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Abad plastik.

• Plastik telah membawa pada  abad ini suatu benefit ekonomis pada 
berbagai sektor , karena kombinasi biaya relatif rendah , pemakaianya 
sangat luas, ketahananya dan tingginya  rasio kekuatan terhadap beratnya.

• Sukses plastik terefleksi dari produksinya yang meningkat secara 
eksponensial . Dari 1964 telah meningkat 20 kali lipat menjadi 310 juta ton 
di 2015. Di 2019  , produksi plastik 370 juta ton.

• Karena kesuksesan pemakaian plastik ini , maka secara akumulatif, global, 
masih bersama kita saat ini sekitar 7  milyar ton plastik yang berasal dari 
minyak bumi, hanya sedikit berkurang karena insinerasi sampah plastik , 
sekitar 12 %. Hal ini justru membuat kawatir banyak pengambil keputusan 
secara global.
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Biodegradable , Biobased dan sampah Plastik

• Secara historis bioplastics berasosiasi dengan plastik biodegradable dan 
plastik biobased . Sudah kita ketahui bahwa ini adalah dua sifat berbeda . 
Meskipun mereka  ada yang memiliki kedua  sifat tersebut

• Plastik belakangan ini  topik ‘panas”  secara global . Utamanya maslah 
sampah di lautan yang bikin takut banyak negara .

• Kita sebenarnya hampir  mustahil meninggalkan plastik. Krisis plastik bisa 
menjadi opprtuniti untuk mendorong Bioplastik. Bioplastik tidak 
memecahkan bermacam permasalahan berkaitan dengan plastik. Tetapi ini       

perubahan mindset yang berarah arah menurunnya konsumsi  
plastik . 

• Sampah plastik di lautan lebih berkaitan dengan tantangan end of life suatu 
material . Pada skala yang terjadi saat ini . Tidak bisa hanya industri plastik 
yang dimintai tanggung jawab. 
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Industrial Term Bioplastic

BIOBASED BIODEGRADABLE
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Beberapa sifat Umum Bioplastik 
Biodegradable
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TPS: Fleksibel, 
murah dan mudah 

didapat suli 
diproses

PLA, kaku, mudah 
prosesnya, tapi laju 
kristalisasi lambat.

PBS, PBSA, PBAT, 
PCL memiliki mulur 
putus siginificant.

PVOH , transparan dan sangat 
kaku tanpa plasticiser sulit 

diproses , hydrosoluble



Komersialisasi Bioplastic
Proses  Konversi  Berskala 
Komersial

Sifat Polimer Utama Contoh Bioplastic

Press Molding Modulus elasticity Semua

Injection Molding Modulus elasticity, MeltFlow
PLA, 

Blown Film Melt Strength,  Draw Down, Melt 
Flow, elongation at yield, Low Tg

Starch Compound, PBAT, PVOH

Extrusion Profiling Draw Down,  Melt Flow, Modulus 
elasticity , elongation at yield

PLA, PBS

Thermoforming Melt Strength, Melt Flow, HDT, 
Hidrophobicity, Modulus elasticity

PLA,  

Extrusion Casting Melt strength, Low Tg, Starch based, PBAT, PVOH
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Kebutuhan Kemasan

• Kemasan dari plastik merupakan pemakaian plastik terbesar, sekitar 25 % dari voluma total. 
Sebagai material kemasan,  plastik secara relatif murah, ringan dan berkekuatan tinggi relatif 
terhadap beratnya. 

• Kemasan plastik juga menguntungkan pada lingkungan , seperti mengurangi konsumsi bahan 
bakar, sifat bariernya  mengurangi pembuangan makanan dan bahan makanan akibat 
pembusukkan, mengurangi pemakaian preservatif kimia. Pada makanan.

• Karena sedemikian bagusnya sebagai kemasan ,  antara 2000 sampai 2015 , sumbangan 
kemasan plastik secara global menungkat dari 17 ke 25 %. Dan masih diramalkan naik 5 %  tiap 
tahun. Pada 2013 sekitar 78 juta ton kemasan plastik berada di pasar, dengan nilai 260 miliard 
USD.

• Kemasan plastik (dan bioplastik)  akan terus bertambah volumenya dengan kuat ,karena 
kebutuhan makanan sesuai dengan kenaikkan populasi dan kesejahteraan  Bahkan kebutuhan 
kemasan akan melewati keseluruhan produksi plastik saat ini 
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Komersialisasi Bioplastik makin urgent.

