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Pemrosesan Akhir
Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah
dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/ lahan urug) adalah tempat untuk
memproses dan mengembalikan sampah dengan aman ke media
lingkungan.
(Permen PU 03/2013)

Fungsi Pemrosesan Akhir:
● Menangani limbah yang masih tersisa setelah dilakukan upaya
pembatasan limbah di sumber, daur-ulang, atau minimasi limbah.
● Menangani residu yang dihasilkan pada proses pengolahan limbah.
● Menangani limbah yang sulit untuk diuraikan secara biologis, kimiawi
maupun secara termal.
● Menangani limbah industri (sludge, limbah B3, fly ash-bottom ash, dsb)
● Timbulan limbah tidak dapat direduksi sampai tidak ada sama sekali
(zero waste)

TPA Benowo, Surabaya
(sumber: news.detik.com)

TPA Supit Urang, Malang
(sumber: pu.go.id)

Tempat Pemrosesan Akhir (Landfill)
Jenis TPA
(Sumber: SNI 03-3241-1994)

Sistem pengurugan berlapis terkendal/ Lahan Urug Terkendali (LUT)/
controlled landfill
Sistem pengurugan berlapis bersih/ Lahan Urug Saniter (LUS)/
sanitary landfill

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode
pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan
cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup
sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini
merupakan metode yang bersifat antara, sebelum
mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Metode Lahan Urug Saniter adalah
metode pengurugan di areal pengurugan
sampah yang disiapkan dan dioperasikan
secara sistematis, dengan penyebaran dan
pemadatan sampah pada area pengurugan
serta penutupan sampah setiap hari.
(Sumber: Permen PU 03/2013)

TPA di Indonesia masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping

Tempat Pemrosesan Akhir (Landfill)
Jenis TPA berdasarkan
kondisi lahan:
• Landfill dengan
metode pit atau
canyon
• Landfill dengan
metode slope atau
ramp
• Landfill dengan
metode area
• Landfill dengan
metode parit atau
trench

Metode Pit
Pengurugan
dilaksanakan
pada lahan yang
tidak produktif
dengan mengisi
lembah/
cekungan.

Metode Slope
Pengurugan
dilaksanakan
pada lahan
yang dikupas
sampai
kedalaman
tertentu

Metode Area
Pengurugan
dilaksanakan di
atas lahan, dengan
menimbun ke atas

Metode Parit
Pengurugan
dilaksanakan pada
lahan yang digali
untuk membuat
parit, kemudian
sampah ditebarkan
dalam galian.

Tempat Pemrosesan Akhir (Landfill)
Jenis TPA berdasarkan
ketersediaan oksigen:
• Landfill anaerobik
• Landfill aerobik
• Landfill semi-aerobik

Anaerobik
Penimbunan sampah
tidak memperhatikan
ketersediaan oksigen,
menghasilkan gas
metana, stabilitas tidak
cepat tercapai,
konsentrasi lindi tinggi
Aerobik
Penimbunan sampah memperhatikan
ketersediaan oksigen, bau yang dihasilkan
berkurang, proses pembusukan lebih
cepat, konsentrasi lindi lebih rendah

Semi-aerobik
Penimbunan sampah memperhatikan
ketersediaan oksigen dengan
menggunakan penutup yang tidak terlalu
kedap dan terdapat ventilasi gasbio,
sehingga sampah masih dapat bisa
berkontak dengan oksigen.

Tempat Pemrosesan Akhir (Landfill)
Jenis TPA B3 di Indonesia (Permen LHK 63/2016):
Kategori II
•Landfill dengan liner
ganda dari
geomembran HDPE
•Untuk limbah yang
dinilai sangat
berbahaya

Kategori II
•Landfill menyerupai
seperti kategori I,
namun dengan liner
geomembran tunggal

Kategori III
•Liner yang digunakan
adalah clay
•Identik dengan landfill
sampah kota (sanitary
landfill) yang baik.
•Untuk limbah B3 yang
dianggap tidak begitu
berbahaya.

