, perubahan nilai tukar, perubahan desain, perubahan lingkup
jadi jumlahnya harus dikaji ulang dan disesuaikan selama masa proyek.
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Sekitar 10% dari
total biaya EPC

20–30% dari
total biaya EPC
untuk biogas
ke listrik

USD28.000–
42.000 per km

5–10% dari total
biaya EPC

Secara umum, biaya investasi sistem tangki/CSTR lebih mahal dibandingkan kolam tertutup.
Biaya investasi untuk sistem tangki berkisar antara USD2,5 juta hingga 3,5 juta per MWe,
sedangkan biaya kolam tertutup berkisar antara USD1,5 juta hingga 3 juta per MWe.
di
bawah ini menyajikan perbandingan biaya EPC antara kolam tertutup dan tangki reaktor untuk
pembangkitan 1,2 MWe listrik dari biogas.

Biaya
Terapan
Kolam tertutup

2.692.920

641.755

3.334.675

2.778.896

Tangki reaktor

3.021.368

641.755

3.663.123

3.052.602

* termasuk asuransi, sistem kendali, instalasi, PPN 10%. Dasar harga tahun 2013

diuraikan pada

.

Biaya

Komponen

Biaya prapengembangan

a.
b.
c.
d.
e.

Biaya pengurusan proyek, studi kelayakan dan studi jaringan
Rekayasa dan desain
Pengadaan tanah (jika ada)
Legal dan perizinan
Laporan dampak lingkungan (UPL dan UKL)

Modal Kerja
selama masa awal operasional (biasanya 3, 6 atau 12 bulan)
Pembiayaan
,

dan lain-lain.

Bi
pemeliharaan digester, dan pemeliharaan sistem. Biogas engine memerlukan perbaikan (
gas engine yang digunakan.
di bawah ini merinci komponen biaya operasional dan pemeliharaan.
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Jenis Biaya

a. Tenaga Kerja
- Manajer pembangkit listrik tenaga biogas
- Supervisor
- Staf Pemeliharaan
- Operator
- Teknisi laboratorium
b. Analisis Lab
c. Asuransi pembangkit listrik tenaga biogas
d. Asuransi staf
e. Barang habis pakai
f. Kalibrasi Instrumen

a. Biaya manajemen pemeliharaan
b. Bio-digester dan suku cadang
c. Sistem penanganan biogas dan suku cadang

a. Suku cadang
b. Busi
c. Pemeliharaan
d. Kontrak jasa pemeliharaan

Contoh

bulanan COD, TSS, VFA, dan lain-lain.

Peralatan kantor, dan lain-lain.
Kalibrasi tahunan atau berdasarkan
standar yang disetujui

Pemeliharaan sistem pendinginan, pompa,
, sistem kelistrikan, dan lain-lain.
Pemeliharaan
blower,
sistem kelistrikan, dan lain-lain.

Berdasarkan perjanjian layanan purna jual dengan
penyedia gas engine

Operasi dan biaya pemeliharaan tahunan berkisar antara 5–9% dari biaya EPC. Selama operasional,
pemilik proyek dapat melakukan kontrak layanan dengan penyedia teknologi atau penyedia gas
engine

Proyek konversi POME menjadi energi dapat menghasilkan beberapa aliran pendapatan
yang berbeda. Pemanfaatan biogas menjadi listrik dan penjualan ke jaringan listrik PLN akan
menghasilkan pendapatan dari penjualan listrik tersebut. Penggunaan biogas untuk menghasilkan
yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, penjualan kredit karbon melalui pasar
atau
dapat memberikan arus pendapatan bagi pemilik proyek. Berikut ini
dalam
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Jenis Pendapatan
Penjualan listrik
Kredit karbon

Skema
USD/ton cangkang
USD/kWh
USD/tCO2eq

30–50
0,08–0,15
0,48 **

Harga pasar
atau PPA
Harga pasar

Catatan: * Nilai tukar: Rp11.500,00/USD; USD1,3/Euro
** Berdasarkan harga green CER di pasar EU bulan Januari 2014

Peraturan Menteri ESDM terbaru Nomor 27/2014 mengatur
untuk energi terbarukan
dari biomassa dan biogas.
ini sebesar Rp1.050,00/kWh untuk sambungan pada
tegangan menengah dan Rp1.400,00/kWh untuk sambungan pada tegangan rendah. Faktor
pengali (F) tarif berlaku berdasarkan lokasi proyek,
menggambarkan
dan
faktor perkalian untuk daerah yang berbeda.

Faktor
Jawa
Sumatera
Sulawesi
Kalimantan
Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, Pulau Lombok
Kepulauan Riau, Pula Papua dan Pulau lainnya

C
berikut menjelaskan bagaimana menghitung
suatu proyek.

1,00
1,15
1,25
1,30
1,50
1,60

1.050,00
1.207,50
1.312,50
1.365,00
1.575,00
1.680,00

1.400,00
1.610,00
1.750,00
1.820,00
2.100,00
2.240,00

, dan

a.
adalah cara paling sederhana untuk mengevaluasi suatu proyek, yaitu dengan
melihat pada tahun keberapa investor bisa mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan dalam
proyek tersebut.
dapat dihitung dengan membagi biaya proyek dengan arus kas
tahunan yang dihasilkan oleh proyek.

mencapai jumlah yang sama dengan biaya proyek; tahun di mana jumlah tersebut sama dengan
total biaya proyek merupakan tahun
.
tersebut.
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Biaya Proyek

(1.500.000)

(1.500.000)

100.000)

300.000)

(1.400.000)

(1.100.000)

500.000

500.000

(600.000)

(100.000)

600.000

600.000
1.100.000

Semakin pendek
Metode
digunakan sebagai satu-satunya metode evaluasi.

(NPV) merupakan nilai saat ini dari jumlah arus kas bersih masa mendatang
tahun (

/PV) dan bandingkan hasilnya dengan total biaya proyek. Sebuah proyek

dari arus kas bersih yang dihasilkan sepanjang masa proyek melebihi biaya investasi proyek.
C

C
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C

Ct
t

proyek harus ingat bahwa proyek-proyek biogas termasuk dalam kategori sektor energi dan
infrastruktur, dimana dinamika bisnis dan risikonya berbeda dengan sektor kelapa sawit.
c.
(IRR) memberikan kesempatan kepada pengembang proyek untuk dapat
membandingkan nilai suku bunga dengan keuntungan ekonomi yang diharapkan dari proyek
dari arus kas yang diharapkan
membutuhkan
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dan

Rumus sederhana adalah sebagai berikut:

Analis menganggap investasi layak diterima jika internal
, maka proyek tersebut akan semakin menarik.
In
untuk proyek konversi POME menjadi energi yang layak bervariasi mulai dari
11% hingga 23%. Struktur pembiayaan, biaya investasi, lokasi proyek, dan skenario pemanfaatan

lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji apakah penggunaan biogas untuk bahan bakar kompor
atau transportasi skala industri dapat memberikan IRR yang layak.
Secara umum, proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, dan Kepulauan

Box

memberikan imbal balik keuangan yang lebih rendah dibanding dua skenario sebelumnya (IRR
kurang dari 10%).
. Mutu air limbah (
) yang disuplai ke
(misalnya volume air
mempengaruhi pembangkitan daya listrik. Perubahan sistem produksi pabrik atau pasokan
cairan bisa mengganggu bakteri dan kemampuannya untuk mencerna POME, sehingga

