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BIOENERGI

BIOMASSA

BIOFUELS

Sebagian besar komposisi Biomassa
terdiri dari bahan organik dan air.
Karakteristik biomassa ditentukan dari
massa basah atau kering dan juga kadar
airnya. Berbagai sumber biomassa
tercantum di bawah ini:

Biomassa diolah melalui proses kimia
dan biologi menghasilkan biofuel. Biofuel
ini merupakan biomassa yang telah di
proses menjadi bentuk lain yang lebih
mudah untuk digunakan, seperti bahan
bakar cair untuk transportasi. Contoh
biofuel meliputi:

Limbah tanaman
Mikroalga

Woody energy crops

Gas metana

Municipal solid waste

Bioetanol

Limbah pertanian

Urban wood waste

Biodiesel

Tanaman khusus

Food waste

Limbah hasil hutan

Minyak
Arang

itio n al bio m a ss u

Bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan, termasuk limbah dan residunya
disebut biomaasa. Pembakaran biomassa menghasilkan panas. Panas ini dapat digunakan
secara langsung dan juga dapat diubah menjadi listrik . Biomassa dapat diubah menjadi
bahan bakar cair dan gas melalui berbagai proses kimia dan biologi yang dikenal dengan
biofuel. Istilah bioenergi mencakup biomasaa dan biofuel.1
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APA ITU BIOENERGI?

Sekitar tiga
perempat
penggunaan
energi terbarukan
di dunia berasal
dari bioenergi,
dengan lebih dari
setengahnya
merupakan
biomassa
tradisional.
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FAKTA MENARIK

B io e n e r g y

Biomassa memiliki
peran penting
dalam
meningkatkan
pasokan energi di
negara padat
penduduk dimana
permintaan energi
terus meningkat
seperti Brazil, India,
dan China.

KLASIFIKASI BIOENERGI
Bioenergi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode biologi dan proses kimia dalam
menghasilkan bahan bakar.2
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Proses Termo Kimia terdiri dari proses pembakaran langsung, pirolisis, dan gasifikasi.
Gambar di bawah ini menunjukkan alur proses pengolahan dari bahan mentah
(biomassa) menjadi produk akhir.

Bahan baku
lignoselulosa

Pasar utama bahan
bakar transportasi
ramah lingkungan
untuk mesin jet dan
diesel
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Bahan bakar sintesis/
Hidrokarbon dari biomassa
melalui GASIFIKASI

2

Bio-metana dan bahan bakar
gas lainnya dari biomassa
melalui GASIFIKASI

Pengganti gas
alam dan bahan
bakar lainnya
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Pembangkit listrik dengan
efisiensi tinggi melalui
GASIFIKASI biomassa

Listrik dan Panas
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Bioenergi dihasilkan melalui
proses termokimia lainnya ,
seperti PIROLISIS, TOREFAKSI

Sumber: European Biofuels Technology Platform

Pada tahun 2015, Bioenergi yang
diproduksi sekitar 10 persen dari
total konsumsi energi final dan 1.4
persen dari pembangkit listrik
global.3

Bahan bakar untuk
pemanas,
pembangkit listrik
atau bahan bakar
transportasi

10%
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Proses Biokimia terdiri dari proses aerobik dan anaerobik dan
fermentasi alkohol.

Sumber
lignoselulosa

1

Tebu & Sumber
Pati serbaguna

Biomassa mikroba
(mikroalga, bakteri)
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Hidrokarbon terbarukan
dihasilkan dari biomassa
yang mengandung gula
melalui PROSES BIOLOGI dan/
atau PROSES KIMIA

Pembangkil Listrik Tenaga
Biomasaa dengan sistem
gabungan (CHP)

Pasar utama: bahan
bakar transportasi
terbarukan sebagai
komponen bensin,
E85

Kapasitas rata-rata

GULA

Etanol dan alkohol
konsentrasi tinggi
dihasilkan oleh gula
melalui FERMENTASI

FAKTA MENARIK

1–50 MWe

Total efisiensi

80–90%

Pasar utama: bahan
bakar transportasi
terbarukan untuk
mesin jet dan diesel
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Bioenergi yang dihasilkan
dengan bantuan CO2 dan
cahaya melalui PRODUKSI
BERBASIS MIKROORGANISME
DAN ditingkatkan menjadi bahan
bakar transportasi dan bioproduk.

Sumber: European Biofuels Technology Platform

BIOMASSA DAN KEBERLANJUTAN
Teknologi ini dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil, membantu
mengurangi jejak karbon. Teknologi ini juga berpeluang menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan di daerah pedesaan,
membantu proses pengolahan limbah melalui daur ulang, mengurangi
ketergantungan eksternal terhadap pasokan bahan bakar, dan merupakan
teknologi efisien yang tersedia dengan harga yang terjangkau.5
Namun, topik “carbon neutrality' telah dibahas dalam beberapa tahun terakhir
terkait dengan produk bioenergi yang dihasilkan dari biomassa hutan.
Terdapat perbedaaan pendapat ilmiah tentang klasifikasi biomassa sebagai
karbon netral.6

Biaya investasi

2000–3000
EUR/kWe

Selain itu, Bioenergi merupakan
sumber energi terbarukan yang
esensial, peningkatan penggunaan
bioenergi untuk kebutuhan energi
final di semua sektor

5 KALI LEBIH BESAR

Daripada gabungan energi angin dan
surya, bahkan ketika penggunaan
biomassa secara tradisional
dikecualikan* 4
* Penggunaan tradisional Biomassa mengacu pada pembakaran biomassa untuk memasak dan untuk menghasilkan
panas dan energi. Ini termasuk pembakaran kayu, dikumpulkan dari hutan dan penggunaan kotoran sapi.
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