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ABSTRACT

Today garbage has become a part of human life. Life is ranging from individual scope to 
global scope. Every moment of our activity is related to garbage. The organic garbage has 
been frequently examined and researched, but in practice only few of the research results 
have been applied in everyday life. One application of the research results is the use of 
garbage briquettes. The use of garbage briquettes has been constrained by, among others, 
the absence of adaptive stove. Therefore, it is necessary to optimize the design of the Orgen 
(Organic Garbage Energy) stove. The purposes of this research are (1) to provide an overview 
of  how to manufacture pottery Orgen stove, (2) to provide an overview of how to make 
modification of the Orgen stove, and (3) to compare the effectiveness of Orgen stoves.

The research method in this study is using experimentation. The first phase is making 
garbage briquette and garbage charcoal briquette. Garbage briquette is made by grounding 
garbage into powder, mixing it with starch, and then drying it. Meanwhile, garbage charcoal 
briquette is made through carbonization, i.e. charcoal mixed with starch is formed, molded, 
and then dried. The second phase is making Orgen stoves. They are (1) a pottery Orgen stove 
made with clay and then baked in the form of "dome", (2) a double fireplace stove, and (3) a 
modified Orgen stove made by modifying a modern stove using stainless steel. To test the 
effectiveness of the both Orgen stoves is done by heating ½ liter of water and 1 liter of water, 
frying tempeh, and cooking ¼ kg rice. The result is obtained by calculating the time required 
(minutes) and then compared. The fastest time is the most effective Orgen stove.

The results of the research show that 1) garbage briquette and garbage charcoal 
briquette can be made with simple, inexpensive way and can be used as an alternative 
energy, and (2) Orgen stove can be made by easy, inexpensive way and can be used for 
cooking briquette made from garbage and garbage charcoal, (3) the recommended Orgen 
stove for cooking, based on the level of effectiveness in sequence, is the “dome” model, 
double fireplaces, and modified stove.

Keywords: making garbage briquette and garbage charcoal briquette, the modification of 
Orgen stove, effectiveness of Orgen stove
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebutuhan energi dari bahan bakar 

minyak bumi (BBM) diberbagai dunia dalam 

tahun terakhir ini mengalami peningkatan 

yang signifikan. Tidak hanya pada negara-

negara maju, tetapi juga negara berkembang 

seperti Indonesia. Kesadaran untuk mengan-

tisipasi terjadinya krisis bahan bakar minyak 

bumi (BBM) pada masa yang akan datang 

telah banyak dilakukan pada berbagai macam 

riset terutama tentang bahan bakar nabati 

(BBN) yaitu bioetanol dan lain sebagainya [9].

Alternatif bahan bakar minyak bumi 

dewasa ini telah banyak dilakukan. Selain 

bioetanol, pemanfaatan lainnya adalah 

sampah. Sampah telah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia mulai dari tingkat per-

orangan, rumah tangga, pemerintah daerah, 

nasional, bahkan global. Sampah bila tidak 

dikelola dengan baik, maka akan menjadi ma-

salah. Masalah-masalah tersebut antara lain 

adalah tempat menjadi kotor tidak sedap 

dipandang mata, bau busuk, dapat menim-

bulkan penyakit karena hewan-hewan yang 

hinggap pada sampah tersebut membawa 

penyakit yang ditularkan pada manusia, tem-

pat sampah yang terbatas, pencemaran air, 

udara, tanah dan sebagainya. Pengelolaan 

sampah tersebut antara lain dengan cara 

dibakar, diangkut ke tempat yang jauh dari 

permukiman seperti tempat pembuangan 

akhir sampah, di daur ulang dan lain-lain [11].

Ada banyak macam sampah antara lain 

sampah plastik, sampah kaca, sampah besi, 

sampah daun, sampah kayu dan lain-lain. 

Apabila dikelompokkan sampah dapat dibagi 

menjadi dua, yakni sampah organik dan sam-

pah non organik. Sampah organik merupakan 

sampah yang berasal dari makluk hidup 

(biologi), sedangkan sampah non organik 

merupakan sampah yang berasal dari bukan 

makluk hidup. Penulis tertarik untuk meneliti 

sampah organik karena pada kondisi nyata 

sampah ini ada disekitar kita [3].

Sampah organik, telah banyak penelitian 

yang dilakukan namun dalam prakteknya 

masih sedikit yang diaplikasikan dalam kehi-

dupan sehari-hari. Seperti misalnya peman-

faatan briket sampah maupun briket arang 

sampah [2].