Untuk proyek biogas, ada dua model bisnis yang umum:
(BOO) atau
(BOT). Model yang dipilih dapat mempengaruhi pembiayaan sebuah proyek

Berdasarkan model
(BOO), pemilik pabrik kelapa sawit membangun
pembangkit listrik tenaga biogas dan mengoperasikannya sebagai bagian dari operasi pabrik.
proyek, tetapi tanggung jawab keseluruhan dan kepemilikan berada di tangan pemilik pabrik.
memberikan gambaran model BOO ini.
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Pemasok
Kontrak
Pasokan

PJBL
Sawit
Kontrak
Konstruksi
Kontraktor
Konstruksi

Keuntungan dari menggunakan model bisnis BOO adalah bahwa pemilik memiliki kendali penuh
untuk mengoperasikan fasilitas pembangkit, maka risiko bahaya, keterlambatan konstruksi, atau
pembengkakan biaya dapat terjadi.
Dalam salah satu variasi model BOO, pabrik menjalin kerjasama bisnis dengan pengembang pihak
(SPV) untuk menjalankan proyek biogas. Dalam

Model
membangun dan mengoperasikan proyek biogas yang seharusnya dibangun sendiri oleh pabrik

biogas kepada pihak PKS.

menggambarkan model BOT.

Pemasok
Perjanjian BOT
Kontrak
Pemasok

PJBL
Operator Proyek
Kontrak
Konstruksi
Kontraktor
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Beberapa kelebihan utama dan kekurangan dari model BOT ditampilkan dalam

Menawarkan peluang mewujudkan proyek yang

.

Struktur yang rumit memerlukan perencanaan
rinci, waktu, dan pendanaan selama masa konsesi.
Pengembang proyek harus memiliki komitmen

Pada umumnya ekuitas perusahaan atau grup perusahaan, biasanya laba ditahan untuk investasi,
merupakan sumber pembiayaan utama proyek. Pembiayaan internal umumnya lebih murah
menjabarkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan internal.

Pendanaan dapat tersedia dengan segera.

Jumlah dana terbatas, sebagian besar tergantung
pada kemampuan keuangan perusahaan.

memenuhi kelayakan kredit.

Pendanaan eksternal untuk suatu proyek dilakukan melalui kombinasi sumber internal (ekuitas) dan
eksternal. Pembiayaan eksternal biasanya lebih mahal dari pembiayaan internal karena melibatkan
biaya transaksi dan pembayaran bunga. Berikut ini adalah bentuk pembiayaan eksternal yang dikenal:

. Bank menyediakan pinjaman berjangka berdasarkan skema
atau
.
lebih mudah diperoleh mengingat grup perusahaan akan
semata-mata didasarkan
pada proyek itu sendiri sebagai jaminan.
Perusahaan dapat menerbitkan obligasi untuk membiayai pengembangan proyek.
Sewa. Banyak vendor menyediakan pilihan
untuk peralatan yang mereka pasok atau
bahkan seluruh proyek.
. Proyek biogas yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat setempat
mungkin memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dari pemerintah atau donor. Dalam skema
proyek ini, pemerintah daerah biasanya mengelola kepemilikan dan pengoperasian proyek.
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Penetapan
proyek-proyek yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga biogas.
Pr
belum ada
yang telah disalurkan oleh bank-bank komersial di Indonesia.
Sebagian besar proyek biogas yang ada didanai melalui ekuitas atau pendanaan korporasi
(
), dimana bank menganalisis kelayakan kredit berdasarkan neraca grup
perusahaan atau perusahaan induk. Sementara dalam
, proyek itu sendiri yang
menjadi jaminan pinjaman. Kreditur melakukan uji tuntas (
) pada proyek tersebut,
termasuk perjanjian jual beli listrik, status hukum dan perizinan, serta aspek teknis proyek untuk
membutuhkan
waktu lebih lama daripada
.
Di sisi lain, potensi proyek konversi POME menjadi energi untuk pengurangan emisi dan penyediaan
lembaga donor internasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah
meluncurkan program bioenergi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memberikan hibah
kepada pemerintah daerah untuk pembangunan proyek konversi POME menjadi energi. Dalam
program ini, ESDM menyediakan dana investasi untuk proyek PLTBg yang akan menyediakan
listrik bagi masyarakat setempat (
pengelola proyek selama masa operasional. Tiga proyek di Pulau Sumatera telah dibangun di
bawah naungan program ini.
Beberapa program yang didanai donor, yaitu CIRCLE, Indonesian
(ICED),
(EEP-Indonesia), dan Least Cost for
(L-CORE) memberikan bantuan teknis atau memberikan pendanaan studi
(MCC), mengelola hibah untuk proyek-proyek hijau yang memiliki dampak sosial dan

Pembangunan Bersih (MPB) atau
Annex” (berkembang) ke mekanisme
dan Selandia Baru.

(CDM) untuk negara “Nonnegara-negara “Annex I” (industri) melalui

berikut ini mengilustrasikan hubungan tersebut.
USD
CERs
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2005 menjadi USD176 miliar pada tahun 2011.
Ta
di bawah ini menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh kredit
karbon untuk dijual di pasar karbon.

1. Pengembangan Proyek

Langkah ini terdiri dari beberapa kegiatan, termasuk memilih metodologi
validasi, melakukan perhitungan dan pemilihan
, memperkirakan
pengurangan emisi proyek, membuat rencana
, dan dokumentasi
proyek.

2. Validasi
registry

4.

memungkinkan proyek skala kecil untuk divalidasi setelah

Tahap pemantauan harus dilaksanakan berdasarkan rencana

dan

5. Penerbitan kredit karbon

Pada pasar
, kredit karbon dihasilkan oleh proyek-proyek yang beroperasi di bawah
salah satu dari mekanisme
(UNFCCC).
Pasar
terdiri dari negara-negara industri (Annex I), yang telah membuat komitmen
di bawah Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Negara-negara ini
memonitor dan mengatur industri yang secara intensif menghasilkan karbon, dan menerapkan
kredit karbon di pasar

untuk mengimbangi keluaran emisi yang melebihi alokasi yang

emisi, tetapi mereka dapat menghasilkan kredit karbon melalui proyek pengurangan emisi, dan
menjualnya di pasar karbon.
Metode yang diterapkan untuk menentukan keabsahan dan ukuran
yang dihasilkan oleh

(CER). Pasar utama untuk CER adalah skema perdagangan emisi (ETS/
Uni Eropa.
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Periode komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012, sedangkan komitmen untuk
periode kedua belum diberlakukan; sebagai akibatnya, harga CER telah jatuh dari €20 per ton CO2eq
di tahun 2008 menjadi €0,40 per ton pada tahun 2013. Saat ini, belum ada kesepakatan internasional
permintaan CER dan mendorong kenaikan harga. EU ETS menerima CER dari proyek-proyek yang telah
(PoA).
PoA adalah kumpulan kegiatan proyek CDM (
/CPA) individu yang secara sukarela
dikoordinasikan oleh badan swasta atau publik. Sebuah proyek biogas atau penangkapan metana pada
di tahun 2012 sebagai proyek individu. Proyek Biogas di Indonesia memiliki kesempatan untuk masuk
ke pasar karbon melalui penyertaan dalam proyek biogas PoA yang tercantum dalam

No Nomor Proyek
1

PoA 9096

PT Blue World Carbon Indonesia

2

PoA 7864

3

PoA 6209

In

P

4

PoA 6749

So

P

B

PT

Negara-negara yang telah menerapkan program
mengatur kelayakan kredit karbon
internasional yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi.
meringkas peraturan pengurangan karbon di beberapa program perdagangan karbon:

