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ABSTRAK

Pengurangan subsidi  minyak mengakibatkan harga minyak menjadi  mahal  sehingga memungkinkan biogas 
menjadi sumber energi alternatif. Teknologi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan di sentra-sentra pengembangan 
peternakan,  mengingat  saat  ini  kotoran  hewan  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  menimbulkan  masalah 
lingkungan.  Teknologi  biogas  telah  berkembang  sejak  lama  namun  aplikasi  penggunaannya  sebagai  sumber  energi 
alternatif belum berkembang secara luas. Beberapa kendala antara lain yaitu kekurangan  technical expertise, digester 
tidak berfungsi akibat bocor/kesalahan konstruksi, disain tidak user friendly, membutuhkan penanganan secara manual 
(pengumpanan/  mengeluarkan  lumpur  dari  digester)  dan  biaya  konstruksi  yang  mahal.  Beberapa  digester  dengan 
beberapa jenis disain sudah dikembangkan di wilayah Propinsi  Jawa Barat  dan Jawa Tengah,  namun untuk wilayah 
Indonesia  lain  masih  sedikit  dan  sedang  diusahakan perkembangannya,  termasuk  di  Propinsi  Riau  dan  Kalimantan 
Selatan.  Demikian pula sudah dikembangkan digester biogas di Kalimantan Barat kerjasama BBP Mektan dengan BPTP 
Kalbar.  Biogas yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber energi kompor gas dan lampu penerangan. 

Kata kunci:  biomasa (kotoran sapi), digester, biogas.

PENDAHULUAN

Energi  biogas  sangat  potensial  untuk  dikembangkan.  Karena  produksi  biogas  dari  kotoran 
peternakan sapi ditunjang oleh kondisi yang kondusif perkembangan peternakan sapi di Indonesia akhir-akhir 
ini.  Disamping itu regulasi di bidang energi seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan harga LPG (Liquefied 
Petroleum Gas), premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar telah mendorong 
pengembangan sumber energi alternatif yang murah, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Peningkatan  kebutuhan  susu  dan  daging  sapi  di  Indonesia  saat  ini  telah  merubah  pola 
pengembangan agribisnis  peternakan dari  skala  kecil  menjadi  menengah/besar.  Di beberapa daerah telah 
berkembang  koperasi  susu,  peternakan sapi  pedaging melalui  kemitraan dengan perkebunan sawit,  dsb. 
Kondisi yang demikian ini sangat mendukung ketersedian bahan baku secara kontinyu dalam jumlah yang 
cukup untuk memproduksi biogas. Namun sampai sekarang perkembangan teknologi biogas masih sangat 
rendah dan belum signifikan.

Beberapa kendala dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk biogas, adalah ketersediaan 
bahan, keamanan supply, harga, kemudahan penanganan dan penggunaannya.  Faktor-faktor eksternal seperti 
pengembangan teknologi, subsidi, isu-isu lingkungan dan perundang-undangan memainkan peranan dalam 
pengembangan energi terbarukan (Koopmans, 1998).  Dengan mempertimbangkan potensi produksi biogas 
dan penggunaannya untuk bidang pertanian di pedesaan, penelitian-penelitian energi terbarukan dalam hal 
pengelolaan konservasi energi dan penggunaan secara efisien adalah penting untuk dilakukan.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan mengenai instalasi unit pemroses biomasa 
(kotoran sapi) menjadi energi Biogas yang sudah ada di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Jawa Barat 
dan Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Biogas

Biogas  adalah  suatu  jenis  gas  yang  bisa  dibakar,  yang  diproduksi  melalui  proses  fermentasi 
anaerobik bahan organik  seperti  kotoran  ternak dan manusia,  biomassa limbah  pertanian atau campuran 
keduanya,  didalam suatu  ruang   pencerna  (digester).  Komposisi  biogas  yang  dihasilkan  dari  fermentasi 
tersebut terbesar adalah gas Methan (CH4) sekitar 54-70% serta gas karbondioksida (CO2) sekitar 27-45%. 
Gas methan (CH4) yang merupakan komponen utama biogas merupakan bahan bakar yang berguna karena 
mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4800 sampai 6700 kkal/m³, sedangkan gas metana 
murni  mengandung  energi  8900  Kcal/m³.   Karena  nilai  kalor  yang  cukup  tinggi  itulah  biogas  dapat 
dipergunakan untuk keperluan penerangan,  memasak,  menggerakkan mesin dan sebagainya [1,3,6].  Sistim 
produksi biogas juga mempunyai beberapa keuntungan seperti (a) mengurangi pengaruh gas rumah kaca, (b) 
mengurangi polusi bau yang tidak sedap, (c) sebagai pupuk dan (d) produksi daya dan panas [4,6,9].