Hal ini terkendala antara lain pada kesuli-

tan penyalaan briket sampah dan kompor 

yang tidak adaptif. Kompor briket yang sudah 

ada di pasaran masih kurang diminati oleh 

masyarakat karena terdapat beberapa keku-

rangan, salah satunya adalah belum adanya 

tempat khusus untuk memasukkan bahan 

bakar dan tempat untuk menampung abu 

sisa pembakaran. Tidak tersedianya sistem 

pembuangan menyebabkan sisa abu pemba-

karan tetap berada di atas briket, sehingga 

nyala api menjadi kecil dan berwarna merah. 

Hal ini menyebabkan efisiensi kompor menja-

di rendah [1]. 

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan 

kreatifitas untuk optimalisasi pemanfaatan 

briket sampah dan kompor adaptif, yakni de-

ngan pemanfaatan limbah lilin dan rancangan 

kompor Orgen (Organic Garbage Energy). 

Inovasi dan kreatifitas ini akan memberikan 

dua keuntungan sekaligus, (1) dapat menga-

tasi masalah sampah, dan (2) memberikan 

solusi penemuan energi alternatif. 
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Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengkaji:

1. Pembuatan briket sampah dan briket 

arang sampah.

2. Memberikan gambaran cara pembuat-

an kompor Orgen (Organic Garbage 

Energy) gerabah dan modifikasi.

3. Membandingkan efektivitas kompor 

Orgen (Organic Garbage Energy).

KAJIAN PUSTAKA

Sampah

1. Macam-macam Sampah

Sampah atau garbage merupakan 

bahan sisa atau buangan. Sampah dapat 

digolongkan menjadi sampah organik dan 

anorganik. Sampah anorganik seperti 

plastik dan logam tidak dapat diolah oleh 

aktivitas organisme hidup lainnya. Sam-

pah anorganik disebut non-biodegradable 

waste (sampah yang tidak dapat diuraikan 

oleh organisme hidup). Sedangkan sam-

pah organik disebut biodegradable waste 

misalnya sisa makanan, tumbuhan, 

hewan, kertas, kayu, dan sebagainya [11].

2. Teknologi Sampah

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam 

pengelolaan sampah [11] antara lain:

a. Meminimalisasi bahan-bahan yang 

akhirnya hanya terbuang menjadi 

sampah. Contoh sederhananya adalah 

budaya menghabiskan makanan.

b. Menggunakan kembali (re-use) bahan 

bahan yang sedianya mau dibuang 

tetapi sebenarnya masih bisa diman-

faatkan kembali. Contoh sederhana-

nya adalah menyimpan kembali plastik 

yang sebenarnya bisa dipakai dikemu-

dian hari. 

c. Melakukan daur ulang (re-cycling). 

Contoh sederhananya kertas sisa yang 

bisa dibuat sebagai mainan anak-anak. 

Buku-buku yang sudah tidak dipakai 

bisa dihibahkan di perpustakaan atau 

'diwariskan'. 

d. Mengolah sampah menjadi energi ber-

guna dengan memanfaatkan sejumlah 

teknologi. 

3. Sampah Sebagai Energi Alternatif

Berikut beberapa fakta yang berhasil 

dikoleksi dari berbagai sumber [11]:

a. Bank Dunia (BD) menyatakan komit-

mennya untuk mengalokasikan dana 

sebesar US$4 juta untuk membantu 

proyek pengolahan sampah dan 

mengurangi polusi gas metan di 

tempat pembuangan akhir sampah 

(TPAS) Tamangapa, Kota Makassar.

b. Jasa pengelolaan sampah di TPA 

Bantar Gebang saat ini senilai 

Rp52.500,- per ton. Ada usulan 

kenaikan, sehingga jasa pengelolaan 

sampah di lokasi itu akan naik menjadi 

Rp60.000,- per ton.

c. Di Sleman, akan dikembangkan juga 

energi listrik dari sampah. Teknologi 

yang digunakan oleh investor untuk 

mengubah sampah menjadi energi 

listrik adalah teknologi yang ramah 

lingkungan yang disebut dengan 

Thermal Converter, di mana sampah 

diolah pada suhu 1700 ˚C sehingga 

menghasilkan uap yang dapat meng-

gerakkan turbin yang pada akhirnya 

membangkitkan generator listrik. 
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Terkait dengan keluaran berupa listrik 

tersebut investor juga akan menjalin 

kerjasama dengan PT. PLN Distribusi 

Jawa Tengah dan DIY. 

d. Di Bali, teknologi pengolahan sampah 

500 ton/hari diperlukan dana sekitar 

20 juta dolar dan kapasitas yang 

diharapkan sebesar 9,6 MW pada 

tahun 2008.

e. Untuk mengolah sampah organik 

1.000 ton/hari menjadi pupuk di TPST 

Duri Kosambi diperkirakan menghabis-

kan dana sebesar Rp13,25 M dengan 

lahan 40 ha. Sedangkan jumlah sam-

pah di Jakarta adalah 5.000 ton/hari. 

f. Sampah di Palembang adalah 2.500-

3.000 m3/hari. Rencananya diolah 

menjadi listrik 40 MWh.

g. Jumlah sampah yang ada di Indonesia 

adalah 11.330 ton per hari dan diper-

kirakan dapat dikonversi menjadi listrik 

sebesar 566,6 MWh.