Uraian
Australia

Penggunaan kredit internasional (Kyoto-unit) untuk kepatuhan dibatasi sampai 50%.
Potensi pembatasan CER jika dihasilkan dari:
- Proyek nuklir
- Pemusnahan

dari pabrik

oleh Komisi Bendungan Dunia (WCD)
California

Penggunaan total
terbatas pada:
- 2% dari total kewajiban perusahaan dalam periode pemenuhan pertama

(USA)
Protokol
dengan proyek di luar AS, Kanada, atau Meksiko.
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Uraian
Selandia Baru
Perdagangan Emisi Selandia Baru sebagai berikut:
- ERU yang dihasilkan dari proyek penghancuran gas industri HFC-23 dan N2
bulan Desember 2011)
pedoman Komisi Bendungan Dunia (WCD).
Korea

Berdasarkan peraturan Pemerintah Korea mengenai Alokasi dan Perdagangan Emisi Gas
Rumah Kaca (13 November 2012) CER dan ERU dikecualikan dari penggunaan hingga 2020.
Fase selanjutnya memungkinkan 50% sebagai batas yang relevan, namun jumlah mutlak

Uni Eropa

EU-ETS menetapkan pembatasan untuk kredit karbon:
- dari proyek-proyek gas industri.

Pada pasar sukarela, kredit karbon dihasilkan oleh proyek-proyek yang terakreditasi berdasarkan
standar internasional yang independen. Kredit karbon dikenal sebagai
(VER). Pasar sukarela umumnya berlaku untuk perusahaan, individu, organisasi, dan kegiatan

Box
Jaringan hotel The Hilton telah meluncurkan ‘
di Asia Tenggara’ sebagai bagian dari upaya keberlanjutan. Progam ini bertujuan untuk
mengurangi dampak dari pertemuan dan acara yang diadakan di jaringan hotel Hilton di
Asia Tenggara. Hilton akan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh jaringan hotelnya
di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Hilton membeli kredit karbon
dari proyek-proyek berikut:
Proyek Rehabilitasi Hutan Hujan Borneo; Sabah, Malaysia
Proyek PLTA Musi; Bengkulu, Sumatera, Indonesia
Proyek Biomassa Mungcharoen; Thailand
Proyek PLTA Song Ong Small; Ninh Thuan, Vietnam
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Pasar sukarela biasanya memungkinkan proyek yang dikembangkan dengan metode baru yang
telah disetujui oleh
atau metode baru yang lain. Ada beberapa
standar terapan yang dapat digunakan oleh pengembang proyek, termasuk
Standard (VCS),
, dan
(CCBS), dan
ISO 14064.
P
tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemimpinan industri untuk memberikan dampak

USD6,2/tCO2eq di tahun 2011 dan USD5,9/tCO2eq pada tahun 2012.
dalam laporan mereka tahun 2013 memproyeksikan bahwa pasar sukarela
dan infrastruktur pasar karbon kepada para
menunjukkan jumlah CO2eq yang diperdagangkan
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2007

2008

2009

2010

Chicago Climate Exchange-traded

2011
Other Exchanges

2012

mendorong pengurangan emisi dan investasi dalam proyek penurunan emisi di luar sektor yang
negara lain atau terhubung dengan skema pasar karbon lainnya.
Di Indonesia, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), merumuskan Skema Karbon Nusantara
untuk pasar karbon dalam negeri. Skema ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan
proyek-proyek pengurangan emisi dan menciptakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Namun, DNPI belum mengumumkan jadwal peluncuran, sektor atau industri yang diwajibkan
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DALAM INDUSTRI KELAPA SAWIT
Produksi minyak
kelapa sawit berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir dan hingga saat ini.
Produksi minyak sawit global meningkat dua kali lipat selama dekade terakhir. Pada tahun 2000,

2006, persentase ini meningkat menjadi 65% dan diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2020.
Untuk memenuhi permintaan pasar, produsen minyak sawit mengembangkan perkebunan baru dan
memperluas yang sudah ada di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya, serta di Afrika
di bawah ini menunjukkan ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia.

Area perkebunan kelapa sawit (ha)

294.560

4,16 juta

8,38 juta

9,14 juta

Produksi CPO tahunan (ton)

721.172

7 juta

21,9 juta

34,3 juta

Sebuah pendekatan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi harus

masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi jangka panjang.

Economic
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Proyek yang ramah lingkungan akan melindungi kualitas udara, air, dan tanah, mengurangi
keragaman, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan,
peningkatan

Box
POME adalah sumber emisi gas rumah kaca terbesar kedua dalam industri kelapa
sawit, setelah emisi dari alih guna lahan. Degradasi kandungan organik pada POME
menghasilkan metana yang terlepas ke atmosfer. POME menghasilkan metana rata-rata
0,39 m3
3/kg) dan sampah kota (0,35 m3/kg). Menangkap metana
yang dilepaskan dari POME membantu pengurangan emisi GRK; hal ini merupakan tujuan
pilar keberlanjutan lingkungan.
Instalasi penangkapan metana pada dasarnya berfungsi sebagai instalasi pengolahan air
limbah (IPAL) pabrik kelapa sawit. Dengan instalasi ini, pengolahan dan pembuangan limbah
cair terkelola dengan baik, dan kontaminasi tanah atau air permukaan dapat dihindari.
Meskipun dengan area yang lebih kecil dari IPAL biasa, namun dengan proses penguraian
yang sama. Penggunaan area yang lebih kecil mendorong pengurangan alih guna lahan.
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Ada banyak standar keberlanjutan untuk pasar biomassa dan
Sejak tahun 2005, saat keberlanjutan mulai dianggap memiliki daya tarik, berbagai jenis standar
ini mulai berkembang.
menunjukkan berbagai standar keberlanjutan untuk produksi
biomassa yang ada saat ini.
2009
Neste Oil
2008
Greenergy
2007
RSPO

1993
FSC
1992
SAN

1990

1997
Globalgap

1995

2002
GGL

2000

2010
2BSvs
Abengoa
BSI
ISCC
REDcert
RED Tractor
RTRS
2011
Biograce
NTA8080
RSB

2006
Laborelec

2005

2010

2015

independen yang menandai bahwa produk mereka memenuhi standar berkelanjutan. Sebuah

baku hingga ke produk akhir.

