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ABSTRAK
Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta industri-industri pengolahannya merupakan penghasil limbah
biomassa yang sangat besar. Limbah biomassa tersebut umumnya tidak optimum dimanfaatkan, dan bahkan
cenderung menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan karena dibiarkan menumpuk tanpa dimanfaatkan atau
ditangani dengan baik dan benar. Hal tersebut antara lain karena bentuk dan kondisi limbah biomassa tersebut
menyebabkannya sulit atau tidak dapat langsung dimanfaatkan. Penyebab lain adalah teknologi pemanfaatannya
belum populer atau dikenal oleh masyarakat.
Pengempaan atau densifikasi adalah teknologi sederhana dan murah yang dapat diaplikasikan guna
memanfaatkan limbah biomassa tersebut. Densifikasi akan menghasilkan biomassa padat yang bentuk, ukuran,
maupun kepadatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatannya (sebagai bahan bakar, bahan
konstruksi, bahan kerajinan, dsb). ‘Briket’ dan ‘pelet’ adalah hasil densifikasi biomassa/limbah biomassa yang umum
digunakan di bidang energi. Makalah ini bertujuan untuk memaparkan hasil-hasil penelitian dan pengujian briket dari
berbagai jenis limbah biomassa, terutama dari sektor pertanian dan agro-industri, serta analisis potensinya sebagai
sumber energi alternatif yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan baik di sektor rumah tangga dan industri,
maupun di sektor pertanian sendiri. Pemanfaatan briket biomassa sebagai bahan bakar akan membantu mengurangi
laju ‘global warming’ karena mengurangi emisi gas metan yang diakibatkan oleh penimbunan sampah
organik/biomassa dan mengurangi emisi CO2 sebagai akibat dari substitusi sumber energi fosil dengan biomass
yang merupakan ‘renewable energy’.

ABSTRACT
Many efforts has been done to reduce fossil fuel usages in the world to hold or reduce the global warming
process. Indonesia also has some program on those issues. One of the program is substitution of fossil fuel with
other energy resources which are more environmental friendly, such as hydro, geothermal, solar energy and
biomass. Biomass waste which mostly produced by agriculture sector and agro-industries haven’t optimum utilized
yet, due to some reasons, included technical and economical. Converting biomass waste to solid fuel by using
densification technology, which produce ‘briquette’ or ‘pellet’, should be one of the best way to utilize the waste due
to its simple technology and low investment needed but could produce an alternative green- energy resources.
This paper presents the result of some studies about bio-briquette made from many kinds of biomass waste,
which has been done in Laboratory of Energy and Rural Electrification, Department of Agriculture Engineering –
Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University. Research activities are included the technology,
tools and machinery design. Some of implementation activities also reported as well.

PENDAHULUAN
Sumber energi fossil yang semakin menipis dan mahal, mendorong perlunya segera diperoleh dan
digunakannya sumber-sumber energi alternatif, terutama sumber energi yang lebih ‘sustain’
ketersediaannya dan lebih ramah lingkungan. Beberapa negara sudah mulai mengganti sebagian energi
fosil yang mereka gunakan dengan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan dan dapat
diperbaharui (renewable) seperti energi angin, hidro, geothermal, matahari dan biomassa/bio-energi.
Beberapa negara mulai melihat potensi limbah biomassa yang berlimpah di negara-negara produsen
hasil pertanian/perkebunan dan kayu log seperti Indonesia. Saat ini Korea dan beberapa negara Eropa
sudah mulai mengimpor limbah biomassa dalam bentuk ‘pellet’ atau briket berukuran kecil guna
menggantikan kebutuhan sumber energi mereka untuk industri dan pembangkitan listrik.
Di Indonesia, upaya diversifikasi tersebut telah dibakukan dalam kebijakan energi nasional yang
dikenal sebagai program “energy mix”. Program substitusi kerosene (minyak tanah) di sektor rumah
tangga dan industri kecil yang diberlakukan sejak tahun 2008 adalah dalam rangka implementasi
program energy mix tersebut, sekaligus mengurangi beban anggaran negara untuk subsidi bahan bakar.
Salah satu alternatif bahan bakar substitusi kerosene yang sangat potensial adalah briket biomassa.
Briket biomassa adalah biomassa yang dikempa/dipadatkan dengan ukuran tertentu yang seragam,
sehingga lebih mudah dalam penanganan maupun penggunaannya. Bahan baku briket biomassa
umumnya adalah biomassa atau limbah biomassa berukuran kecil atau berupa butiran/serbuk, atau
berbentuk tidak beraturan/seragam. Penggunaan briket biomassa sebagai bahan bakar pengganti
kerosene juga akan membantu program ’environment security’, karena memanfaatkan limbah biomassa
yang selama ini kurang ditangani dengan baik dan cenderung berpotensi mencemari lingkungan. Gambar
1 menunjukkan beberapa contoh potensi limbah biomassa di Indonesia.