Dari berbagai fakta tersebut menun-

jukkan bahwa sampah dapat digunakan 

sebagai energi alternatif. Salah satu 

pemanfaatan sampah sebagai energi 

alternatif adalah dengan dibuat briket 

sampah dan briket arang sampah. Menu-

rut Reza Purnama, lelaki asal Purwakarta 

[13], briket sampah organik ini menarik 

karena keuntungan yang dihasilkan cukup 

banyak, antara lain:

a. Sebagai bahan bakar alternatif yang 

cukup murah;

b.  Ramah lingkungan karena tidak berbau 

dan tidak mengandung zat kimia;

c.   Dapat mengurangi sampah;

d.   Menyala lebih lama;

e. Ampas briket bisa dijadikan pupuk 

tanaman;

f.   Masakan jadi lebih enak (kata salah 

satu pengguna briket). 

Proses pembuatannya relatif mudah. 

Pertama sampah organik di bakar di se-

buah lobang sampai menjadi arang. Arang 

lalu ditumbuk, dihaluskan, dan disaring 

menjadi bubuk. Setelah diberi campuran 

perekat, bubuk lalu dicetak, kemudian 

dijemur sampai kadar airnya hilang, 

terbentuklah briket sampah yang siap 

pakai.

Lain lagi inovasi Haji Ali [12], kali ini ser-

buk gergaji kayu akan menjadi salah satu 

obyek percobaan. Ide serbuk gergaji kayu 

ini memang bukan ide orisinal. “Saya 

mendengar, sudah banyak orang di daerah 

Probolinggo, Jawa Timur yang mengguna-

kan sebuk gergaji kayu untuk bahan 

bakar,” katanya. Hanya saja, penggunaan 

serbuk gergaji secara tradisional tidak 

efektif dan cenderung boros. Secara se-

derhana, serbuk gergaji itu hanya dibakar 

saja. Namun, Haji Ali coba memadatkan 

dan mencetaknya menjadi balok-balok 

kecil. Dengan kepadatan yang tinggi, maka 

serbuk gergaji akan menjadi bahan bakar 

yang berkualitas. 

Briket   

1. Definisi 

Berdasarkan data dari Bisnis Indonesia 

tahun 2005, briket merupakan salah satu 

alternatif bahan bakar yang berasal dari 

berbagai bahan seperti batu bara, serbuk 
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kayu gergaji, tempurung kelapa, dan 

blotong yang bisa dijadikan bahan bakar 

padat. Briket mempunyai nilai kalor yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 257,50 Kkal/kg, 

dan disamping itu juga turut menanggu-

langi polusi limbah produksi [5]. Briket 

arang sampah dalam pembuatannya dipe-

ngaruhi oleh variabel suhu dan variabel 

waktu [4].

2. Klasifikasi 

Ada tiga jenis briket batubara yang 

berbeda-beda komposisinya, yaitu [5]:

a. Briket batu bara biasa, adapun isi cam-

purannya berupa batu bara mentah 

dan zat perekat (biasanya lempung). 

Sangat sederhana dan biasanya ber-

kualitas rendah.

b. Briket batu bara terkarbonisasi, batu 

bara yang digunakan “dikarbonisasi” 

(carbonised) terlebih dulu dengan cara 

membakarnya pada suhu tertentu se-

hingga sebagian besar zat pengotor, 

terutama zat terbang (volatile matters) 

hilang. Dengan bahan perekat yang 

baik, briket batu bara yang dihasilkan 

akan menjadi sangat baik dan rendah 

emisinya.

c. Briket bio-batu bara, atau dikenal 

dengan bio-briket, selain kapur dan zat 

perekat, ke dalam campuran ditam-

bahkan bio-massa sebagai substansi 

untuk mengurangi emisi dan memper-

cepat pembakaran. Bio-massa yang 

biasanya digunakan berasal dari ampas 

industri agro (seperti bagas tebu, 

ampas kelapa sawit, sekam padi, dan 

lain-lain) atau serbuk gergaji.

Kompor 

1. Definisi

Kompor adalah alat untuk memasak 

yang dapat terbuat dari logam, gerabah, 

keramik atau batu dan tahan api yang ber-

fungsi untuk media pemanasan menggu-

nakan bahan bakar padat, cair, maupun 

gas, selain itu juga dapat dipindah-

pindahkan tempatnya [6]. 

