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Bagaimana menakar pemakaian bioplastik?

• Sampai 2019 market bioplastik untuk kemasan
menurut EU masih kurang dari 1 % dari kemasan
plastik Dan masih didominasi starch blend , 
diikuti oleh PLA,  dengan teknologi pembukaan
cincin Lactida.  Menggunakan bahan baku
berasosiasi pangan,

• Meskipun data dari i Nova Institut dan Asosisasi
Bioplastik Eropa meng indikasikan bahwa
produksi bioplastik tidak bersaing dengan
produksi makanan subjek ini masih menjadi
debat yang emosional secara global

• Namun produsen bioplastik juga mulai
memasarkan bioplastik yang berasal dari waste 
industri agro , 



Industrial Term Bioplastic

BIOBASED BIODEGRADABLE
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https://youtu.be/cl4Uv9_7KJE

https://youtu.be/cl4Uv9_7KJE


Data dari 
Nova 
Institute 
(2014)

http://bio-based.eu/nova-papers/#top

http://bio-based.eu/nova-papers/#top


Generasi Bioplastik berdasar pengaruhnya pada 
tanaman pangan

Tipe Deskripsi Contoh

Generasi 
pertama

Dari tumbuhan yang mengandung banyak karbohidrat 
seperti singkong, jagung , tebu. Teknologi ekstraksi 
karbohidrat sudah mature. Problem di Indonesia adalah 
produktifitas lahan masih rendah dibanding Thailand. 

PLA, starch Based, 
Biobased PE,, 
Biobased PET

Generasi Kedua Bahan baku karbohidrat yang tidak digunakan untuk bahan 
makanan.  Selulosa maupun waste agro industri. straw, 
bagase, Palmf fruit bunches,, limbah agro. Limbah industri 
Perikanan

Biobased PE, 
Biobased PET, PHA, 
CA, Chitin

Generasi Ketiga Aquatic Based: Algue anad Microalgae Starch Based 
derivative



22.5 % Biobased untuk ®Plant botle, 
dan potensi 100 % di Indonesia
• Ethylene glikol , bisa dibuat dari bioethanol , 
saat ini suplier terbesar Bio Based PET adalah
Indorama di Indonesia dan USA. Sehingga Plant 
Botle bisa merajalela, dengan 22.5 % Biobased. 
Bila styrene yang merupakan bahan dasar asam
terpthalate dapat dibuat dari fraksi minyak klapa 
sawit. Maka tak pelak lagi 100% Biobased PET 
berasal dari Indonesia.

www.coca-colacompany.com/our-company/introducing-
plantbottle



Masalah harga

• Bersaing dengan plastik, generasi pertama masih cukup sulit, seperti dalam kasus 
starch based compounding dan saat ini juga PLA dari gula , mekipun demikian ada 
pasar yang menerimanya. Namun untuk Generasi kedua, sangat lah sulit mendapat 
pasar yang komersil. Pasar untuk generasi kedua dan ketiga masih menunggu 
efisiensi logistik pengumpulan bahan baku maupun   kematangan teknologinya.

• Untuk generasi pertama market share dari bioplastik sampai akhir 2018 ,untuk 
kemasan  masih lebih kecil dari 1 %. Di Indonesia untuk Biodegradable starch 
based seperti Enviplast pada aplikasi kantong belanja hanya 0.2 % (50 ton vs 30000 
ton)  dari pasar kantong belanja dari plastik konvensional.

• Market Driven saat ini  adalah prusahaan global, utamanya dengan motif company 
image , namun ada kemungkinan suatu teknologi pemrosesan biomasa sengat 
ekonomis telah mulai digunakan



Ekstraksi dengan air 
superkritis

• Menggunakan tehnik air pada kondisi
superkritisnya 642 K,  22 atm, , dengan
waktu single digit seconds, Renmatix
biorefinery merubah ligno selulosa menjadi
xylosa dan glukosa,. 

• Dengan resident time sedemikian singkat, 
menghasilkan efisiensi fasilitas produksi
dan diletakkan dekat pada lokasi
keberadaan dan ketersediaan bahan baku . 

• Renmatix menggunakan teknologinya
untuk mengkonversi biomasa selulosa
menjadi gula dengan harga kompetitif.



Bagaimana End 
of Life kemasan 
Bila tidak didaur 
ulang  (dalam 
pengertian 
umum)?

• Menurut EU directive. Composting, pada ekonomi 
karbon dipandang sebagai daur ulang organik. Bahan 
biodegradable dapat terurai oleh mikroorganisme 
menjadi air , biomasa serta gas karbon dioksida dan 
dan pada anaerobik , metana. Material compostable, 
patuh pada aturan EU 13432 yakni:

• Biodegradable

• Terdesintegrasi
• Tak bersifat ekotoksik
• Batasan kandungan beberapa logam termasuk logam 

berat yang dapat bersifat negatif sebagai kompos



Komposting  dan Daur 
Ulang

• Daur Ulang Mekanis dan Komposting 
sebagai bagian dari Waste 
Management,  menghindarkan situasi
Land Fill lebih buruk.