(a). Limbah sagu

(b) sekam padi

(d). Bonggol jagung

(e). Limbah CPO

(c) Limbah pulp

(f). Limbah kegiatan logging

Gambar 1. Beberapa contoh potensi limbah biomassa.
Teknologi pengempaan atau briquetting ini adalah teknologi yang juga digunakan dalam produksi
‘bio-pellet’ yang saat ini banyak diminati oleh beberapa negara. Karena ‘bio-pellet’ sebenarnya adalah
‘bio-briquette’ berukuran kecil. Oleh karenanya diperlukan peralatan atau mesin yang mampu menjawab
kebutuhan 2 hal yang berbeda tersebut, yaitu penyediaan bio-briket (untuk substitusi kerosene) bagi
sektor rumah tangga dan industri kecil, serta produksi bio-pelet untuk bahan bakar pada industri besar
dan pembangkit listrik ataupun untuk komoditi ekspor. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa

penerapan teknologi ini memberikan beberapa manfaat sekaligus, yaitu diversifikasi sumber energi,
lingkungan yang lebih bersih/aman, serta peningkatan ekonomi.
Paper ini mencoba menyajikan hasil-hasil kegiatan penelitian di laboratorium Energi & Elektrifikasi
Pertanian-Dept.Teknik Mesin & Biosistem, Fateta-IPB terkait dengan teknologi ‘briquetting’ tersebut,
meliputi bahan baku briket, komposisi, rancang bangun alat/mesin pengempa dan tungku briket, serta
beberapa kegiatan sosialisasi dan implementasi di lapangan.
TEKNOLOGI ‘BRIQUETTING’ dan POTENSI LIMBAH BIOMASSA DI INDONESIA
Teknologi ‘briquetting’ sesungguhnya adalah penerapan teknik densifikasi atau pemadatan melalui
teknik pengempaan, dimana bahan yang akan dikempa (umumnya berupa butiran, serbuk, atau
berukuran kecil dan tidak seragam) diubah menjadi bentuk dan ukuran tertentu yang bersifat masif/padat.
Teknologi pengempaan dan rangkaian proses yang digunakan ditentukan oleh jenis dan kondisi fisik
(kadar air, ukuran) bahan, serta jenis produk yang diinginkan (arang atau bukan, ukuran, bentuk, tingkat
kepadatan). Gambar 2 berikut menjelaskan prosedur pembuatan briket atau pelet secara umum.

Biomassa/limbah biomassa

Persiapan bahan
(sortasi, pengeringan, pengarangan, penggilingan)