2. Kompor Briket 

Berbagai pemanfaatan bahan bakar 

minyak dilakukan untuk mengejar tingkat 

panas yang besar, namun tidak cepat 

habis terbakar. Tentunya semua itu diikuti 

harga yang tinggi, contohnya briket, Briket 

merupakan salah satu energi alternatif 

terbarukan yang potensinya besar di 

Indonesia. Karena mengingat negara 

agraris yang mana banyak bahan baku 

briket dalam jumlah besar. Pemanfaatan 

bahan baku briket di kehidupan sehari-

hari hanya tertuju pada kayu. Tentunya, 

jika dibandingkan dengan bahan baku 

minyak yang sekarang digolongkan langka 

dan tidak dapat diperbarui, briket ter-

masuk mempunyai kelebihan tersendiri. 

Kompor briket merupakan alat peman-

faatan yang dikhususkan untuk beberapa 

briket sebagai alat bakar skala rumah 

tangga. Dalam kehidupan masyarakat 

benda ini sudah identik dengan harga 

yang terjangkau dan aman tanpa polusi. 

Untuk perancangan kompor briket ini ber-

tujuan untuk mendapatkan nilai kalor 

yang tinggi dengan efisiensi yang maksi-

mal. Maksimal dalam hal nilai kehilangan 

kalor yang minimum, kerugian gas buang 

yang minimum, dan meminimalisir akan 

kerugian panas karena material [8].
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3. Klasifikasi

Menurut Samrud (2013), berikut 

macam-macam kompor [7]:

a. Tungku 

Tungku adalah alat yang diperguna-

kan untuk memasak dengan bahan 

bakar kayu bakar. Tungku pada umum-

nya terbuat dari bahan tanah liat atau 

batu bata. 

b. Anglo 

Anglo adalah alat memasak yang 

dijalankan dengan bahan bakar arang 

terbuat dari besi atau tanah liat. 

c. Kompor Minyak Tanah 

Kompor untuk memasak makanan 

dengan menggunakan bahan bakar 

minyak tanah. Kompor minyak tanah 

tergabung dari banyak komponen 

seperti tali sumbu, tempat minyak, 

cerobong api, tempat panci dan lain-

lain. 

d. Kompor Gas 

Kompor gas digunakan dengan 

bahan bakar gas alam atau liquid 

petroleum gas alias LPG. BBG banyak 

disukai karena emisi buangan yang 

bersih dan hasil pembakaran yang 

baik.

e. Kompor Listrik 

Kompor ini menggunakan energi 

listrik yang kemudian diubah menjadi 

energi panas dalam bentuk api. 

f. Kompor Briket Batu Bara 

Kompor briket menggunakan 

potongan-potongan batu bara sebagai 

bahan bakarnya. Sekali dinyalakan 

kompor briket tidak dapat dimatikan, 

sehingga perlu diperhitungkan jumlah 

briket yang dipakai sebelum memasak 

agar tidak terjadi pemborosan yang 

tidak perlu. 

g. Oven atau Microwave 

Oven dan Microwave, sama-sama 

memanaskan suatu ruangan yang se-

belumnya telah diisi makanan yang 

hendak dimasak. Oven bisa berbahan 

bakar gas, minyak tanah, briket dan 

lain sebagainya. Microwave biasanya 

menggunakan energi listrik.

Penelitian Yang Relevan

Penemuan tungku berbahan bakar briket 

arang dan dedaunan telah dikembangkan 

sejak awal tahun 1980-an [15] dengan nama 

tungku B3 (biomassa, bioarang dan biogas) 

oleh seorang Prof. Dr. Ir. Herman Johannes, 

mantan Rektor Universitas Gadjah Mada 

(1961-1966). Herman. Mantan Menteri 

Pekerjaan Umum (1950-1951) ini, berkutat 

mengembangkan bahan bakar murah dan 

tidak merusak lingkungan. Bahannya berasal 

dari limbah organik seperti potongan kayu, 

ranting, dedaunan, batang jagung dan alang-

alang. Bahan eceng gondok pun jadi. Inilah 

yang ia sebut biomassa. Setelah itu dilakukan 

proses pirolisis, yaitu pembakaran tanpa 

udara. Pembakaran dilakukan dalam drum 

dengan membuat lubang kecil untuk menge-

luarkan asap. Jika asap hitam keluar, berarti 

bahan-bahan tersebut telah menjadi karbon 

atau disebut bioarang. Bioarang ditumbuk 

dan dibentuk sesuai cetakannya, bisa kaleng 

biskuit atau anglo. Tumbukan bioarang dipa-

datkan, bagian tengah dibuat lubang ber-

bentuk silinder dengan diameternya kira-kira 

10 cm. Briket arang tersebut siap digunakan. 
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Caranya, dibakar di bagian tengah. Apinya 

tanpa asap, karena asapnya turut menjadi 

bahan bakar. Apa yang dihasilkan inilah yang 

disebut biogas. Tungku B3 tak hanya bisa 

mengurangi ketergantungan rakyat pada 

minyak, juga sungguh ramah lingkungan, 

karena tak perlu menebang pohon untuk 

mendapatkan biomassa.