Bagian berikut menguraikan persamaan dan perbedaan di antara standar utama yang digunakan
dalam industri kelapa sawit. Audit keberlanjutan biasanya dilaksanakan oleh auditor independen
menunjukkan proses umum
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i
Permohonan kepada
Auditor Independen

Penawaran dan
Kontrak

Perencanaan
Audit

di Produk

Di Indonesia, industri kelapa sawit umumnya menggunakan dua jenis standar internasional untuk
keberlanjutan, yaitu
(RSPO) dan
(ISCC). Kedua standar internasional ini bersifat sukarela, masing-masing
dan kriteria yang serupa dengan penekanan yang sedikit berbeda. RSPO, contohnya, fokus pada
transparansi dan kelayakan ekonomi. Berbeda dengan ISCC, RSPO adalah standar khusus untuk
komoditas kelapa sawit, sehingga RSPO juga fokus pada aspek penanaman kembali.
Rincian dari prinsip-prinsip dan kriteria menunjukkan bagaimana kedua standar ini menerapkan
menjelaskan prinsip utama dan kriteria pada RSPO dan ISCC
serta kesamaan aspek di antara keduanya.
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Prinsip

Contoh Kriteria

Komitmen terhadap transparansi
(RSPO)
tersedia untuk umum.
Komitmen terhadap kelayakan
keuangan dan ekonomi jangka
panjang (RSPO)

ketahanan ekonomi dan keuangan jangka panjang.

dari lahan dengan nilai

Tanggung jawab lingkungan dan
konservasi sumber daya dan
menyertakan upaya konservasi.
dengan benar.

lahan.
harus dikembangkan, diterapkan, dan dipantau.
Biomassa harus diproduksi dengan
cara yang bertanggung jawab
terhadap lingkungan, termasuk
perlindungan tanah, air, dan udara,
dan penerapan Tata Cara Bertani
yang Baik (
). (ISCC)

oleh pengusaha perkebunan dan
pabrik minyak sawit. (RSPO)
Kondisi kerja yang aman melalui
dengan baik
penggunaan pakaian pelindung,
dan bantuan yang tepat guna dan
tepat waktu dalam hal kecelakaan.
(ISCC)
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Prinsip

melanggar hak asasi manusia,
hak-hak buruh, atau hak atas
kerja yang bertanggung jawab
terhadap kesehatan, keselamatan,
dan kesejahteraan pekerja serta
harus didasarkan pada hubungan
masyarakat yang bertanggung
jawab. (ISCC)

Contoh Kriteria

pemerintah, dan pihak terkait lainnya

dampak

jawab atas pekerja serta individu
dan komunitas yang terpengaruh
oleh kegiatan pengusaha
perkebunan dan pabrik minyak
sawit. (RSPO)
Produksi biomassa harus
mematuhi semua hukum regional
dan nasional yang berlaku, dan

internasional

internasional yang terkait. (ISCC)

penggunaan lahan

Kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku. (RSPO)

Pengembangan penanaman baru
yang bertanggung jawab. (RSPO)

yang baik. (ISCC)
Komitmen terhadap perbaikan
terus-menerus dalam area-area
kegiatan utama. (RSPO)

www.rspo.org, dan www.iscc-system.org
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(ISPO) adalah kebijakan yang diwajibkan oleh Departemen
Pertanian Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
19/2011 untuk mengintegrasikan standar keberlanjutan dalam produksi minyak sawit. Pemerintah
Indonesia membuat standar tersebut untuk memenuhi tuntutan pasar yang berkembang untuk
produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Uni Eropa, misalnya, telah berkomitmen hanya akan
membeli minyak kelapa sawit yang berkelanjutan pada tahun 2015.
Prinsip dan kriteria ISPO didasarkan pada 141 peraturan nasional yang terkait dengan industri
kelapa sawit. Beberapa peraturan tersebut telah berlaku sejak tahun 1960. ISPO disusun untuk
nasional. ISPO memiliki 7 prinsip, 40 kriteria, dan 126 indikator. Tujuh kategori prinsip tersebut
adalah:
1. Sistem Perizinan (Undang-Undang Agraria dan UU Kehutanan)

3.
4.
5.
6.
7.

pengolahan kelapa sawit (UU Sistem Budidaya)
Moratorium izin lokasi untuk perkebunan (Instruksi Presiden)
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UU Lingkungan Hidup)
Tanggung jawab terhadap karyawan (UU Ketenagakerjaan)
Tanggung jawab sosial dan peningkatan peran ekonomi masyarakat di sekitarnya
(UU Koperasi, UU Perkebunan, UU Penanaman Modal)
Komitmen untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang (UU Perkebunan)

berlaku. Untuk petani independen, hanya empat prinsip yang berlaku, yaitu:
Sistem perizinan
dan pengolahan kelapa sawit

Tenggat waktu bagi pabrik pengolahan kelapa sawit dan perkebunan untuk mendapatkan
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Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 7/2009. Penilai memberi skor perkebunan sebagai kelas “I” sampai “V” dimana kelas I
adalah yang terbaik. Untuk perkebunan dalam pengembangan dan belum beroperasi, penilai
memberikan kelas A sampai kelas E, dimana kelas A adalah yang terbaik. Hanya kelas operasi I,

pengoperasian untuk meningkatkan kelasnya.
P
yang akan mengajukan permohonan kepada Departemen Pertanian dan menyerahkan laporan audit.
Sampai dengan akhir tahun 2013, ada tujuh lembaga audit independen yang melakukan audit ISPO:
1. Mutu Agung Lestari
5. SAI Global
2. TUV Rheinland
6. Mutu Hijau
4. TUV Nord
L

berikut ini.

Permohonan kepada Komite ISPO
Sekretariat Komite ISPO

Catatan:
IUP : Izin Usaha Budidaya Tanaman
dan Industri Perkebunan

dokumen

ISPO

ISPO

IUP-B : Izin Usaha Budidaya Tanaman
Perkebunan
IUP-P : Izin Usaha Budidaya Tanaman
Industri Perkebunan
HGU : Hak Guna Usaha
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pemutakhiran prinsip dan kriteria.

Kriteria

menampilkan perbandingan antara standar ISPO, RSPO, dan ISCC.

RSPO

ISCC

ISPO

Gagasan berbagai pemangku

BLE (

Kementerian Pertanian

perusahaan-perusahaan,
lembaga keuangan, dan lain-lain.

/Kantor Pertanian dan Makanan
Federal) Jerman dan Pemerintah Uni Eropa

di Uni Eropa

Cakupan Produk

Teraudit
S

Wajib untuk unit operasi kelapa
sawit di Indonesia

Ditandatangani pada
1 November 2005 dan
dilaksanakan November 2007

Mulai dari 1 Januari 2011, semua perusahaan

Wajib mulai
31 Desember 2014

Minyak kelapa sawit dan
produk turunannya

Semua komoditas yang menghasilkan minyak
. Ini akan diperluas untuk
industri pangan, pakan, dan biokimia

Kelapa sawit dan produk
turunannya

Perkebunan kelapa sawit, pabrik
pengolahan kelapa sawit, kilang
minyak sawit
Prinsip dan kriteria
keberlanjutan, dan rantai pasok

industri minyak goreng bekas
Prinsip dan kriteria keberlanjutan,

Perkebunan kelapa sawit, pabrik
pengolahan kelapa sawit, kilang
minyak sawit
Prinsip dan kriteria
keberlanjutan

dan prinsip-prinsip perhitungan GRK
Prasyarat

Keanggotaan RSPO

Rumah Kaca

Pelaksanaan penghitungan GRK
(dalam tahap penyusunan)

Penilaian perkebunan dan kelas
Penghitungan GHG dilaksanakan

Pelaksanaan penghitungan GRK
(dalam tahap penyusunan)

Tidak secara khusus menggunakan NKT,
tetapi ada area “ ” dan “
”. Area “No

Tidak secara khusus
menggunakan NKT, tetapi
pemeliharaan kawasan lindung
diharuskan.

setelah Januari 2008
Pe

Tidak ada penilaian risiko

Auditor
Independen

Dilaksanakan oleh lembaga
sertifikasi resmi RSPO (Accreditation ISCC (BLE sebagai lembaga akreditasi)
/ASI
sebagai lembaga akreditasi)

Dilaksanakan oleh lembaga

Konsultasi publik dan
pengumuman

Tidak ada konsultasi publik dan pengumuman

Tidak ada konsultasi publik dan
pengumuman

Indikator mayor dan minor

Kepatuhan penuh untuk kriteria mayor dan
60% kepatuhan untuk kriteria minor.