penambahan perekat atau campuran

pencampuran/pengadukan

Pengempaan

Pengeringan

Briket/pelet
Gambar 2. Bagan alir proses pembuatan briket/pelet.
Pada tahap persiapan bahan, sortasi perlu dilakukan guna memisahkan bahan briket dari logam
dan benda lain yang tidak dikehendaki atau yang dapat menurunkan kualitas briket. Pengeringan
dilakukan jika kadar air bahan dianggap terlalu tinggi sehingga menyulitkan pengempaan. Pengempaan
akan menghasilkan tingkat kepadatan yang seragam jika ukuran bahan baku relatif seragam. Oleh
karenanya, untuk bahan baku yang tidak seragam ukurannya dibutuhkan proses penggilingan guna
menyeragamkan ukuran bahan.
Pengarangan atau karbonisasi bahan dilakukan jika briket yang diinginkan adalah briket arang,
atau bahan briket relatif sulit untuk dikempa kecuali dalam bentuk arang, misal sekam dan bagas tebu.
Jika briket yang diinginkan bukan briket arang, maka proses pengarangan bahan tidak perlu dilakukan.
Sebagai catatan, pembuatan briket arang dapat juga dilakukan dengan tanpa pengarangan bahan
terlebih dahulu, yaitu dengan metoda ‘extruder’, dimana bahan selama proses pengempaan sekaligus
juga mengalami pemanasan sehingga terjadi karbonisasi.

Penambahan/pencampuran bahan perekat dibutuhkan terutama pada bahan baku berupa arang,
agar briket yang dihasilkan mempunyai ‘keteguhan’ yang bagus (tidak mudah retak atau patah/pecah).
Untuk bahan baku yang tidak mengalami proses pengarangan terlebih dahulu, bahan perekat tidak
dibutuhkan jika pengempaan mempergunakan proses ‘extruder’ (dikempa sambil dipanaskan).
Pemanasan disini berfungsi untuk mengaktifkan zat pektin dalam biomassa menjadi perekat briket.
Tetapi jika yang digunakan adalah alat/mesin pengempa yang hanya menggunakan prinsip densifikasi
saja, maka penambahan bahan perekat menjadi ’mutlak dibutuhkan’.
Pengempaan dapat dilakukan dengan alat/mesin sederhana atau mesin dengan kapasitas besar
guna mengejar efektifitas dan nilai keekonomian. Sedangkan pengeringan hanya dibutuhkan oleh briket
yang dalam prosesnya menggunakan tambahan perekat sehingga perlu dikeringkan sebelum layak
digunakan sebagai bahan bakar.
Potensi limbah biomassa di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1 yang menyajikan potensi
beberapa jenis limbah pertanian, perkebunan dan beberapa industri yang menghasilkan limbah,
termasuk diantaranya limbah yang dihasilkan pada proses produksi bio-fuel.
Tabel 1. Potensi beberapa jenis limbah biomassa di Indonesia
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komoditi/produk
Padi (gabah)
Beras
CPO
CPO
CPO
CPO
CPO
Jagung
Ubi kayu
Gula tebu
Kelapa
Kelapa

Jenis limbah biomassa
Batang padi
Sekam padi
Pelepah daun
Tandan kosong (FEB)
Serat dan cangkang
Kayu (replanting)
Lumpur sawit
Bonggol jagung
Batang pohon
Bagasse
Serat
Batok kelapa

13

Karet

Kayu (peremajaan)

14
15
16
17
18
19
20
21

Kakao
Kopi
Minyak jarak
Minyak jarak
Minyak jarak
Minyak jarak
Pengolahan kayu
Pengolahan kayu

Kulit buah kakao
Daging buah & kulit kopi
Kulit /daging buah
Cangkang buah
Getah
Ampas jarak
Serbuk gergaji
Limbah kayu lainnya

Potensi limbah
5000 kg/ton gabah
280 kg/ton gabah
24.84 ton/Ha
200 kg/ton FFB
420 kg/ton CPO
74.5 ton/Ha replanting
NA
NA
800 kg/ton ubikayu
280 kg/ton gula
280 kg/ton kelapa
150 kg/ton kelapa
1500
m3/Ha
peremajaan
NA
NA
NA
NA
NA
700 kg/ton biji jarak
203 041.6 m3/tahun
1 827 373.7 m3/tahun

Sumber: Agustina,2003 dan sumber lain

BRIKET BIOMASSA (BIO-BRIQUETTE)
Berbagai briket biomassa yang telah dicoba dibuat dan dianalisis potensinya sebagai bahan bakar
adalah berasal dari berbagai limbah pertanian, perkebunan, dan industri pengolahannya, serta juga
limbah dari proses produksi bio-fuel sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan Gambar 3
menyajikan beberapa jenis briket dari berbagai jenis limbah biomassa.