• Karena akumulasi sampah plastik yang terus bertambah, usaha usaha 
komersialisasi bioplastik saat ini makin urgent karena pasar dan pemerintahan di 
banyak negara sudah mengirim pesan sudah saatnya phasing out plastik 
konvensional pada kemasan.. 

• Secara global, Kovensi Paris tentang iklim mendorong strategi independensi 
berbagai perusahaan dunia pada suply chain  berbahan fosil  

• Bila hasil riset bahan berkaitan tentang produksi seperti PHA, Pemakaian 
Biorefinery pembuat gula dari bahan organik seperti  rumput laut, ligno selulosa, 
hemiselulosa  dan bahan waste lainya diperoleh maka  diramalkan oleh para 
peneliti *, 90 % dari plastik akan digantikan bioplastik  pada 2050.

• * https://doi.org/10.1016/j.jaap.2014.12.011
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Bioplastic Di Industri Otomotiv

• Plastik dari Polimer berasal ususl minyak bumi  saat ini sekitar 30 % 
berat dari kendaraan berupa PP (32 %), PU (17 % ), PVC (16 %) dan 
lain2 : PA, Polyester, ABS, PC , Polyacrilic ( 3% %)

• Pemakaian Biocomposit : Fiber alamiah + Polimer PP sudah banyak 
disgunakan menggantikan fiber glass. Fiber alamiah : bamboo, 
selulosa, jute, hemp.

• Pemakaian Biopolimer  menggantikan Polimer : BioPA  (Arkema, 
DuPont ) berasal usul dari minyak jarak, PLA (PolyLactic Acid) 
menggantikan PP, Polyester, ABS. Juga PBS Polybutylene Succinat. Bio 
PP.



Cassava  
Production 

and  its starch 
in Indonesia

• Cassava  (Root) Production 2015                : 23.7 
million  ton

• Cassava starch 2015  : 5.86 juta ton

• For food and Food Industry : 81 %

• For non  Food Industry : 19 %

• Sumber: Statistisk konsumsi pangan, 
PusStatistik Konsumsi Pangan 2012 
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Raw Material : 
Corn Starch

• Ketersedian jagung di Indonesia membaik di 
lima tahun terakhir ini, Sebelum 2016 produksi 
rerata jagung sekitar 11 juta tahun . Kemudian 
pada 2016/2017  terjadi penambahan  satu juta 
hektar perkebunan jagung . Saat itu pemerintah 
telah menganggarkan 2.5 triliun rupiah untuk 
pembebasan tanah dan 750 miliar rupiah untuk 
bibit jagung. Di tahun 2018ndilaporkan total 
produksi jagung 18.5 juta ton.
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BAHAN BAKU BIOPLASTIK

• Generasi 1 : Karbohidrat yang saat ini juga digunakan pada makanan 
dan industri makanan: singkong, jagung, kentang, sagu, gula, kelapa 
sawit , rumput laut  

• Generasi 2 : Limbah dari aktifitas pemakaian Generasi 1:  limbah 
produksi starch>>> onggok. Limbah produksi kelapa sawit , dan 
bermacam Limbah industri Agro dan Limbah Pertanian.

• Generasi 3: Algae, karbon dioksida.



Biopolymer pada berbagai Starch 

14

Amylopectin

Amylose
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Pemrose
san 

Bahan 
Baku  

hidrofilik 
seperti 
Starch 

dengan 
extruder

• Biopolimer starch  , seperti amylosa –amylosa pectin  perlu 
plasticiser diseruptor  untuk menurunkan Suhu Transisi Gelas

• Starch perlu diformulasi dengan Polimer sintetik biodegradable

• Butuh compatibiliser antara biopolimer dengan polimer sintetik . 
Perlunya penurunan tegangan permukaan antara fasa.

• Ingat perbedaan koefisein friksi antara hidrofilik material dengan 
hidrophobik !!!

• compounding didasari pada proses “masak”. Sehingga 
pembentukan Thermoplastic Starch didasari pada keberhasilan 
masak , gelatinisasi sempurna. Kristal Starch terkonversi menjadi 
amorph, sekaigus dicompoundkan dengan sweling melalui 
“crosslink” untuk menerima komponen polimer sintetik, baik 
dengan insitu compatibiliser maupun starch-grafted –polimer. 