Compostable
• Composting, sifat yang diberbagai negara 

ada regulasinya, berbeda dengan 
biodegradable yang lebih bebas. Sifat 
composting merupakan pertimbangan 
penting untukkemasan makanan. Sekitar 
60 % dari sampah adalah zat organik 
termasuk sisa makanan , bersifat 
terkomposkan. Sisa makanan dapat di 
ubah menjadi PLA. 

• Pada pemakaian Compostable Bioplastik 
di Industri kemasan , berskala besar maka 
keberadaan Industrial composting di 
berbagai kota merupakan persyaratan

• Pada skala saat ini, home composting 
seperti Takakura, dapat digunakan

• https://youtu.be/qTxd1kW-
BkA

https://youtu.be/qTxd1kW-BkA


®Enviplast Terkomposkan
• Terkomposkan , sebagi sifat berbagai 

kemasan memberikan kelebihan pada tahap  
end of lifenya.Misal di retailer. Karena produk 
yang sudah kadaluarsa dapat dikomposkan 
bersama kemasanya. Ini mengurangi masalah 
sampah dan mengurangi biaya sorting.. 
Compostability kemasan  bioplastic yang 
tidak memiliki masalah dengan migrasi akan 
menjadi pilihan  untuk kemasan makanan. 

• Industrial Compost 
https://youtu.be/yU8zF34tJ3k

Bagian dari infrastructur untuk Pemakaian 
Compostable Bioplastic sebagai kemasan 
industri .
• Home Composting 

https://youtu.be/q7LnBpJkuhs

https://youtu.be/yU8zF34tJ3k
https://youtu.be/q7LnBpJkuhs


Kemasan 
makanan 
saat ini



Kemasan 
pangan butuh 

material 
dengan OTR 

rendah
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Film Material
OTR ( ml/100 in2.day )

ASTM D3985
REMARK

ENVIPLAST 0.0235
Tested by Istanbul 
University - Turkey

EVOH 0.01 – 0.07 Source: Gene 
Strupinsky and Aaron 

L. Brody, A Twenty-
Year Retrospective on 

Plastics: Oxygen 
Barrier Packaging 

Materials

Nylon 6 1.5 – 7

CPP 250

BOPP 103

BOPET 5.80

BOPA 2.58



Simulant migrasi kemasan Pangan

• Berbagai grade PLA  , BioPE telah mendapat 
compliance pada aturan migrasi kemasan 
kemasan., Starch based yang terlalu tinggi 
plasticiser nya , nonmodified, sulit memenuhi 
persyaratan migrasi EU maupun FDA . Satu dari 
persaratan untuk migrasi adalah uji simulan, 
baik air maupun laritan  asam asetat . 

• Godd Manufacturing Practices, juga bagian 
dari karakter fabrikasinya



Biofoam PLA 
menggantikan PS foam

• PLA tidak cocok menggantikan PET pada 
kemasan minuman, karena PLA mudah
terhidrolisa. PLA dengan morphologi serat
bisa digunakan untuk teabag. PLA juga dapat
di coatingkan pada kertas , menggantikan PE, 
sehingga kemasan menjadi compostable. 
Demikian juga PLA dapat dipakai
menggantikan busa PS

www.sandros-bio.de



Contoh Alternatif KemasanMinuman

Source:biobased_packaging_catalogue-wageningen_university_and_research_343774.pdf



Alternatif Bioplastik pada kemasan 
Minuman yang tak butuh clarity

Source:biobased_packaging_catalogue-wageningen_university_and_research_343774.pdf



Kopi

Source:biobased_packaging_catalogue-
wageningen_university_and_research_343
774.pdf

www.purac.com/_sana_/handlers/getfile.ashx/14d85
c7d-3ec5-48b3-a428-



ENVIPLAST ® as a starch-based 
Bioplastic compound
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• Untuk memperbaiki sifat thermoplastic dan mekanik starch, maka starch 
dapat di compound dengan berbagai polimer synthetic, yang bersifat 
biodegradable seperti PLA, PBAT, PBS, PCl , PVOH. Thermoplastic starch 
tidak mudah di compoundkan Polimer synthetic.  

• Ada tiga  pendekatan dilakukan. Mempergunakan compatibiliser yang 
dibentuk in situ melalui pemakaian peroxyde organik-asam maleat. 
Sehingga membentuk grafted –starch. Mempergunakan surfactant, 
sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan fasa kontinyu 
gelatinous starch. Mempergunakan thermoplastic modified starch. Yakni 
starch dibuat lebih lipophilic.
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Trimakasih 
Pertner kami
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