Gambar 3.
Beberapa jenis
briket biomassa
Tabel 2. Nilai
kalor (LHV)
beberapa jenis
briket biomassa dibandingkan biomassa lain

No

Jenis biomassa dan Briket biomassa

Nilai kalor (kJ/kg)

1

Briket lumpur limbah CPO

10896

2

Briket bonggol jagung

15455

3

Briket arang bonggol jagung

20174

4

Briket bagas tebu

17638

5

Ampas jarak (house-hold industry)

17550

6

Ampas jarak (Tracon industry)

16624

7

Kulit luar biji jarak

20175

8

Briket ampas jarak (B2TE –BPPT)

16399

9

Briket arang ampas jarak

19724

10

Getah (gum) jarak

23668

11

Briket arang sekam

13290

12

Briket serbuk gergaji

18709

13

Briket arang alang-alang

16247

14

Briket arang batok kelapa

18428

15

kayu bakar (acasia)

17270

16

Briket ampas sagu

16879

17

Briket arang ampas sagu

19724

18

Briket kulit luar cassava

19358

19

Briket arang kulit luar casava

22228

sumber: Agustina,S.E. 2007 dan 2009

ALAT/MESIN PENGEMPA
Pembuatan briket biomassa dapat dilakukan dengan cara dan peralatan sederhana, sehingga
dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan
mekanis skala industri kecil maupun besar, sehingga berpotensi sebagai penyerap tenaga kerja dan
meningkatkan perekonomian di sekitar lokasi, disamping juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi
petani/agro-industri yang bersangkutan. Gambar 4 berikut menyajikan beberapa alat/pengempa
briket/pelet yang dikembangkan di laboratorium Energi & Elektrifikasi Pertanian Fateta IPB. Beberapa
unit sudah diimplementasikan di beberapa daerah.
Alat pengempa manual sederhana (Gambar 4a) banyak diminati oleh kalangan rumah tangga di
pedesaan karena mudah dioperasikan, bahkan oleh anak-anak, walaupun produktifitasnya rendah jika
dibandingkan dengan mesin mekanis. Alat pengempa ini juga telah menarik minat para guru dan anakanak Sekolah Dasar pada saat dipamerkan di arena lomba penulisan energi bagi siswa SD se Indonesia
yang diselenggarakan oleh majalah Bobo di hotel Nikko- Jakarta tahun 2004. Sehingga setiap tahun
selalu ada kunjungan siswa SD ke lab.Energi&Elektrifikasi Pertanian Fateta-IPB untuk belajar membuat
briket biomassa. Alat pengempa ini sudah diaplikasikan di beberapa desa di Kab.Bogor, Kab.Cianjur dan
Klaten.
Mesin pengempa semi mekanis yang menggunakan tenaga transmisi pedal sepeda (Gambar 4b)
dimaksudkan untuk skala industri rumah tangga pedesaan, dimana produksi briket diharapkan lebih
effisien (karena kontinyu) tetapi tidak perlu menggunakan tenaga mesin yang memerlukan bahan bakar
atau listrik. Tetapi ternyata uji performa mesin ini kurang memuaskan karena produktifitas masih relatif
kecil, kepadatan briket tidak seragam, dan harus dioperasikan oleh tenaga laki-laki yang kuat guna
mengatasi gaya gesek bahan dengan permukaan ‘die’ mesin.

(a). Pengempa manual sederhana (b). Pengempa semi mekanis dengan sistem pemanas

(c). Pengempa mekanis I

(d). Pengempa mekanis II

Gambar 4. Alat dan mesin pengempa briket/pelet yang dikembangkan lab.EEP – Fateta IPB
Gambar 4c dan 4d adalah mesin pengempa dengan tenaga motor listrik yang dirancang untuk
memproduksi briket/pelet skala komersial. Mesin I menggunakan motor 0.5 HP memiliki kapasitas
maksimum 32.93 kg briket arang per jam. Mesin II yang merupakan penyempurnaan dari mesin I
mempunyai kapasitas produksi rata-rata >30 kg briket arang sekam per jam dengan menggunakan motor
1 HP. Mesin ini juga telah dicoba digunakan untuk membuat briket batubara, dan hasil briketnya cukup
baik, tetapi gesekan batubara yang lebih besar dibanding biomassa mengakibatkan bagian ‘screw’ perlu
lebih sering diganti. Perbandingan performa kedua mesin dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Unjuk kerja mesin pengempa semi mekanis dan mesin mekanis I
No