Keterbatasan Bioplastik komersial Indonesia 
saat ini
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Dibandingkan plastik 
konvensional, bioplastik 

memiliki beberapa 
keterbatasan:

Lebih rendah di 
Kekuatan Impak dan 

Pemuluran putus

Processability: Melt 
Strength rendah dan 

Kemampuan alir rendah.

Mudah terdegradasi 
secara thermal

Unjuk kerja hanya pada 
suhu rendah-sedang



Raw Material Cost membuat beberapa tipe  
Bioplastic lebih mahal saat ini.
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NILAI 
TAMBAH 

BIOPLASTIK

•Mengurangi foot-print Carbon  utamanya 
Green Hoese Gas Emision , CO2 

•Environmental Performance  Material

•Suatu alternatif yang sustainable terhadap 
plastik konvensional

•Bahan baku dari pemakaian bahan yang 
dapat diperbaharui. 

• Valorisasi limbah menjadi bahan baku.

•Menciptakan kerjasama projek tanggung 
jawab dan kolektif dari Sektor Perkebunan 
dan Industri

•Besarnya kemungkinan inovasi aplikasi R& 
D



Dampak 
Lingkungan 

Bioplastik

• +Perubahan iklim ,  karbon foot print , dari 
menurunya  emisi  Green House Gas. 

• +Problem sampah 

• -Pemakaian tanah untuk  Bioplastik , 
menggeser produksi makanan

• +Mengurangi ketergantungan pada minyak 
bumi. 

• +Opsi End of life.
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Nilai GHG plastik di bandingkan bioplastik
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GHG



Key Driver 
Bioplastik

• Perusahaan multinasional global saat ini 
menjadi key driver mengkomersilkan produk 
biobased. 

• Raksasa furnitur Ikea , the furniture giant Ikea 
bekerjasama dengan chemical refiner  Neste 
mulai menggunakan produk bioplastik 

• TetraPak  di 2017 launching Tetra Rex  dengan 
sasaran semua produknya 100 % Renewable.

• Coca-Cola Company dengan “Plant Botle”. 100% 
bioplastic Setelah di 2009 menggunakan 35 
miliard botol dengan 30 % Biobased plastic. 



Dengan 
Bahan Baku  

Generasi 
kedua turun 

cost 
materialnya.

• Kunci trobosan untuk bioplastik adalah teknologi yang 
dengan murah mengekstrak gula dari biomasa selulosic 
murah dan bukan lagi dari tumbuhan pangan. 

• Generasi pertama Bioplastik menggunakan tepung jagung 
dan tapioka sebagai bahan baku. Prosesnya mahal dan 
bersaing dengan bahan makanan.. Saat ini di negara yang 
telah maju teknologi biorefinerinya , maka    biomasa 
kualitas rendah seperti kayu . Lignin , residu agrikultural, 
phonan mati dan rerumputan  dapat dibuat menjadi 
bioplastik.

• Methode ini meliputi ekstraksi gula dari polimetumbuhan 
seperti selulosa dan lignin dengan air pada kondisi kritis . 
Inilah teknologi yang saat ini dikomersilkan Renmatix, 
Naturework dan Metabolix



Situasi harga saat ini.

• Ikea, Coca cola dan berbagai perusahaan global lainnya dimungkinkan 
melakukan hal ini  karena generasi baru bioplastik bahkan setara 
dengan  plastik dari minyak.  Bahkan diharga minyak perbarel $50 , 
masih bisa bersaing.  

• Teknologi bioplastik generasi baru ini berhasil menarik investor . 
Renmatix sebagai contoh  menendatangani kerja sama dengan Total 
dan perusahaan kimia BASF  untuk membangun biorefinery dengan 
kapasitas jutaan ton  untuk merubah tanaman menjadi plastik dan 
bahan bakar.  Renmatix juga menggunakan 14 juta USD  dari Bill Gate 
membangun biorefinery pertama di USA.; 



Tantangan 
Tehnikal : 

BioRefinery 
Skala Besar

• Sebelum penemuan Renmatix , usaha industri 
berkutat pada bagaimana menurunkan cost  dengan 
cara  membuat biorefineri berskala raksasa  
menggunakan enzim glukosida hydrolase  merubah 
ligoselulosa menjadi gula

• Pada 2014, harga biopolimer PLA  sekitar 1.5 Euro 
per kg sedangkan PHB masih 15 Euro , Sedang harga 
Bioplastik (compound)  berkisar 5-6 euro per kg.. 
Dengan makin bertambahnya fasilitas produksi 
secara global saat ini harga polimer PLA  sedikit 
menurun . Harga PHB  tahun depan diprediksi dapat 
diperoleh pada kisaran 3,5  Euro perkg. Berbagai 
tambahan kapasitas produksi  seperti BioMatera, 
Meridian , Tianjin Green Bioscince mulai  masuk 
pasar di tahun ini.



