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Deskripsi singkat : Mata Kuliah Biofuel menerangkan tentang sumber energy biofuel yang terdiri dari Biodiesel ,bioethanol dan bio-oil yang merupakan sumber energy

alternative untuk menggantikan energy bahan bakar minyak (BBM) seperti solar, bensin, minyak bakar dan minyak tanah. Biofuel bersumber dari
bahan sumber hayati atau biomassa seperti kelapa sawit, jarak pagar, dan kedelai untuk bahan baku Bio-diesel; serta ubi kayu (singkong), ubi jalar,
dan jagung untuk bahan baku ethanol serta bahan baku bio-fuel dapat diperoleh dari limbah pertanian, hutan, perkebunan, industri dan rumah tangga
serta dari biomassa.. Namun diperkirakan berdasarkan ketersediaan dan efesiensi penggunaan lahan, hanya kelapa sawit dan ubi kayu dapat
merupakan sumber bahan baku biofuel yang paling potensial di Indonesia. Biofuel dalam bentuk Bio-diesel sebagai pengganti atau campuran minyak
solar (ADO), maupun dalam bentuk Bio-ethanol (ethanol) sebagai pengganti atau campuran bensin atau premium serta bio-oil yang dapat digunakan
sebagai pengganti minyak tanah dapat dipergunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor tanpa merubah mesin serta pengganti bahan bakar
fosil lainnya dengan sedikit sekali mengeluarkan pencemaran udara, tentunya biofuel layak dijadikan energy alternative pengganti bahan bakar fosil
yang ramah lingkungan dan sumbernya tidak akan habis-habis jika dikelola dengan baik.

Standar kompetensi (SK) : Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis tentang penggunaan biofuel yang terdiri dari biodiesel, bio ethanol dan bio-oil beserta cara
pembuatannya untuk dimanfaatkan sebagai energy alternative masa depan pengganti bahan bakar fosil yang persediannya dialam sudah mulai
berkurang dan lama kelamaan akan habis juga. Walaupun penggunaan bio-fuel saat ini masih belum bisa menggantikan sebagain besar kebutuhan
bahan bakar fosi, namun keberadaan bio-fuel jika dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh akan sangat berguna dimasa yang akan dating ketika
hampir seluruh bentuk sumber energy fosil mulai habis di Indonesia ataupun di dunia.

1 2 3 4 5 6 7
No Kompetensi dasar (KD) Pokok bahasan Sub pokok bahasan Metode Pembelajaran Soft skill* Pustaka
1 Mahasiswa dapat:

 Menjelaskan definisi biofuel yaitu sumber energy
yang terdiri dari Biodiesel dan bioethanol yang
merupakan sumber energy alternative untuk
menggantikan energy bahan bakar minyak
(BBM) seperti solar, bensin, minyak bakar dan
minyak tanah.

 Menjelaskan sejarah biofuel sebagai bahan
bakar kendaraan bermotor sejak tahun 1880-an
dan dipakai secara luas di Brazil namun karena
ditemukannya bahan bakar fosil yang harganya
lebih murah, maka biofuel akhirnya kalah
bersaing.

Pengantar definisi
Biofuel

 GBPP
 Definisi dan sejarah Biofuel
 Sumber bahan bakar Biofuel

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4 x 100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1] - [11]



 Biofuel bersumber dari bahan sumber hayati
atau biomassa seperti kelapa sawit, jarak pagar,
dan kedelai untuk bahan baku Bio-diesel; serta
ubi kayu (singkong), ubi jalar, dan jagung untuk
bahan baku ethanol dan bio-oil atau pure plant
oil-PPO untuk alternative minyak bakar.

2 Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis
biofuel serta cara kerjanya yang terdiri dari
 Biodiesel yang dapat digunakan untuk

menggantikan bahan bakar kendaraan
bermesin diesel atau solar tanpa merubah
mesin.

 Bioethanol yang dapat digunakan untuk
menggantikan atau dicampur bensin atau
premium tanpa merubah mesin.

 Untuk kondisi Indonesia, sumber bahan baku
biofuel yang cocok dengan ketersediaan dan
efesiensi penggunaan lahan diperkirakan
hanya kelapa sawit dan ubi kayu

 Bio-oil atau pure plant oil-PPO, dengan
sumber bahan baku palm oil dan jatropha oil
yang dapat digunakan untuk pengganti
alternative minyak bakar.

Berbagai jenis Biofuel
dan cara kerjanya

 Biodiesel
 Bioetahnol
 Bio-oil atau pure plant oil-PPO

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

3 x 100 menit

(Pertemuan ke 2)

4, 6, 11 [1] - [11]

3 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang bahan baku biodiesel

seperti jarak pagar, kedelai dan kelapa sawit.
Namun hanya kedelai dan kelapa sawit yang
sudah dibudidayakan secara luas di seluruh
Indonesia. Luas lahan kelapa sawit jauh lebih
besar dibandingkan kedelai sehinggapotensi
kelapa sawit jauh lebih berpotensi dibandingkan
kedelai sebagai bahan baku biodiesel. Luas area
kelapa sawit terbesar di Sumatera disusul
Kalimantan dan Sulawesi.