Mematuhi sepenuhnya semua
kriteria. Tiga sampai enam bulan
diberikan untuk audit ulang.

5 tahun

1 tahun dan dapat diperpanjang

5 tahun dengan pengawasan
tahunan

Kemungkinan harga CPO yang

Harga premium CPO

Belum ada jaminan harga CPO

M
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Perlu penilaian risiko: regular, sedang, dan

Tidak ada penilaian risiko

ISPO sebagai lembaga akreditasi)

DARI PRODUKSI MINYAK SAWIT
Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas yang dapat memerangkap panas di atmosfer. Gas-gas ini
proses-proses industri. Yang termasuk gas rumah kaca utama dalam atmosfer bumi adalah uap
air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan ozon. Proses dan penyebab pemanasan global
ditampilkan pada
dibawah ini.

Radiasi yang terlepas
Dipantulkan

Diserap

Tepi atmosfer

Terserap oleh
atmosfer dan bumi
Radiasi yang diserap
oleh gas rumah kaca

Penebangan Hutan

CFC

Mesin berbahan bakar
minyak dan bensin

Gas rumah kaca dan
bahan bakar fosil

atau
(GWP) adalah indeks yang memperkirakan efek pemanasan
global masing-masing gas berdasarkan sifat perangkap panasnya. GWP membandingkan panas
yang terperangkap oleh gas rumah kaca tertentu dengan jumlah panas yang terperangkap oleh
massa yang sama dari karbon dioksida. Oleh karena itu, GWP karbon dioksida adalah 1.
menyajikan indeks GWP.
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Senyawa

Rumus
Kimia

Karbon dioksida
Metana
Dinitrogen oksida

CO2
CH4
N2O

1
72
289

1
21
310

1
25
298

1.0
7,6
153.0

di atas berdasarkan laporan tahun 2007 dari
(IPCC), sebuah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menarik konsensus dari
para ahli di seluruh dunia tentang isu-isu perubahan iklim. Namun, sebagian besar perhitungan
GRK menggunakan data dari laporan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan
menggunakan rentang waktu 100 tahun. Berdasarkan data tahun 2001, 100 tahun GWP untuk
2 dan CH4 yang sama masuk ke atmosfer,
maka metana akan menjebak panas 21 kali lipat dibandingkan karbon dioksida dalam rentang
waktu 100 tahun ke depan.
(CO
Semua kegiatan manusia mulai dari memproduksi, menggunakan produk, bepergian, atau
lainnya, emisi gas rumah kaca terjadi di sepanjang rantai produksi minyak sawit. Emisi GRK
berasal dari penggunaan material dalam proses produksi, konsumsi energi, dan proses degradasi
di semua bagian dari rantai pasokan. Inventarisasi GRK diperlukan agar seluruh rantai produksi
mencakup semua sumber emisi ini.

yang digunakan di pabrik, dan air untuk proses produksi. Pada umumnya, pabrik kelapa sawit
memiliki
yang menggunakan serat dan cangkang kelapa sawit untuk membangkitkan listrik.
Serat dan cangkang dianggap sebagai produk sampingan, emisi dari pembangkit listrik yang
bahan bakar ini adalah nol. Oleh karena itu, emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan
digunakan untuk transportasi dan mesin diesel. Sumber emisi terbesar dari pabrik pengolahan
kelapa sawit adalah POME yang diolah di kolam terbuka, dimana limbah melepaskan metana
ke atmosfer. Di sisi perkebunan, alih guna lahan untuk perkebunan merupakan sumber emisi
GRK terbesar dalam produksi buah kelapa sawit. Emisi yang biasanya terjadi dari proses industri
kelapa sawit ditunjukkan dalam
di bawah ini.
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Produksi TBS
Produksi CPO

Produksi TBS

Produksi CPO
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di bawah ini menyajikan contoh emisi dari sebuah perkebunan dan pabrik dengan lebih rinci.

Sumber Emisi
Pupuk kimia

Unit
tCO2, eq

Nilai
4.571

%
87,81

Sumber Emisi
Listrik

Bahan bakar fosil
Listrik

tCO2, eq
tCO2, eq

537
98

10,31
1,88

Proses
Air limbah
Transportasi
Total
Hasil CPO
Total emisi GRK

Total
Hasil TBS
Total emisi GRK

tCO2, eq
Ton
kgCO2, eq/
ton TBS

5.206
57.980
89,79

100

Unit
tCO2, eq

Nilai
933

%
3.0

tCO2, eq
tCO2, eq
tCO2, eq
tCO2, eq
Ton
kgCO2, eq/
ton CPO

48
28.408
2.158
31.547
55.702
566

0,2
90.0
6,8
100

, perkebunan dengan pembukaan lahan baru akan menghasilkan gas rumah kaca yang
lebih besar dibandingkan perkebunan lama. Sumber emisi terbesar di pabrik adalah pengolahan air
limbah dengan kolam terbuka, dimana metana dan gas rumah kaca lainnya terlepas langsung ke
pabrik sekaligus mengkonversi metana menjadi sumber energi yang berguna.
Standar keberlanjutan saat ini mendukung instalasi penangkapan metana di pabrik pengolahan
kelapa sawit.
di bawah ini membandingkan standar ISPO, RSPO, dan ISCC serta bagaimana
mereka berkaitan dengan penghitungan GRK.

ISPO

ISCC

Pemerintah Indonesia
Tidak ada pendorong
menargetkan pengurangan kebijakan tertentu
emisi sebanyak 26%
dengan usaha sendiri atau
41% dengan bantuan asing

2003/30/EG: Penggunaan
sebanyak 5,75% dalam total bahan
bakar yang digunakan.

- GRK dari alih lahan
- Penggunaan pupuk

- Produsen biomassa
- Unit konversi (konversi biomassa padat
menjadi biomassa cair atau pengolahan
biomassa cair)
- Transportasi

GRK
- POME
- Bahan bakar untuk
transportasi dan listrik
- Proses produksi TBS
menjadi CPO di pabrik
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RSPO

budidaya sawit dan
pengolahan TBS
perubahan cadangan
karbon selama
pengembangan
perkebunan baru dan
operasi

Bahan-bahan yang disediakan untuk
harus memenuhi penghematan batas
minimum GRK

DARI PRODUKSI MINYAK SAWIT
atmosfer sebagai hasil dari implementasi suatu proyek.
Emisi
proyek adalah emisi dari kegiatan proyek. Kebocoran mengacu pada emisi di luar batas proyek
yang disebabkan oleh kegiatan proyek. Emisi dari kebocoran ini biasanya berjumlah sangat kecil
sehingga dapat diabaikan.
G
di bawah ini memberikan ringkasan dari langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan
untuk menentukan jumlah emisi GRK.
Basis proyek?
Memasukkan keseluruhan rantai pasokan?
Hanya memasukkan unit usaha tertentu?
Metode CDM atau
ISCC, RSPO, ISPO?
ISO 14065?

?