Briket dari sampah dedaunan [14] ini telah 

diteliti oleh Usman, guru SMAN 17 

Palembang, Sumatra Selatan. Sarjana Biologi 

dari Universitas Sriwijaya ini merupakan 

salah satu dari 10 peraih penghargaan dalam 

bidang pendidikan sains. Usman menjelas-

kan, ide membuat briket dedaunan ini 

muncul tahun 2006. Gagasan itu terealisasi 

tahun 2007 dan dilombakan diajang 

Indonesia Toray Science Foundation (ITSF) 

yang digelar setiap tahun. Sebagai orang yang 

banyak menggeluti dunia Biologi, Usman 

teringat dengan batu bara. Briket itu ternyata 

bahan bakunya bisa dari mana saja. Saat itu 

juga ia langsung bereaksi dan meyakini bah-

wa sampah dedaunan bisa juga dijadikan 

briket. Dari hasil penelitiannya ternyata sam-

pah dedaunan  bisa dibuat menjadi briket. 

METODE 

Secara garis besar kegiatan penelitian ini 

dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pembuatan Briket Sampah 

a. Bahan yang harus dipersiapkan adalah:

1) Daun jati kering, daun jati hijau, 

sekam padi, dan serbuk gergaji; 

2) Tepung kanji;

3) Air secukupnya.

b.  Alat yang harus dipersiapkan:

1) Baskom/mangkuk;

2) Panci;

3) Alu;

4) Alat cetakan;

5) Kompor.

c. Cara pembuatannya:

1) Siapkan daun jati kering, daun jati 

hijau, sekam padi, dan serbuk 

gergaji;

2) Lalu masukkan secara bergantian ke 

dalam panci yang telah diberi air;

3) Setelah itu masukkan tepung kanji 

secukupnya, hingga terasa lengket 

pada alat pengaduk;

4) Apabila telah yakin lengket, siap 

untuk dicetak;

5) Cetak sesuai dengan keinginan 

seperti kotak, bulat atau lain-
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lainnya dengan alat pencetak. 

Namun, yang perlu diperhatikan 

tidak boleh terlalu tebal;

6) Selanjutnya dikeringkan dengan 

cara dijemur;

7) Briket sampah siap digunakan.

2. Pembuatan Briket Arang Sampah

a. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan:

1) Daun jati kering, daun jati hijau, 

sekam padi, dan serbuk gergaji; 

2) Tepung kanji;

3) Air secukupnya.

b. Alat yang harus dipersiapkan:

1) Baskom/mangkuk;

2) Panci;

3) Alu; 

4) Alat cetakan;

5) Kompor;

6) Alat karbonasi;

7) Alat pengaduk.

c. Cara pembuatannya:

1) Siapkan daun jati kering, daun jati 

hijau, sekam padi, dan serbuk 

gergaji;

2) Lalu dalam pembuatan arang sam-

pah ini memerlukan alat karbonasi 

guna untuk menjadikan sampah 

menjadi arang. Setelah semuanya 

dipersiapkan masukkan bahan yang 

ingin dibuat arang ke dalam alat 

karbonasi hingga warna berubah 

menjadi hitam;

3) Apabila telah masak, tiriskan ke 

dalam baskom/wadah yang bukan 

terbuat dari plastik;

4) Setelah arang sampah jadi kemu-

dian siap dibuat briket arang sam-

pah;

5) Masukkan arang secara bergantian 

kedalam alat pengaduk yang telah 

diberi air;

6) Setelah itu masukkan tepung kanji 

secukupnya, hingga terasa lengket;
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7) Apabila telah yakin lengket, siap 

untuk dicetak;

8) Cetak sesuai dengan keinginan se-

perti kotak, bulat atau lain-lainnya 

dengan alat pencetak;

9) Perlu diperhatikan, tidak boleh 

terlalu tebal;

10) Selanjutnya dikeringkan dengan 

cara dijemur dibawah sinar 

matahari;

11) Briket arang sampah siap diguna-

kan.