Tentangan Tehnikal kedepan : memanfaatkan 
kondisi kritis air untuk bahan Baku Generasi 2.
• Menaikkan kemampuan  sintesis biologis, bukan hanya sintetis kimiawi 

digabungkan fisika sintetis sebagai suport   akan menurunkan cost 

• Rute sintetis memanfaatkan enzim pada kondisi kritis air  atau consolidated 
biorecessing  dimana engineered microorganism digunakan untuk menghasilkan 
enzim spesifik  merupakan tantangan tehnikal untuk menurunkan cost pada 
biorefinery

• Proses konversi bahan baku seperti ligoselulosa maupun limbah industri agro 
memerlukan enzim spesifik  untuk menghidrolisa  lignoslulosa  menghasilkan gula 
dengan kecepatan tinggi, dan dengan yiled besar. Menjadi gula berkarbon 6, 
glukosa dan maupun 5,  xylosa. Dari glukosa murah ini dapat dihasilkan PLA 
murah atau memanfaatkan gula untuk memulai produksi bermacam PHA sebagai 
media menumbuhkan bakteri spesifik penghasil Biopolimer PHB



Ekstraksi Gula dengan air superkritis

• Menggunakan tehnik air pada kondisi superkritisnya , dengan waktu single digit 
seconds, Renmatix telah mendemonstrasikan  kemampuan suatu biorefinery 
merubah selulosa juga lignin menjadi xylosa dan glukosa,. 

• Dengan resident time sedemikian singkat, pemakaian bioreaktor kecil sangat 
memungkinkan  sehingga menghasilkan efisiensi fasilitas produksi  dan diletakkan 
dekat pada lokasi  keberadaan dan ketersediaan  bahan baku .

• Renmatix manawarkan teknologinya untuk  mengkonversi biomasa  selulosa  
menjadi gula dengan harga kompetitif seperti gula dari tebu maupun gula dari 
jagung. Prediksi kedepan harga gula akan jatuh. 



Teknologi Bioplastik Generasi ke 2.



Peneliti Texas 
A &M 

membuat PC 
dari gula



Pemasaran Bioplastik

• Industri Bioplastik pada umumnya seperti industri plastik dengan lingkungan 
Bisnis to Bisnis banyak menggunakan praktek marketing konvensional

• Di era digital ini Bisnis to Bisnis harus diperluas pada komunikasi Bisnis –
Individual bahkan Individual –individual . Social media dan blogger memiliki 
cakupan dan dampak lebih kuat dari media tradisional 

• Piranti baru, tehnik menyampaikan informasi dan tehnik pemasaran  membuat 
kita mampu membangun jaringan bahkan dengan otomatisasi . 

• Pada saatnya mass marketing dan kamoanye informasi dibutuhkan, untuk industri 
ini.  



Standarisasi, Labeling dan Kesadaran 
Konsumen
• Standar yang ketat untuk biodegradabilitas dan kompostablitas dan 

biobased content (seperti . EN 13432, ISO 18606 or ASTM D6400) 
harus segera diset up untuk menjamin klaim marketing , dan 
menghindarkan “ green- washing”. 

• Klaim lingkungan harus bisa diverifikasi oleh consumer , otoritas 
Pengelolaan Sampah dan legislator.