Kegiatan apa saja yang termasuk?
Sumber-sumber emisi?
Pengumpulan data di lokasi
Data literatur untuk faktor tetap dan faktor emisi
yang akan diterapkan
Jumlah kegiatan x Faktor emisi x
(GWP)

Menetapkan batasan proyek membantu menentukan kegiatan apa yang harus dicakup dalam
penghitungan. Batasan ini menentukan, misalnya, apakah perhitungan berfokus pada satu
proyek, mencakup rantai pasokan yang lengkap, atau hanya unit bisnis tertentu dalam rantai
pasokan. Dengan batasan yang jelas, perhitungan akan menunjukkan kegiatan yang berkontribusi
langsung terhadap emisi gas rumah kaca.
Pada umumnya, metode yang digunakan dalam perhitungan potensi pengurangan emisi untuk
proyek biogas dari POME adalah CDM AMS.III-H Versi 17 ‘
’, sedangkan AMS.ID Versi 18 ‘
’ dapat
digunakan untuk menghitung pengurangan emisi dan pembangkitan listrik. Metode yang lain
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sumber emisi.
minyak sawit: perkebunan, transportasi, dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

- Alih guna lahan
- Pupuk kimia

Transportasi
- Penggunaan bahan
bakar fosil

- Penggunaan bahan
bakar fosil

Proses
- Penggunaan bahan
bakar fosil
kimia
- Limbah minyak sawit

material yang digunakan, produksi air limbah,
konsumsi listrik, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan proses produksi. Pengumpulan data
yang menunjukkan berapa banyak gas rumah kaca yang dihasilkan dari unit kegiatan atau produk.
Sebagai contoh, faktor emisi pupuk nitrogen adalah 5,88 kg CO2eq/kg pupuk yang digunakan;
faktor emisi untuk pupuk P2O5 adalah 1,01 kg CO2eq/kg pupuk (Biograce, 2011).
di
bawah ini merinci beberapa data operasional dan data literatur yang dibutuhkan.

Data Literatur
-
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Jumlah produk utama dan produk sampingan
Jumlah bahan kimia yang digunakan
Jumlah pupuk P2O5-, K2O-, CaO- dan N
Konsumsi diesel dan pemakaian listrik
Konsumsi energi termal
Jumlah dan penggunaan produk sampingan
dan limbah, misalnya POME atau tandan
kosong kelapa sawit

- Nilai kalor produk utama dan produk sampingan
- Faktor emisi dari diesel, bahan kimia, listrik,
dan lain-lain
- Faktor emisi N2O

Setelah analis mengumpulkan semua data, perhitungan GRK dapat dikerjakan dengan dasar
perhitungan berikut ini:

Sebagai contoh, jika sebuah perkebunan menggunakan 920.000 kg pupuk N/tahun dan 260.000
kg pupuk P2O5/tahun, emisi yang dihasilkan akan dihitung sebagai berikut:

920.000

x 1 + 260.000

x 5,88

x 1,01

x1

5.672.200

Nilai
unit karbon dioksida.

sebesar 1 digunakan karena faktor emisi yang digunakan memakai

Dengan asumsi bahwa perkebunan tersebut memproduksi 110.000.000 kg TBS/tahun, emisi per
ton emisi TBS dari kedua pupuk ini akan menjadi:

5.672.200

÷110.000.000

= 0,052

atau 52

Jika kita ingin mendapatkan total emisi yang lengkap untuk memproduksi 1 ton TBS,

lainnya

lahan, dan lain-lain.
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Lampiran
Untuk pabrik yang memiliki fasilitas penangkapan metana dan berniat untuk menjual listrik yang dibangkitkan
kepada PLN, ada dua skema yang dapat dilakukan, yaitu
(PPA) dan
PPA atau Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) adalah perjanjian yang berlaku untuk beberapa tahun
harga jual diatas FIT. Sementara itu,
memiliki proses aplikasi yang lebih singkat, dengan harga
listrik yang sudah ditentukan berdasarkan
saat ini di Indonesia untuk listrik berbasis biomassa
dan biogas.
di bawah ini menampilkan perbandingan antara kedua skema tersebut.
Item
Persyaratan
Administrasi
(UU No.30/2009;
PP No. 14/2012)
Persyaratan
teknis

Persyaratan
lingkungan

PPA

- NPWP
- Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik
(IUPTL)

- NPWP
- Izin Usaha Penyedia Tenaga
Listrik (IUPTL)

-

- Lokasi pembangkit
- Jenis dan kapasitas
pembangkit listrik
- Jadwal konstruksi
- Jadwal operasi

Lokasi pembangkit
Jenis dan kapasitas pembangkit listrik
Jadwal konstruksi
Jadwal operasi

Penilaian Dampak Lingkungan/Sosial atau Penilaian Dampak Lingkungan/
(ESIA): Sosial atau
- AMDAL
- UPL/UKL
(ESIA):
(Pembangkit listrik dengan kapasitas di
- UPL/UKL
ESIA secara penuh, cukup UPL dan UKL)

Badan usaha

Produsen listrik independen/
(IPP)

86

dan mengoperasikan pembangkit
listrik dengan kelebihan daya

Jenis perjanjian

Perjanjian jangka panjang. Kontrak 10-20 Perjanjian tahunan. Perjanjian ini
tahun, tergantung pada jenis pembangkit
listrik dan negosiasi.

Tarif

-

(Peraturan Menteri ESDM
No. 27/2014)
- Negosiasi tarif dapat dilakukan dengan
persetujuan dari Menteri ESDM

(Peraturan Menteri
ESDM No.27/2014)

Persetujuan tarif

PLN Pusat, Direktorat Jenderal Listrik

PLN Wilayah

Waktu untuk
kesepakatan

Lebih dari enam bulan

Untuk pengadaan
, perusahaan secara langsung mengajukan permohonan kepada
PLN wilayah, dan bila PLN menegaskan bahwa mereka mampu menyerap kelebihan listrik,
perjanjian bisnis dapat dilakukan. Untuk Produsen Listrik Indepen/

bawah ini.

Penunjukan

Syarat

Jenis Proyek

Tarif

Energi terbarukan,
pembangkit listrik
berbahan bakar batu bara,
tambang, energi lokal,
, proyek
perluasan, kondisi krisis
energi.

Pembangkit listrik
tenaga batu bara, energi
terbarukan (mini/mikro
hidro, panas bumi,
biomassa, angin, surya).

Berdasarkan negosiasi
dan/atau peraturan
yang berlaku yang
dikeluarkan oleh
Kementerian ESDM

Pembangkit non-bahan
bakar minyak

Harga terendah yang
diajukan oleh peserta

Semua jenis pembangkit
listrik

Harga terendah yang
diajukan oleh peserta.

non-bahan bakar minyak,
lebih dari satu (1) usulan
penunjukan langsung
dalam suatu sistem.
Tender
memenuhi syarat untuk
penunjukan langsung atau
pemilihan langsung, atau
PLN mengharuskan tender
terbuka.
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Skema usaha proyek IPP ditampilkan pada
kontrak PPA dengan PLN ditunjukkan pada

sedangkan langkah-langkah untuk mengadakan
.