2) Sistem produksi biogas

Sistem produksi biogas dibedakan menurut cara pengisian bahan bakunya, yaitu pengisian curah dan 
pengisian kontinyu [1,3,5,6].

a. Pengisian curah

Yang dimaksud dengan sistem pengisian curah (SPC) adalah cara pengantian bahan yang dilakukan 
dengan mengeluarkan sisa bahan yang sudah dicerna dari tangki pencerna setelah produksi biogas berhenti, 
dan selanjutnya dilakukan pengisian bahan baku yang baru. Sistem ini terdiri dari dua komponen,yaitu tangki 
pencerna dan tangki pengumpul gas. Untuk  memperoleh biogas yang banyak, sistem ini perlu dibuat dalam 
jumlah yang banyak agar kecukupan dan kontinyuitas hasil biogas tercapai.

b. Pengisian kontinyu

Yang dimaksud dengan pengisian kontinyu (SPK) adalah bahwa pengisian bahan baku kedalam 
tangki pencerna dilakukan secara kontinyu (setiap hari) tiga hingga empat minggu sejak pengisian awal, 
tanpa  harus  mengelurkan bahan yang sudah dicerna.  Bahan baku segar  yang diisikan  setiap   hari  akan 
mendorong bahan isian yang sudah dicerna keluar dari tangki pencerna melalui pipa pengeluaran. Keluaran 
biasanya  dimanfaatkan  sebagai  pupuk  kompos  bagi  tanaman,  sedang  cairannya  sebagai  pupuk  bagi 
pertumbuhan algae pada kolam ikan. Dengan SPK, gas bio dapat diproduksi setiap hari setelah tenggang 3 - 4 
minggu  sejak  pengisian  awal.  Penambahan  biogas  ditunjukkan  dengan  semakin  terdorongnya  tangki 
penyimpan keatas (untuk tipe floating dome). Sedangkan untuk digester tipe fixed dome pernambahan biogas 
ditunjukkan oleh peningkatan tekanan pada manometer. Sampai pada tinggi tertentu yang dianggap cukup, 
biogas dapat dipakai seperlunya secara efisien.

Gambar 1.   Pencerna tipe floating dome (India)

Gambar 2.  Pencerna tipe fixed dome (China)
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Gambar     Fixed Dome (Chinese) Digester
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Gambar     Floating Cover (Indian) Digester 
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan monitoring pengembanganan digester biogas di Indonesia yang 
dilakukan di beberapa lokasi khususnya di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dan dilakukan dari 
bulan  januari  2005 sampai  dengan  bulan  Juli  2006.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan   di  Balai  Besar 
Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mekanisasi Pertanian) Serpong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Perkembangan Digester Biogas di Wilayah Propinsi Jawa Barat

Wilayah Propinsi Jawa Barat sangat potensial untuk  pengembangan digester yang menghasilkan 
energi biogas yaitu selain di Bandung juga Jabar bagian selatan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur 
dan Sukabumi di bagian tengah Kabupaten Bogor, Cianjur, Sumedang, Kuningan.  Adapun secara garis besar 
rata-rata spesifikasi digester biogas di Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Spesifikasi Rata-rata Digester Biogas di Wilayah Propinsi Jawa Barat