3. Pembuatan Kompor Orgen Gerabah

a. Bahan yang harus dipersiapkan:

1) Tanah liat

2) Air

b. Alat yang harus dipersiapkan:

1) Kayu penghalus gerabah

2) Alat pemutar gerabah

c. Prosedur pembuatan kompor Orgen 

gerabah:

1) Siapkan tanah liat sesuai keinginan 

ukuran yang akan dibuat kompor 

Orgen gerabah;

2) Bentuk menjadi padatan melingkar 

pada alat pemutar gerabah;

3) Putar terus menerus saat melaku-

kan kegiatan pembentukan kompor 

Orgen gerabah;

4) Bentuk sesuai keinginan seperti, 

kotak, silinder atau yang lainnya;

5) Setelah itu pindahkan buatan yang 

pertama tadi ke sebuah tempat 

yang cukup cahaya atau panas;

6) Jemur tidak terlalu kering;

7) Menunggu buatan pertama agar 

cukup keras, buat lempengan dasar 

yang cukup tebal, sesuaikan dengan 

ukuran lingkaran atau persegi pada 

bagian pertama tadi;

8) Kemudian lubangi lempengan da-

sar tersebut atau dapat disebut 

sarangan kompor, dan itu merupa-

kan tempat untuk menaruh briket;

9) Setelah jadi, ambil buatan pertama 

tadi;

10) Tempelkan buatan kedua pada 

bagian dalam buatan pertama, 

kira-kira diletakkan pada bagian 

tengah-tengah ukurannya;

11) Setelah itu buat lubang kecil pada 

depan gerabah beserta buat tutup-

nya, bentuk tutup sesuai dengan 

keinginan;

12) Kemudian jemur pada cahaya 

panas yang cukup;

13) Apabila benar-benar yakin telah 

jadi seperti yang diinginkan dan 

sudah cukup keras, kemudian 

kompor Orgen gerabah tersebut  

dibakar, waktu pembakaran cukup 

lama;

14) Setelah melalui proses pembakar-

an, kompor Orgen gerabah ditem-

peli atau diperbaiki lagi menggun-

akan tanah liat apabila ada yang 

retak-retak ketika proses pem-

bakaran;

15) Jemur  sekali lagi;

16) Kompor Orgen gerabah siap digu-

nakan.

4. Pembuatan Kompor Orgen Modifikasi

a. Bahan yang harus dipersiapkan:

1) Tempat sayur modern yang bisa 

dipanaskan menggunakan spiritus;
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2) Seng;

3) Alas untuk tempat memanggang.

b. Alat yang harus dipersiapkan:

1) Alat untuk mengelas;

2) Gunting khusus seng.

c. Prosedur pembuatan kompor Orgen 

Modifikasi:

1) Beli tempat sayur modern yang cara 

memanaskannya langsung pada 

tempat tersebut dengan menggu-

nakan spiritus;

2) Beli alas yang biasa untuk memang-

gang sesuai dengan tempat sayur 

yang dibeli;

3) Modifikasi tempat spiritus tempat 

sayur dengan cara membalik kemu-

dian bagian bawah dilubangi, agar 

abu yang tersisa keluar dengan 

sendirinya;

4) Sedangkan bagian atas tempat 

spiritus dibuat terbuka, agar abu 

yang tersisa dapat langsung keluar 

melalui lubang-lubang tersebut;

5) Kemudian tempelkan tempat 

spiritus tersebut pada bagian ba-

wah tempat sayur dengan cara dilas 

agar dapat kuat dan tahan lama;

6) Siapkan seng sesuai bentuk lingkar-

an tempat sayur, kemudian dilu-

bangi seluruh bagian seng secara 

merata dengan paku yang dipukul 

dengan palu;

7) Setelah itu, las sarangan kompor 

yang telah jadi;

8) Pasang juga alas pemanggang yang 

telah diberi tempat untuk menaruh 

panci atau alat lainnya pada bagian 

atas kompor Orgen modifikasi;

9) Kompor Orgen Modifikasi siap 

digunakan.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Percobaan Pembuatan briket sampah dan 

briket arang sampah
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Beberapa Briket arang sampah (kiri) 

dan briket sampah (kanan)
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Pembuatan briket sampah dan briket 

arang sampah sangat mudah dilakukan 

karena bahan yang mudah didapat dan 

tidak harus membeli. Dalam keadaan 

bahan bakar minyak sangat mahal dan 

terbatas, maka briket sampah dan briket 

arang sampah dapat digunakan sebagai 

energi alternatif yang menguntungkan 

karena dapat dibuat oleh siapa saja, baik 

masyarakat kota maupun masyarakat 

desa. Briket sampah dan briket arang sam-

pah ini dapat manfaatkan dalam berbagai 

keperluan, baik untuk memasak, industri 

kecil dan sebagainya. 