Kriteria:
Kemampuan teknis: pengalaman dalam pengembangan IPP, EPC dan
operasional dan pemeliharaan
Isi dokumen:
Informasi untuk peserta lelang
Deskripsi proyek
Model perjanjian jual beli listrik
Petunjuk pelaksanaan untuk peserta lelang
Persyaratan proposal
Prosedur penilaian
Isi dokumen:

Persyaratan:

Jaminan kinerja tahap I, Persetujuan PT PLN (Persero),
persetujuan tarif dari ESDM, SPC

. Isi dokumen:
Jangka waktu perjanjian: Batu bara (25 tahun), PLTA (30 tahun),
Geotermal (30 tahun), Gas (20 tahun)
Skema proyek: BOO atau BOT
Tarif dan pembayaran
Jaminan pemerintah (apabila sesuai)
Hak dan kewajiban masing-masing pihak
Perjanjian sponsor
Persyaratan (diantaranya):
Salinan: kontrak EPC, kebijakan asuransi sesuai ketentuan PJBL, rencana pasokan
bahan bakar, Perjanjian Pendanaan, Persetujuan Penanaman Modal Asing
Opini hukum untuk PLN
Opini hukum untuk PENJUAL
Salinan dokumen hukum mengenai hak menggunakan dan mengelola
lokasi proyek
Jaminan kinerja tahap II
Persyaratan:
Pemenuhan prosedur uji kelayakan operasi
Masa akhir kontrak
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Prosedur transfer kepada PLN (apabila sesuai)

Badan Usaha
1. Permohonan
Penetapan
Pengelola Energi
Biomassa dan
Biogas

Pemeriksaan data
oleh petugas

1

Mulai

Ditjen EBTKE

Tidak

8

Surat

4

FS & Interkoneksi

5

Perbaikan
Dokumen

Tidak

Memenuhi

6a
6b

3. Penetapan
Pengelola
Potensi Biomassa
dan Biogas
untuk Listrik

Ya

Evaluasi Dokumen

7

Kebenaran
Dokumen

1

Memenuhi
3b

2. Evaluasi
Kelengkapan

Persyaratan
Badan Usaha:

2

3a

Surat
Penetapan

9

Ya

Penandatanganan
Surat Penetapan
Surat
Penetapan

10
11

6 bulan

Waktu

PT PLN Persero

Dirjen

Badan Usaha
hari kerja
b. Dokumen
Perizinan dari
Pemerintah /Pemda
c. Studi kelayakan
termasuk perkiraan
investasi
d. Kajian
interkoneksi
e. Ketersediaan
30
lahan
hari
kerja
f. Jaminan
bahan baku
g. Mengutamakan
kemampuan dalam
negeri
h
deposito 5% dari
total investasi
Maksimal
i. Sanggup
menjalankan isi
10
PJBL, dan
hari
kerja
j. Kesediaan
menerima sanksi
apabila melanggar

12

4. Penugasan
Sertifikat Deposito
kepada PT. PLN
sebesar 5%
untuk Pembelian
13
Tenaga Listrik

5. Pelaksanaan
Jual Beli
Tenaga Listrik

IUPTL
Sementara

14

Sertifikat Deposito

15

16

Penandatanganan
PJBL

17

IUPTL

18

Pembangunan
19

20

COD
Selesai

22

21

Melaporkan
pelaksanaan

Badan Usaha dapat
menggunakan
dana yang
30
didepositokan
hari kerja
setelah
persetujuan Ditjen
EBTKE

Badan Usaha wajib
mencapai
maksimal 12 Maksimal
60
bulan sejak PJBL;
3 bulan setelah
;
COD maksimal
40 bulan setelah
penandatanganan
PJBL

hari kerja

6 bulan

Bagian pengadaan IPP PLN telah menerbitkan buku panduan yang dapat diakses untuk informasi
lebih
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Pengurangan emisi dapat dihitung berdasarkan emisi
, yang merupakan emisi gas
rumah kaca sesuai kondisi sekarang tanpa proyek, dan emisi proyek, yang merupakan emisi gas
rumah kaca saat fasilitas penangkapan metana telah dibangun dan listrik telah dijual ke jaringan.
Pengurangan emisi diperoleh melalui rumus di bawah ini:

Perkiraan potensi pengurangan emisi untuk proyek penangkapan metana dihitung dengan
metodologi CDM AMS.III-H Versi 17 ‘
’. Perkiraan
pengurangan emisi untuk penyediaan listrik ke jaringan dihitung dengan metodologi AMS.ID Versi 18
‘
’.

Emisi
dihitung
. Data dikumpulkan menggunakan
metode berikut ini:
a. Data historis minimal satu tahun sebelum pelaksanaan proyek
b. Analisis
atau laboratorium independen terakreditasi
(
y

y) ditetapkan sebagai berikut:

}

dimana:
y
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= Emisi
pada tahun y (tCO2eq).
= Emisi
dari listrik atau konsumsi bahan bakar pada tahun y (tCO2eq).
= Emisi
dari sistem pengolahan air limbah yang dipengaruhi oleh
kegiatan proyek pada tahun y (tCO2eq).
= Emisi
metana dari sistem pengolahan lumpur dasar pada tahun
y (tCO2eq).
= Emisi
metana dari karbon organik yang terdegradasi dalam air
limbah yang diolah dan dibuang ke sungai pada tahun y (tCO2eq).
= Emisi
metana dari pembusukan anaerobik pada lumpur akhir
yang dihasilkan pada tahun y (tCO2eq). Jika lumpur tersebut dibuang di
tempat pembuangan sampah dengan pemulihan biogas, atau digunakan
untuk aplikasi tanah dalam skenario
, ketentuan ini diabaikan.

B
adalah konsumsi energi dari semua peralatan/perangkat dalam fasilitas pengolahan
air limbah dan fasilitas pengolahan lumpur. Konsumsi energi termasuk sistem pompa limbah
emisi

untuk konsumsi daya dapat diasumsikan nol.
ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

B

∑
i

(Q

*UFBL

CH

dimana:
Indeks untuk sistem pengolahan air limbah
Volume air limbah yang diolah dalam sistem pengolahan air limbah.
COD dari aliran air limbah yang masuk ke sistem pengolahan.
dari sistem pengolahan.
Faktor koreksi metana untuk sistem pengolahan air limbah sesuai
Tabel III.H.1 dari AMS.III.H.
Kapasitas limbah dalam menghasilkan metana
(0,25 kg CH4/kg COD sesuai nilai IPCC).

Q

B
UFBL

(0,89 sesuai nilai
CH

IPCC).
untuk metana (sesuai nilai IPCC).

ditetapkan dengan menggunakan rumus berikut:
B

∑
i

S * UFBL

                                                                                                                                                                                                        

CH

dimana:
Indeks untuk sistem pengolahan lumpur

.

S
sistem pengolahan lumpur.
Faktor koreksi metana
untuk sistem pengolahan lumpur
sesuai Tabel III.H.1 dari AMS.III.H.
S

(nilai

0,257 untuk lumpur industri diterapkan sesuai nilai IPCC).

UFBL
CF

(0,89 sesuai nilai
IPCC).
Fraksi disimilasi kadar organik yang terdegradasi ke biogas
(0,5 sesuai nilai IPCC).
Fraksi CH4 pada biogas (0,5 sesuai nilai IPCC).
ditetapkan 0 (nol) karena lumpur akhir digunakan untuk aplikasi lahan di perkebunan.
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Emisi Proyek
Emisi proyek ditetapkan menggunakan rumus berikut:
P y
}
dimana:
= Emisi CO2 dari listrik dan bahan bakar yang digunakan oleh fasilitas proyek.
= Emisi metana dari sistem pengolahan air limbah yang dipengaruhi oleh kegiatan
= Emisi metana dari sistem pengolahan lumpur yang dipengaruhi oleh kegiatan
= Emisi metana yang dihasilkan dari sistem pengolahan air limbah kegiatan
air limbah yang diolah.
= Emisi metana dari pembusukan lumpur akhir yang dihasilkan oleh sistem
pengolahan kegiatan proyek.

akan terjadi dalam situasi
Sebagai sebuah perkiraan, emisi proyek biasanya berkisar antara 10% hingga 20% dari emisi

.

Penggunaan dan metodologi yang lengkap dapat diperoleh dengan mengunduh tautan berikut ini:
dan menghitung emisi gas rumah kaca untuk
penangkapan metana dari POME.