Dekomposisi Sampah pada TPA
Komposisi Landfill Gas
●

Pada TPA terjadi proses dekomposisi material
organik sampah yang tetimbun sebagai akibat
dari adanya aktivitas mikroorganisme.

●

Proses dekomposisi ini terdiri dari fase aerob
dan fase anaerob.

●

Proses ini akan membentuk gas yang disebut
sebagai landfill gas.

●

Produksi gas yang dihasilkan pada landfill sangat
bergantung dari komposisi sampah yang ada.

●

Landfill gas merupakan salah satu kontributor
gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan
global.
(Sumber: Tchobanoglous, 1993)

Dekomposisi Sampah pada TPA
Stanforth (1979) memperkenalkan model proses degradasi
yang dapat terjadi dalam sebuah lahan-urug, berdasarkan
teori proses degradasi materi organik. Model tersebut
membagi proses degradasi menjadi dua fase, yaitu :

Komposisi Landfill Gas

a. Fase aerob (Tahap I) terjadi pada awal penimbunan
sampah sehingga oksigen masih terdapat pada tumpukan
sampah (hidrolisis)
b. Fase anaerob, dibagi menjadi tiga tahap:
●

Tahap II dan Tahap III, merupakan fase transisi asam
dan mulai terbentuk gas CO2 (asidogenesis dan
asetogenesis).

●

Tahap IV, terbentuk gas CH4 dan CO2 dari hasil
konversi asam-asam volatile (metanogenesis)

●

Tahap V, fase pematangan materi organik pada
sampah yang sudah menjad produk yang lebih stabil

(Sumber: Stanforth, 1979)

Dampak TPA Open Dumping
●
●

●

●

●

Pencemaran air tanah yang disebabkan oleh lindi. Tidak adanya lapisan dasar dan tanah penutup
akan menyebabkan lindi yang semakin banyak dan akan dapat mencemari air tanah
Pencemaran udara akibat gas, bau dan debu. Ketiadaan tanah penutup akan menyebabkan polusi
udara tidak teredam. Produksi gas yang timbul dari degradasi materi sampah akan menyebabkan
bau yang tidak sedap dan juga ditambah dengan debu yang beterbangan.
Resiko kebakaran cukup besar. Degradasi materi organik yang terdapat dalam sampah akan
menimbulkan gas yang mudah terbakar seperti metana. Tanpa penanganan yang baik gas ini dapat
memicu kebakaran di TPA. Kebakaran selalu terjadi dalam lahan TPA yang menggunakan metode
open dumping.
Berkembangnya berbagai vektor penyakit seperti tikus, lalat dan nyamuk. Berbagai vektor
penyakit senang bersarang di timbunan sampah karena merupakan sumber makanan mereka. Salah
satu fungsi dari penutupan sampah dengan tanah adalah mencegah tumbuh dan berkembang
biaknya vektor penyakit tersebut.
Berkurangnya estetika lingkungan. Karena lahan tidak dikelola secara baik, maka dalam jangka
panjang lahan tidak dapat digunakan kembali secara baik.

Upaya Pencegahan Dampak TPA
Terdapat serangkaian Langkah rekayasa yang dapat dilakukan
untuk bersasaran mengurangi dampak tersebut, yakni sebagai
berikut.
1. Pemilihan site TPA yang sesuai dengan SNI 03-3241-1994 agar
dampak negatif dan pencemaran lingkungan dapat dikurangi
2. Perancangan TPA secara rekayasa, serta sarana dan
prasarananya yang harus sesuai dengan persyaratan dan
kriteria desain TPA pada Lampiran III Permen PU No 3 Tahun
2013
3. Pengoperasian TPA dengan kaidah-kaidah yang benar
4. Pemantauan sarana baik selama masa operasi, maupun pada
pasca operasi
5. Pengumpulan dan/atau pemanfaatan gas landfill sebagai
sumber energi untuk mengurangi pencemaran udara
6. Pengolahan lindi sebelum dibuang ke sungai sesuai dengan
baku mutu

Instalasi Pengolahan Air Sampah Bantar Gebang
(sumber: dokumentasi pribadi)

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bantar Gebang
(sumber: dokumentasi pribadi)
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