Hasil dari percobaan penggunaan 

briket sampah dan arang sampah dapat 

dilihat pada data pengamatan sebagai 

berikut : (tabel 1)

2. Pembuatan Kompor Orgen (Organic 

Garbage  Energy) Gerabah dan Modifikasi

a. Pembuatan Kompor Orgen (Organic 

Garbage  Energy) Gerabah 

Pembuatan kompor Orgen gerabah 

membutuhkan bahan, yaitu tanah liat 

dan air, serta alat yang dibutuhkan 

adalah alat pemutar gerabah dan alat 

penghalus gerabah. Prosedur pem-

buatannya diawali dari menyiapkan 

tanah liat yang dibentuk untuk alasnya, 

kemudian membuat badan kompor 
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Gambar 11

 Briket sampah dan briket arang sampah 

sedang dijemur dibawah sinar matahari

No Jenis Briket Api Bara Asap Keterangan

A.    Briket sampah Briket sampah lebih cepat habis

1. Sampah Kasar + - ++

2. Sampah Limbah Gergajian + - ++

3. Sampah Sekam + - ++

4. Sampah Daun Hijau + - ++

B. Briket Arang Sampah Briket arang sampah lebih awet
1. Arang Sampah Kasar - ++ -

2. Arang Limbah Gergajian - ++ -

3. Arang Sampah Sekam - ++ -
4. Arang Daun Hijau - ++ -

Tabel 1

Hasil Perbandingan Briket Sampah dan Briket Arang Sampah

Catatan:
          +  : ada sedikit
          ++: ada banyak
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gerabah sesuai ukuran dan keinginan, 

selanjutnya membuat angsangan 

untuk menaruh briket yang telah 

dilubangi untuk mengatur udara. 

Selanjutnya dijemur dan dibakar. Kom-

por Orgenn gerabah siap digunakan.

1) Ke u n g g u l a n  ko m p o r  O rge n  

(Organic  Garbage  Energy )  

gerabah:

a) Harga murah dibanding kompor 

yang ada dipasaran;

b) Ramah lingkungan karena 

didesain untuk briket sampah 

dan briket arang sampah;

c) Dapat memberikan peluang pe-

kerjaan bagi masyarakat;

d) Dapat memberikan inovasi kom-

por berbahan bakar alternatif.

2) Kelemahan kompor Orgen (Organic 

Garbage  Energy) gerabah:

a) Dalam proses penjemuran di-

perlukan sinar matahari, sehing-

ga jika diproduksi pada musim 

hujan akan ada kendala;

b) Tanah liat yang saat ini mulai 

sulit didapatkan; 

c) Mudah pecah;

d) Berat, sehingga tidak praktis 

dibawa kemana-mana.

b. Pembuatan Kompor Orgen (Organic 

Garbage  Energy) Modifikasi

Pembuatan kompor Orgen modifi-

kasi membutuhkan bahan, yaitu tem-

pat sayur modern yang bisa dipanas-

kan menggunakan spiritus, seng dan 

alas untuk tempat memanggang. 

Sedangkan alat yang harus dipersiap-

kan adalah alat untuk mengelas dan 

gunting khusus seng. Adapun prosedur 

pembuatan kompor Orgen modifikasi 

adalah sebagai berikut: tempat sayur 

modern yang mana cara memanaskan-

nya langsung pada tempat tersebut 

dengan menggunakan spiritus, kemu-

dian modifikasi tempat spiritus dan 

tempat sayur dengan cara membalik, 

kemudian bagian bawah dilubangi, 

agar abu yang tersisa keluar dengan 

sendirinya, sedangkan bagian atas 

tempat spiritus dibuat terbuka, agar 

abu yang tersisa dapat langsung keluar 
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Kompor Orgen “Dome” dan Anglo  Dobel
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melalui lubang-lubang tersebut, kemu-

dian tempelkan tempat spiritus terse-

but pada bagian bawah tempat sayur 

dengan cara dilas agar dapat kuat dan 

tahan lama, selanjutnya siapkan seng 

sesuai bentuk lingkaran tempat sayur, 

kemudian dilubangi seluruh bagian 

seng secara merata dengan paku yang 

dipukul dengan palu, setelah itu, las 

sarangan kompor yang telah jadi. 

Kompor Orgen modifikasi siap diguna-

kan.   

1) Keunggulan kompor Orgen

 (Organic Garbage  Energy) 

modifikasi:

a) Bentuk kompor yang elegan; 

b) Tempat untuk memasak tidak 

kotor karena berbahan stainless 

steel;

c) Kuat dan awet sehingga tidak 

mudah pecah;

d) Praktis sehingga mudah dibawa 

kemana-mana.

2) Kelemahan kompor Orgen (Organic 

Garbage  Energy) modifikasi:

a) Memerlukan alat dan bahan 

yang banyak dan mahal;

b) Memerlukan biaya yang agak 

besar.

3. Perbandingan Efektivitas Kompor Orgen 

(Organic Garbage  Energy)

Modifikasi beberapa kompor Orgen ini 

telah diaplikasikan untuk beberapa kegiat-

an memasak dengan hasil sebagaimana 

disajikan pada Tabel 2.