Parameter pengujian

Semi mekanis

Mekanis I

1

Kapasitas mesin (kg briket/jam)

9.8

32.93

2

Tingkat keberhasilan pengempaan (%)

80

97.9

3

Prosentase briket hancur (%)

20

2.1

4

Tekanan pengempaan (kPa)

3.68

3.39

33.4

10.67

5

Kebutuhan daya pengempaan (Watt
jam/kg briket)

Sumber: Endah Agustina & Endah Mawarti, 2009

Pada tahap pengujian unjuk kerja mesin, selain unjuk kerja mesin sendiri sebagai penghasil produk
briket, juga dilakukan uji kualitas produk briket yang dihasilkan. Parameter yang digunakan dalam uji
3
2
kualitas mutu briket adalah kerapatan (gram/cm ), ketahanan beban (kg/cm ), kekerasan dan
penampakan permukaan (visual). Tabel 4 menyajikan hasil pengujian mesin dengan menggunakan
bahan briket arang sekam.
Tabel 4. Hasil uji mutu briket yang dihasilkan
No

Parameter pengujian

Mesin semi
mekanis

Mesin Mekanis I

Briket arang
komersial *)

1

Kerapatan (gram/cm3)

0.775

0.401

0.44

2

Laju pembakaran (gram/det)

0.06

0.02

Tdk ada data

3

Kekerasan (mm/detik/gram)

0.867/150/5

Tdk ada data

Tdk ada data

4

Ketahanan beban (kg/cm2)

0.687

0.48

Tdk ada data

5

Penampakan permukaan

Baik

baik

Baik

Sumber: Endah Agustina & Endah Mawarti, 2009

Gambar 5 berikut menyajikan beberapa kegiatan pelatihan dan implementasi teknologi ini baik
berskala nasional maupun international.

Gambar 5. Pelatihan pembuatan briket biomassa di Kab.Cianjur dan pelatihan utusan ASEAN.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian penerapan teknologi ‘briquetting’ pada berbagai jenis limbah
biomassa, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan serta kayu,
kualitas briket biomassa yang dihasilkan cukup bagus dan potensial untuk digunakan sebagai bahan
bakar pengganti, baik di sektor rumah tangga maupun untuk industri. Teknologi ‘briquetting’ ini juga dapat
digunakan untuk memperbaiki keadaan fisik limbah biomassa berbagai industri (menjadi bentuk pelet
atau briket kecil) sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber energi pada sistem pembangkit listrik.
Pengamatan dan analisis terhadap kinerja mesin pengempa menunjukkan bahwa kinerja mesin
cukup baik, tetapi masih dibutuhkan penyempurnaan disain hoper agar bahan dapat meluncur lebih
lancar ke dalam ruang pengempa. Selain itu mesin perlu dilengkapi dengan pisau pemotong briket yang
terhubung langsung dengan gerakan putaran mesin sehingga proses produksi briket dapat menjadi lebih
effisien.
Teknologi yang relatif sederhana dan penggunaan alat/mesin yang juga relatif mudah serta nilai
kalor bahan bakar yang cukup tinggi, menjadikan implementasi ‘briquetting’ sangat potensial untuk
menjawab kebutuhan bahan bakar untuk memasak pada rumahtangga, terutama di pedesaan dan sekitar
kawasan perkebunan dan industri. Proses yang sederhana dan potensi pasar yang luas (termasuk
ekspor) juga memungkinkan teknologi ini dapat diimplementasikan mulai dari tingkat rumah tangga
sampai dengan industri komersial. Dengan demikian, selain membantu program diversifikasi sumber
energi sambil menyelesaikan penanganan limbah, penerapan teknologi ini juga dapat menjadi alternatif
kegiatan produktif yang tentunya berimplikasi pada perekonomian rakyat.
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