2

dan menghitung emisi gas rumah kaca dari
pembangkitan listrik untuk pengguna rumah tangga yang berada di lokasi tanpa koneksi ke jaringan.

3

dan menghitung emisi gas rumah kaca dari
dalam jaringan nasional atau wilayah (listrik untuk jaringan PLN).

4

dan menghitung emisi gas rumah kaca dari pembangkitan
dengan menggunakan bahan bakar fosil, dan/ atau memasok listrik untuk sistem jaringan kecil dimana
proyek semua pembangkitan hanya menggunakan minyak diesel atau bahan bakar minyak.
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Nomor Peraturan
Peraturan Menteri

Produksi energi
swasta

Menetapkan persyaratan untuk izin usaha bagi perusahaan
produsen listrik; membebaskan produsen energi terbarukan di
bawah 10 MW untuk pemakaian sendiri dari proses kajian dampak
lingkungan lengkap.

Peraturan Presiden

Kebijakan energi

Menargetkan keseimbangan energi dalam bauran energi, dan
menetapkan tujuan minimal 5% energi terbarukan baru pada
tahun 2020.

Energi

Memprioritaskan sumber energi yang tersedia secara lokal
untuk mendukung kelangsungan ekonomi energi terbarukan
baru. Mewajibkan pemerintah untuk menyediakan dana untuk
pengembangan listrik untuk area berpenghasilan rendah,

Listrik

Memprioritaskan penggunaan sumber daya energi yang tersedia
secara lokal untuk pembangkit listrik. Mengizinkan produsen listrik
independen (IPP) untuk menghasilkan dan menjual listrik kepada
pengguna akhir di pasar Indonesia, memecahkan monopoli PLN.

Peraturan Menteri
ESDM Nomor

Pembelian energi
terbarukan oleh
PLN

Mewajibkan PLN untuk membeli energi terbarukan dengan harga
tetap dari pembangkit ukuran < 10 MW atau kelebihan daya;
Rp656/kWh (tegangan menengah) atau Rp1.004/kWh (tegangan
rendah) ditambah faktor lokasi terapan.

Peraturan Pemerintah

Fasilitas pajak
untuk proyek baru
dan proyek energi
terbarukan

- 30% potongan dari laba bersih (selama 6 tahun)

Peraturan Pemerintah

Pembebasan
pajak

- Pembebasan pajak selama 5 sampai 10 tahun
sejak produksi komersial
- Potongan pajak sebesar 50% untuk 2 tahun pajak penghasilan
(diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
No. 130/PMK.011/2011)

Peraturan Pemerintah

Pajak
Pertambahan Nilai

Pembebasan untuk pajak pertambahan nilai

- Pajak penghasilan 10% untuk dividen yang dibayarkan kepada
subjek pajak luar negeri, atau tarif yang lebih rendah
berdasarkan perjanjian pajak yang berlaku
- Kompensasi kerugian selama lebih dari 5 tahun, tetapi kurang
dari 10 tahun

Pembebasan cukai Pembebasan bea untuk barang impor, diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK/011/2012
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Nomor Peraturan
Peraturan Menkeu

Pembebasan bea impor (untuk listrik penggunaan sendiri)
untuk energi
terbarukan

Peraturan Menkeu No.

Pembebasan bea impor (untuk listrik yang terhubung ke jaringan)
untuk energi
terbarukan

Peraturan Presiden

Pengurangan
Emisi Gas
Rumah Kaca

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan
di bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi
dan transportasi, industri, pengelolaan limbah dan kegiatan
pendukung lainnya.

Peraturan Menteri

Pembelian energi
terbarukan oleh
PLN

harga beli energi terbarukan/kelebihan daya oleh PLN untuk
pembangkit < 10 MW;
baru untuk energi terbarukan
dari biogas dan biomassa mulai dari Rp975,00–1.722,50/kWh
tergantung pada teknologi dan tegangan (ditambah faktor lokasi
terapan).

Peraturan Menteri

Standar
pembuangan air
limbah

Mengatur parameter air limbah dari industri. Industri kelapa sawit
diatur pada lampiran IV A dan B.

Peraturan Menteri

Pembuangan
POME untuk
aplikasi tanah

Mengatur parameter untuk POME yang dibuang untuk keperluan
aplikasi tanah. BOD kurang dari 5000 ppm, dengan pH 6–9, dan

dari 1,5 cm/jam, dan tanah dengan muka air tanah lebih dari 2 m.
Sumur pemantauan harus dibangun.
Peraturan Menteri

Indonesian

Peraturan Menteri

Pembelian energi
terbarukan oleh
PLN

Mewajibkan semua pabrik pengolahan kelapa sawit dan
perkebunan untuk mematuhi semua peraturan yang terkait
dengan industri kelapa sawit. Audit diperlukan untuk memperoleh

harga beli energi terbarukan/kelebihan daya oleh PLN untuk
pembangkit < 10 MW;
baru untuk energi terbarukan
dari biogas dan biomassa mulai dari Rp1.050,00–2.400,00/kWh
tergantung pada tegangan dan lokasi (faktor lokasi mulai 1,0
tenaga biomassa dan biogas yang menjadi

94

Proyek konversi POME menjadi energi menawarkan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi
perusahaan kelapa sawit secara khusus dan Indonesia secara umum. Dalam rangka mendorong
dan mempercepat pengembangan proyek, beberapa tantangan dan potensi penyelesaian telah
dibawah ini.

perusahaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan lembaga
keuangan.

standar Internasional, pembuatan panduan dan standar nasional oleh
pemerintah, dan standar keselamatan untuk PLTBg.

manusia di perusahaanperusahaan untuk

melakukan studi kelayakan untuk berbagi pengetahuan mengenai persyaratandipasang
mengapa harus memberikan data produksi, serta pasokan
dan permintaan energi, dan lain-lain).
Kementerian Pertanian harus mendorong kewajiban pembangunan penangkapan
metana melalui ISPO (
);
menetapkan standar emisi GRK yang mensyaratkan instalasi penangkapan
metana; poin tambahan dalam penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) untuk pabrik-pabrik yang
memiliki fasilitas penangkapan metana dan laporan emisi GRK.
Pemerintah membangun proyek pilot yang bisa dijadikan sebagai pusat

Indonesia

Thailand dan Malaysia.

Persepsi perusahaanatau perjanjian
lokasi pabrik;

penyediaan pinjaman

; mengingat proyek biogas termasuk kecil
untuk skala proyek investasi, sehingga kurang menarik bagi lembaga keuangan
untuk mendukung dengan skema pembiayaan proyek (
);

karakter proyek;
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Guna merealisasikan potensi pabrik dalam
menurunkan emisi dan menghasilkan listrik,
proyek
(CIRCLE)
memberikan bantuan teknis kepada pabrik
kelapa sawit (PKS) di Indonesia yang berminat
untuk membangkitkan energi terbarukan dari
proyek CIRCLE yang didanai oleh USAID
melalui kemitraan dengan
(WWF) Indonesia. CIRCLE
membantu pabrik kelapa sawit di Indonesia
dengan melakukan pra-studi kelayakan, studi
kelayakan, bantuan teknis, dan pembangunan
kapasitas.
CIRCLE juga berbagi keahlian teknis melalui
panduan. Melalui buku panduan ini, Winrock
informasi yang diperlukan sektor kelapa sawit
mengenai teknologi pemanfaatan metana
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan
meningkatkan produksi energi.
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