• Demikian juga verifikasi terhadap klaim biobased suatu bioplastik 
harus terverifikasi. (ASTM D6866) ,

• Kelanjutan setelah pakai, end of life,  juga menjadi bagian yang perlu 
difahami consumer,
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Conform to EN 13432 in Biodegradation

04. Biodegradation of 701F - OWS - 2 Jun 2015.pdf


Biodegradation in Aqueous - ISO 14851
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• Composition: 

• 2% Inoculum 

• + 100 mg Enviplast / liter

• Constant temperature of 25 + 2 oC

• Result: 
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Should Be Composted After Disposal

0 day 50 days 53 days

64 days60 days57 days

TAKAKURA 
COMPOSTING

SYSTEM



Harmonisasi sertifikasi untuk melindungi 
konsumen dan Lingkungan serta penciptaan 
bioekonomi
• Harmonisasi sertifikasi standar industri dan labeling yang jelas dapat 

memperbaiki pilihan konsumer mengidentifikasi  artikel  “ biobased”, 
“biodegradable” ‘recycable”. Harmonisasi sertifikasi ini juga berimpak 
pada penurunan Green House Gas. 

• Label Produk harus memberikan informasi yang jelas dan andal 
tentang performance lingkungan bioplastik

• Harmonisasi  sertifikat ecolabel  meningkatkan kepercayaan consumer 
dan pada giliranya membentuk pasar 

• Sosialisasi melalui bermacam media untuk memperbaiki ketersedian 
dan kualitas informasi tentang kelebihan secara ecologik suatu 
bioplastik akan menaikkan permintaan bioplastik



Mobilisasi Sumber Daya R&D

• Di Indonesia banyak sekali riset tentang bioplastik , baik di tingkat kementrian melaui 
Balai, ditingkat Lembaga seperti LIPI dan BATAN  maupun di Universitas swasta maupun 
negeri., Ini sangat fragmented dan bahkan nyaris sama. Harus ada inisiasi dari satu 
institusi untuk memobilisasi membentuk masa kritis dari upaya R&D ini.

• Keterpaduan memudahkan mobilisasi secara koheren sumber daya manusia dan biaya 
serta infrastruktur Penelitian secara nasional  perlu segera dilakukan ; Kebijakkan 
Thailand dapat menjadi contoh..

• Perlunya aktifitas scaling up

• Akses pada infrastruktur pilot dan scale up perlu ditingkatkan terutama pada 
tahap Pengembangan untuk mempersingkat  waktu dari riset  ke produksi 
industrial dan komersialisasi.Berbagai opprtuniti harus diciptakan untuk 
menghasilkan bioplaastik baru. Retailer, distributor ,  converter , suplier bahan 
baku  untuk memasarkan bioplastik.  



Bekerja di Industri Bioplastik

Tipe innovating dan bahkan menggunakan diseruptive chemistry . 
Mereka yakin bahwa kimia masa depan  lebih menghasilkan kelestarian  
lingkungan !

Berlatarbelakang scientific dan technical juga ketrampilan komunikasi  
Untuk  memberi  kekuatan terhadap target pesan yang disampaikan baik  
pada kominitas teknis , kominitas peneliti maupun kalayak umum

Dengan audience  latar belakang  scientific and technical diharapkan 
hanya dapat diyakinkan  dengan dengan argumen rasional, data dan 
fakta

Audience nontehnikal kebanyakan diyakinkan melalui kemempuan 
komunikasi yang populer 



Public 
Procurement

• Satu opsi  yang dapat dipilih pemerintah untuk 
mensuport pengembangan Bioplastik adalah 
melalui public procurement  dalam Bioprefered 
Program biobased

• Bahkan dapat digunakan sebagai intrumen   
untuk menaikkan power of demand   melalui  
bagian dari scope tukar menukar dagang antara 
negara.
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Examples of Customers 
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Our Production Partners - Domestic



Shopping Bag Grade of 
Polyolefin in Indonesia 
(in million tons a year )
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COUNTRY 

CAPACITY 

2.66 MT

PRODUCTION 

2.31 MT

IMPORT 

1.67 MT

RAW 

MATERIAL 

5.635 MT

RECYCLE

1.655 MT 

House hold, 

1.127 MT, 20 %

Packaging, 

2.254 MT, 40 % 

Building, 

0.845 MT, 15 %

Shopping Bag, 

0.366 MT, 6.5 %

Styrofoam,  

0.017 MT, 0.3 %

Others, 

1.020 MT, 18.2 %

Finish good, imported, 

0.12 MT

Source : Inaplast 2017



Small Notes

•Up to now, market of domestic shopping bag based 

on Biodegradable Bioplastic ENVIPLAST® is

•of shopping bag from Conventional Plastic:

•Steady growth is observed compare to last year

less than 0.2 %

approx. 55 ton vs 30.000 ton (monthly)
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