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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya atas berkat dan

rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini.

Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi

Bandung, atas perkenannya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini pada

Sidang Terbuka Forum Guru Besar.

Dalam laporan di Geneva pada bulan Agustus 2021,

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mengutip kembali

kesimpulan hasil penelitian para ilmuwan bahwa

. Salah satu

penyebabnya adalah kenaikan kandungan gas rumah kaca di atmosfer

bumi. Kandungan CO di atmosfer yang sudah melewati batas 400 ppm

yaitu meningkat sebanyak 50 persen sejak dimulainya revolusi industri di

abad ke-18, telah menyebabkan pemanasan global yang menimbulkan

masalah perubahan iklim seperti kesimpulan dari hasil penelitian IPCC

tersebut. Pengurangan gas CO dan gas rumah kaca lainnya seperti Sulfur

Dioksida (SO ), Nitrogen Oksida (NOx) menjadi prioritas utama

pencegahan perubahan iklim. Indonesia termasuk salah satu negara yang

“belum pernah terjadi

sebelumnya dalam ribuan, jika tidak ratusan ribu tahun, beberapa perubahan

yang telah terjadi -seperti kenaikan permukaan laut yang berkelanjutan dan

kondisi ini tidak dapat diubah selama ratusan hingga ribuan tahun”
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ikut menandatangani harus mengusahakan penurunan

emisi gas rumah kaca ini dalam beberapa dekade ke depan hingga

menjadi zero emisi CO pada 2060 di berbagai sektor. Salah satu cara yang

paling efektif untuk hal tersebut adalah mengurangi konsumsi bahan

bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif yang

terbarukan dan ramah lingkungan.

Dalam masa transisi hingga 2060 tersebut, karena masih harus

memenuhi kebutuhan pasar, Industri kita tetap harus beroperasi pada

kapasitas desainnya secara efisien. Oleh karena itu diperlukan

kemampuan bangsa ini untuk memodifikasi proses dan peralatan agar

tetap target industri-industri tersebut. Untuk itulah orasi ilmiah ini

disusun dalam rangka menyosialisasikan pengalaman penulis dan tim

dalam melakukan belasan macam modifikasi proses dan peralatan di

industri padat energi seperti industri daya, industri semen dan industri

baja. Harapan penulis dan tim, tulisan ini dapat memotivasi kemampuan

bangsa Indonesia dalam bidang modifikasi proses dan peralatan di

industri proses khususnya, karena untuk mempertahankan efisiensi

konsumsi energi pada kapasitas produksi desain dibutuhkan

kemampuan seperti ini. Akan menjadi satu hal yang mahal bila semuanya

kita gantungkan pada pihak asing di dalam masa transisi energi ini. Selain

itu dampak lain yang segera dirasakan adalah tidak diberikannya

kesempatan pada peningkatan kompetensi nasional di bidang teknologi,

dan bahkan secara tidak sadar akan dapat mendegradasi tujuan

Paris Agreement
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pendidikan teknik kita yang seharusnya mampu meningkatkan

kompetensi bangsa di bidang teknologi.

Bandung, 29 Oktober 2022

(Guru Besar dalam bidang ilmu Rekayasa Peralatan Konversi Energi)

Prihadi Setyo Darmanto
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SINOPSIS

Masa transisi energi menuju zero emisi karbon pada tahun 2060

membuka peluang kepada kita untuk memutar otak agar dapat

melewatinya dengan baik. Kriteria baik di sini yang dimaksud bahwa

industri proses dapat berproduksi sesuai kapasitas desain namun secara

bertahap dapat melakukan substitusi kebutuhan energinya dari yang

semula dipasok oleh bahan bakar fosil menjadi bahan bakar baru dan

terbarukan. Tidak mudah memang, karena pada umumnya peralatan

industri proses dirancang sesuai pasokan bahan bakar saat itu. Perubahan

bahan bakar pasti menuntut penyesuaian yang bijak baik dari sisi proses,

peralatan utama dan kadang peralatan bantu juga. Penyesuaian ini pada

umumnya memerlukan modifikasi proses, modifikasi peralatan dan

bahkan peralatan pendukung baik minor maupun mayor. Dalam kondisi

penyesuaian ekstrem bahkan kadang perlu penggantian sebagian

peralatan utama. Kriteria tambahan dalam modifikasi proses dan

peralatan ini juga datang dari pemilik pabrik antara lain biaya yang

kompetitif, waktu yang sesingkat mungkin serta tidak banyak

kehilangan produksi.

Tuntutan dan kendala di atas membutuhkan penelitian, percobaan,

simulasi dan aplikasi di lapangan yang semuanya membutuhkan

pembinaan sumber daya manusia yang mumpuni. Kemampuan

akademik yang tinggi sering diperlukan untuk dapat melaksanakan

tie-in

ix
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kegiatan modifikasi proses dan peralatan di industri ini. Bagi akademisi

yang terlibat, yang saat ini dihimbau oleh kementerian untuk bermitra

dengan industri, tentu kesempatan ini merupakan tantangan. Selain

untuk menerapkan kemampuan akademik, mencari metode yang pas

pada suatu kasus merupakan satu hal yang menarik dalam keterbatasan

waktu yang diberikan oleh industri. Selain itu yang tidak kalah penting,

peluang seperti ini akan menjadikan industri riil sebagai laboratorium

nyata. Banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan untuk

menjadikan peralatan proses sebagai alat uji di laboratorium riil ini.