No. Spesifikasi Keterangan

1. Tipe digester 1. Tipe plastik (Kab. Bandung, Garut)
2. Tipe fixed dome (Kab. Bogor, Cianjur)

2. Kapasitas 1. untuk 1-2 sapi potong (Bandung)
2. untuk 6 – 12 sapi potong/sapi perah (Bogor)

3. Kepemilikan 1. Milik sendiri (peternak) (Bandung)
2. Bantuan Dinas peternakan Kab. Bogor

4. Kegunaan 1. Untuk memasak (rumah tangga) (Bandung)
2. Untuk memasak dan penerangan (Bogor)

5. Waktu pembangunan digester 1. Tahun 2005 (Bandung)
2. Tahun 2000  (Bogor)

6. Sumber biomasa Kotoran sapi potong dan sapi perah

1) Kabupaten Bogor

Perkembangan  pengolahan  kotoran  ternak  menjadi  energi  Biogas  di  wilayah  Kebon  Pedes, 
Kabupaten  Bogor  sudah cukup baik,  karena  didukung oleh instansi  pemerintah,  yaitu  Dinas  Peternakan 
Kabupaten Bogor.  Disini digester dikelola oleh kelompok peternak secara mandiri.  Masing-masing peternak 
rata-rata memiliki 6 sapi, apabila peternak hanya memiliki 1-2 sapi, maka bergabung dengan tetangganya 
sehingga 1 digester untuk beberapa rumah.  Digester merupakan jenis fixed dome.  Gas yang dihasilkan 
digunakan oleh masyarakat untuk memasak dan penerangan lampu.

Gambar 3. Proses  alur  pembuangan  kotoran  sapi  menunuju  digester,  pengeluaran  sludge  dan  proses  memasak  di 
wilayah Kebon Pedes, Kabupaten Bogor



Selain itu di  wilayah Cibanteng Ciampea Kabupaten Bogor,  juga sudah ada digester di  Pondok 
Pesantren Darul Fallah yang merupakan hasil kerjasama antara Ponpes dengan Balai Besar Pengembangan 
Mekanisasi Pertanian, Serpong.  Digester ini dibuat untuk kapasitas 10-12 ekor sapi dan jenis disain fixed 
dome dengan gas dihasilkan sekitar 6 m³ per hari.  Gas yang dihasilkan digunakan untuk proses memasak 
dan penerangan lampu.

Gambar 4. Tahap-Tahap Pekerjaan Pembuatan Digester di Ponpes Darul Falah Ciampea

2) Bandung

Wawancara   dengan  Bapak  Andreas,  ST.  dia  mengatakan  proyek  pengembangan  biogas  telah 
dilakukan beberapa tahun yang lalu,  namun perkembangannya sampai saat ini  kurang signifikan, karena 
masyarakat lebih memilih bahan bakar fosil sebagai bahan bakar , kendala yang dihadapi adalah kurangnya 
perawatan dan harga BBM yang cukup murah, sehingga apabila digunakan untuk keperluan memasak saja 
hal ini dirasakan kurang manfaatnya, disamping itu untuk pembuatan digester diperlukan infestasi awal yang 
cukup mahal, sehingga peternak enggan mengembangkannya.  Mempertimbangkan keadaan tersebut  diatas 
Bapak Andreas mencoba membuat digester dengan bahan plastik, ini bertujuan menekan biaya infestasi awal 
sehingga  masyarakat  khususnya  peternak  sapi  tertarik  untuk  memanfaatkan  energi  biogas  dengan 
pertimbangan murah dan tersedia bahan yang semula hanya diperuntukan  sebagai pupuk  kompos saja. 
Adapun spesifikasi digester hasil rancangannya adalah sebagai berikut:

• Volume Reaktor : 5.000 liter

• Volume penampung gas : 2.000 liter

• Kompor biogas : 1 buah

• Drum umpan : 1 buah

• Pengamanan gas : 1 buah

• Selang saluran gas : 20 meter

Gambar 5. Proses pencampuran dan pengadukan kotoran sapi serta  Prototipe   Reaktor dan Gas Holder Biogas Plastik.



Hasil gas  perharinya dari digester dengan volume reaktor 5.000 liter ini akan setara dengan  2.5 liter 
minyak tanah jadi  jumlah perbulannya  setara dengan 75 liter  minyak tanah.   Sedangkan infestasi  yang 
diperlukan untuk pembuatan seperangkat alat biogas sekitar 1,75 juta rupiah.