Pembahasan 

1. Pembuatan briket sampah dan briket 

arang sampah

Briket sampah dan briket arang sam-

pah dapat dibuat dari berbagai sampah 

terutama sampah organik. Pembuatannya 

mudah, murah dan sederhana. Hasil pem-

buatan briket sampah dan briket arang 

sampah dapat digunakan dalam berbagai 

keperluan seperti memasak. Briket ini 

lebih praktis dan ekonomis serta dapat 

disimpan lama. Briket sampah dan briket 

arang sampah ini dapat mengatasi salah 

satu problema sampah dan sekaligus 

menjawab tantangan terbatasnya bahan 

bakar minyak dari fosil. Oleh karena itu 

briket sampah sangat efektif untuk 

keperluan energi alternatif sepanjang 

masa yang selalu tersedia dan terbaharui.
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Gambar 14

Kompor Orgen Modifikasi

Kegiatan 
Masak

Kompor 
Modikasi

Kompor 
Anglo 
Dobel

Kompor 
Gerabah 

Dome

Waktu 
(menit)

Waktu 
(menit)

Waktu 
(menit)

Air ½ liter 12 10 8

Air 1 liter 26 24 16

Menanak nasi  
¼ kg

50 (tidak 
memasak) 44 30

Menggoreng 
tempe

- 10 8

Jumlah 88 88
62 (msh 
nyala)

Tabel 2

Aplikasi Beberapa Modifikasi Kompor Orgen
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Hasil percobaan penggunaan briket 

sampah dan briket arang sampah dapat 

dilihat bahwa briket arang sampah lebih 

efektif dan praktis dibanding dengan 

briket sampah. Pada briket sampah 

terdapat asap dan briketnya cepat habis, 

sedangkan pada briket arang sampah 

tidak terdapat asap dan briketnya tidak 

cepat habis. Namun kelemahan dari briket 

arang sampah adalah pembuatannya 

lebih lama karena melalui proses peng-

arangan. Oleh karena itu, pembuatan dan 

penggunaannya sesuai dengan selera atau 

kebutuhan. Bila ingin mengurangi biaya 

produksi, maka dapat mengunakan briket 

sampah, namun bila lebih mementingkan 

kebersihan, briket arang sampah lebih 

unggul karena tidak menimbulkan asap. 

2. Pembuatan Kompor Orgen (Organic 

Garbage Energy)

Pembuatan kompor Orgen ini dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat diguna-

kan untuk berbagai keperluan, khususnya 

memasak dengan menggunakan bahan 

bakar dari briket sampah dan briket arang 

sampah. Aneka ragam bentuk kompor ini 

dapat disesuaikan dengan keperluan 

memasak pada tempat tertentu sehingga 

kompor Orgen ini dapat applicable 

dimanapun tempatnya.

3. Perbandingan efektvitas Kompor Orgen 

(Organic Garbage Energy)

Dari hasil percobaan menunjukkan 

bahwa:

a. Kompor modifikasi dari bahan 

stainless steel kurang efektif untuk 

memasak karena menyerap panas, 

namun punya kelebihan, yakni lebih 

bersih dan elegan

b. Kompor anglo dobel cukup efektif 

karena bahan kompor tidak menyerap 

panas, namun karena ada lubang-

lubang sehingga panas mudah keluar.

c. Kompor orgen “dome” paling efektif 

karena panas langsung dapat diserap 

oleh alat memasak, panas tidak banyak 

keluar karena isolasi udara dalam 

model “termos”.

d. Urutan tingkat efektifitas untuk mema-

sak kompor ini adalah kompor orgen 

“dome”, anglo dobel dan modifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari serangkaian penelitian yang dilaku-

kan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Briket sampah dan briket arang sampah 

dapat dibuat dengan mudah, murah, dan 

sederhana serta dapat digunakan sebagai 

energi alternatif.

2. Kompor orgen dapat dibuat secara mu-

dah, murah, dan sederhana serta dapat 

digunakan untuk memasak berbahan 

briket sampah dan briket arang sampah.

3. Urutan kompor orgen yang direkomen-

dasikan untuk memasak berdasar tingkat 

efektivitasnya adalah model “dome”, 

anglo dobel dan modifikasi.

Saran

Beberapa saran yang dapat penulis 

kemukakan antara lain:

1. Hendaknya kita dapat membuat briket 

sampah dan briket arang sampah serta 

membuat kompor orgen untuk mengatasi 

masalah sampah dan penggunaan energi 

alternatif. 

2. Hendaknya kita menggunakan bahan/alat 

yang ramah lingkungan.

3. Hendaknya kita mengembangkan kepedu-

lian pada lingkungan.
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