Dalam dua dekade terakhir ini penulis memperoleh kesempatan emas ini

untuk menjadikan beberapa pabrik besar dalam bidang industri baja,

industri daya dan industri semen menjadi laboratorium riil dengan skala

riil pula, sehingga belasan modifikasi proses, modifikasi peralatan utama

dan peralatan bantu yang terkait dengan perubahan bahan bakar,

peningkatan produksi dan efisiensi konversi energi telah dilakukan.

Berikut ini beberapa contoh yang diringkas dalam orasi ilmiah kali ini,

antara lain:

Di Industri Baja:

1. Perancangan, pembuatan dan penerapan untuk

mengatasi cacat sudut slab baja di PT Krakatau Steel.

2. Pemanfaatan coke oven gas (COG) pada pabrik Hot Strip Mill PT

Krakatau Steel.

Di Industri Pembangkit Listrik:

mould octangular

x
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1. Instalasi anti abrassion beam di dalam Boiler jenis CFB di PLTU

Tarahan.

2. Instalasi dual fuel pada boiler pabrik etanol berbahan baku ketela

pohon.

Di Industri Semen:

1. Pengembangan piranti lunak perhitungan detail aliran gas dan

material di pabrik semen.

2. Peningkatan efisiensi pemisahan material di .

3. Perancangan, pembuatan dan implementasi

pada .

4. Modifikasi geometri Calciner dan implementasinya.

5. aliran material pada ILC dan SLC .

6. Peningkatan efisiensi Fan besar dan implementasinya pada

dan .

7. Aplikasi metode penyeimbangan aliran gas dan partikel masuk

untuk menurunkan level vibrasi.

Secara umum modifikasi proses dan peralatan dilakukan untuk

mengantisipasi perubahan bahan bakar, peningkatan kapasitas produksi

atau perbaikan efisiensi. Dengan metodologi yang benar dan terukur,

pada umumnya dapat menghasilkan capaian yang sangat menguntung-

kan baik dari sisi biaya studi, perancangan dan implementasi maupun

dari sisi peningkatan kompetensi, keterlibatan dan kepercayaan diri

karyawan, karena memanfaatkan sumber daya nasional serta waktu

Top Cyclone preheater

Cyclone Deduster

Coal Mill System

Rerouting double string pre-heater

Raw

Finish Mills

ID Fan

tie-in
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yang singkat dan dapat disesuaikan dengan waktu perawatan terjadwal.

Beberapa contoh kemampuan meningkatkan efisiensi dan

beradaptasi terhadap perubahan sumber energi maupun tuntutan

produksi dengan cara memodifikasi proses dan peralatan sehingga

diperoleh biaya investasi dan waktu yang di beberapa

industri di Indonesia telah diberikan. Hasil yang diperoleh menunjukkan

keuntungan tidak hanya finansial namun juga dalam hal peningkatan

kemampuan SDM nasional, penghematan devisa dan motivasi bagi

karyawan. Tentu hal yang demikian harus senantiasa didorong agar selalu

meningkat, karena masalah di masa depan akan lebih kompleks sebagai

akibat keterbatasan sumber daya energi, kelestarian lingkungan yang

harus dijaga dan dari perusahaan sendiri dalam berusaha

agar tetap bisa mencetak keuntungan.

tie-in reasonable

sustainability
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1. PENDAHULUAN

Dalam laporan di Geneva pada bulan Agustus 2021,

mengutip kembali kesimpulan hasil

penelitian para ilmuwan bahwa “belum pernah terjadi sebelumnya dalam

ribuan, jika tidak ratusan ribu tahun, beberapa perubahan yang telah

terjadi -seperti kenaikan permukaan laut yang berkelanjutan- dan kondisi

ini tidak dapat diubah selama ratusan hingga ribuan tahun”[1]. Hal ini

mengisyaratkan bahwa pemanasan global terus berlanjut dan semakin

tinggi percepatan kenaikan temperatur global yang terjadi. Jika pada

rentang tahun 1850-1900 terjadi kenaikan temperatur global sekitar 1,1°C,

pada 20 tahun ke depan, jika tidak ada usaha yang signifikan untuk

mengurangi emisi gas CO , kenaikan tersebut diramalkan akan mencapai

mencapai sekitar 1,5°C atau lebih. Ini berarti terjadi percepatan kenaikan

yang terasa dengan tanda-tanda antara lain pemanasan di daratan lebih

besar dari rata-rata global, dan lebih dari dua kali dibanding dengan

kenaikan di Kutub Utara. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu usaha telah

Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC)
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