Dengan infestasi yang cukup murah diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menggantikan bahan 
fosil ke bahan biogas, namun harapan tersebut juga kurang direspon oleh masyarakat, karena penggunaan 
biogas dianggap kurang praktis dibandingkan dengan bahan fosil yang murah dan mudah didapatkan. Setelah 
pemerintah melakukan kebijakan pengurangan subsidi bbm akhir tahun 2005 sehingga harga bahan bakar 
fosil  meningkat tajam baru masyarakat melirik penggunaan bahan biogas,  hal ini dilihat  dari  permintaan 
masyarakat terhadap reaktor biogas tahun 2005 yang cukup besar  yaitu sekitar 200 buah.

Keunggulan dari konstruksi digester dari bahan plastik adalah sebagai berikut :
- Konstruksi sederhana  dan tinggal dipasang dalam waktu singkat ( tidak sampai 1 hari)
- Murah, cukup dibayar dari penghematan minyak tanah selama 2 tahun.

Kelemahan konstruksi digester dari bahan plastik adalah sebagai berikut :
- Digester tidak boleh terkena langsung sinar matahari.
- Letak tempat penampung gas (gasholder) di atas langit-langit  untuk menghindari gesekan bahan keras
- Perlu tenaga untuk pemasukan bahan awal biogas dan pengeluaran slurry 
- Perlu tempat khusus (atap pelindung)
- Cepat Sobek (walau bisa ditambal)
- Umur ekonomi digester singkat (4 tahun)
- Perlu pengadukan dan pencampuran dengan air
- Persentase produksi gas methan yang terbentuk apakah sudah maksimal/belum

Gambar 6. Alat pengukur gas kumulatif dan komponen kompor biogas

Kondisi Penempatan Biogas Plastik di Peternak Sapi Perah (4 ekor sapi)

Gambar 7.  Penempatan rektor biogas plastik di peternak sapi skala kecil.

B) Perkembangan Digester Biogas di Wilayah Propinsi Jawa Tengah

Wilayah  Propinsi  Jawa  Tengah  juga  sangat  potensial  untuk   pengembangan  digester  yang 
menghasilkan energi biogas yaitu di wilayah Semarang, Magelang, Boyolali, Kebumen dan lain-lain.  Untuk 
wilayah ini  sebagian kecil  peternak yang memiliki  6 ekor sapi umumnya mempunyai satu buah digester 
biogas yang rata-rata menggunakan disain digester model fixed dome.  Sebagian besar gas yang dihasilkan 
digunakan untuk proses pemasakan dan penerangan.

Tabel 1.  Spesifikasi Rata-rata Digester Biogas di Wilayah Propinsi Jawa Tengah



No. Spesifikasi Keterangan

1. Tipe digester Tipe fixed dome 
2. Kapasitas Untuk 6 – 12 sapi potong/sapi perah 
3. Kepemilikan Milik sendiri (peternak) 
4. Kegunaan Untuk memasak dan penerangan 
5. Waktu pembangunan digester 1. Tahun 2000 (Boyolali), Semarang

2. Tahun 2006 (Soropadan
6. Sumber biomasa Kotoran sapi potong dan sapi perah

1) Semarang

Gambar 8. Digester biogas jenis fixed dome di wilayah Semarang

2) Soropadan

Gambar 9. Alur proses penyaluran kotoran sapi menuju digester di Soropadan

4.2.3. Boyolali

Gambar 10. Digester biogas dan pengeluaran sludge di wilayah Boyolali

KESIMPULAN

Dari disain perencanaan unit instalasi pemroses biomasa (kotoran sapi) menjadi energi biogas di 
Indonesia dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata pembangunan fisik berupa unit  instalasi  pemroses biomasa di Indonesia,  khususya wilayah 
Jawa Barat dan Jawa Tengah berupa  digester tipe  fixed dome dengan kapasitas 18 m³ dan produksi 
biogas 6 m³/hari serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti unit instalasi penyediaan air dan peralatan 
lainnya.

2. Biogas  yang  dihasilkan  rata-rata  dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  kompor  gas  dan  lampu 
penerangan.
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