 Menjelaskan tentang kebutuhan biodiesel yang
meningkat apabila harga minyak tinggi
($60/barrel) karena bisa bersaing secara
ekeonomi dengan BBM. Kalau harga BBM
rendah ($40/barrel), biodiesel susah bersaing
dengan minyak solar.

 Menjelaskan kebutuhan lahan kelapa sawit
sebagai bahan baku biodiesel dengan
mengutamakan kebutuhan CPO kelapa sawit
untuk non-energi seperti minyak goring dan

Biodiesel  Bahan Baku Biodisel
 Kebutuhan Biodiesel
 Lahan untuk Biodiesel

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

2 x 100 menit

(Pertemuan ke 3)

4, 6, 11 [1] - [11]



sabun. Untuk tahun 2017 diperkirakan sebesar
0,14 juta hektar dan tahun 2025 sebesar 4 juta
hektar.

4 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang bahan baku bioethanol di

Indonesia terdiri atas tanaman-tanaman yang
mengandung pati seperti jagung, ubi kayu,
(ketela pohon atau singkong), ubi jalar, sagu
serta tetes tebu. Namun ubi kayu, ubi jalar, serta
jagung diperkirakan merupakan sumber-sumber
bahan baku ethanol yang potensial yang
tersebar di seluruh Indonesia.. Luas area bahan
baku ethanol terbesar di Jawa disusul Sumatera
dan Sulawesi.

 Menjelaskan tentang kebutuhan bioethanol yang
sama dengan biodiesel yang meningkat apabila
harga minyak tinggi ($60/barrel) karena bisa
bersaing secara ekeonomi dengan BBM. Kalau
harga BBM rendah ($40/barrel), bioethanol
susah bersaing dengan minyak solar.

 Menjelaskan kebutuhan lahan baku bioethanol
yang cukup banyak ragamnya sehingga dapat
diproduksi lebih cepat dibandingkan biodiesel
untuk pengganti atau campuran premium. Untuk
tahun 2020 diperkirakan potensi pemanfaatan
Bio-ethanol terhadap premium tersebut atau
pangsa Bio-ethanol tersebut mencapai lebih dari
71 persen, dan pada tahun 2025 mencapai
sekitar 90 persen.

Bioethanol  Bahan Baku Bioethanol
 Kebutuhan Bioethanol
 Lahan untuk Bioethanol

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

3 x 100 menit

(Pertemuan ke 4)

4, 6, 11 [1] - [11]

5 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan pengertian Bio-oil yaitu Bio-oil

adalah sejenis minyak bakar yang memiliki
berat jenis tinggi, tetapi minyak ini dibuat dari
bahan nabati, khususnya dari bahan berligno-
selulosa, seperti limbah kehutanan dan industri
hasil hutan. Pada umumnya, penggunaan bio-oil
khususnya di dalam industri digunakan sebagai
bahan bakar untuk boiler atau bahan bakar
langsung untuk tujuan pengeringan seperti
halnya minyak residu. Jadi bio-oil diperoleh dari
konversi biomas atau bio-oil mempunyai bahan

Bio-oil atau pure
plant oil-PPO

 Pengertian Bio-oil.
 Bahan Baku Bio-oil atau pure

plant oil-PPO
 Kebutuhan Bio-oil atau pure

plant oil-PPO
 Lahan untuk Bio-oil atau pure

plant oil-PPO.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4 x 100 menit

(Pertemuan ke 5)

4, 6, 11 [1] - [11]



baku biomas.
 Menjelaskan tentang bahan baku Bio-oil yaitu

Ampas tebu, limbah jagung, limbah kertas,
serbuk kayu, tandan kelapa sawit.dan limbah
pertanian lainnya (Biomas).

 Menjelaskan tentang kebutuhan Bio-oil untuk
pengganti bahan bakar fosil perlu penelitian
tentang sifat fisik dan komponen kimia dalam bio
- oil sehingga diperoleh pengetahuan tentang
karakteristik dan manfaat sebagai sumber energi
baru menggantikan bahan bakar fosil yang
secara luas digunakan di dunia saat ini .

 Menjelaskan kebutuhan lahan kelapa sawit,
tebu, jagung dan kelapa sawit sebagai bahan
baku Bio-oil. Namun jika ditinjau potensinya
kelapa sawit masih menjadi primadona
dibandingkan sisa-sisa pertanian lainnya.

6 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan proses produksi biodiesel terdiri

dari Trans-esterifikasi dengan katalis basa,
Trans-esterifikasi dengan katalis asam langsung
dan Konversi minyak nabati menjadi asam
lemak dilanjutkan menjadi biodiesel.

 Menjelaskan bahwa proses produksi biodiesel
yang terbaik adalah Trans-esterifikasi dengan
katalis basa yang telah digunakan secara
komersial karena cukup ekonomis dan dapat
dilakukan pada suhu dan tekanan rendah. Selain
itu, hasil konversi yang bisa dicapai dari proses
ini mendekati 98%.

 Menjelaskan proses Trans-esterifikasi
merupakan reaksi dari trigliserin dengan bio-
alkohol (methanol atau ethanol) untuk
membentuk methyl ester dan gliserol
menggunakan katalis basa NaOH atau KOH.

Proses Produksi
Biodiesel

Proses Produksi Biodiesel
.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

3 x 100 menit

(Pertemuan ke 6)

4, 6, 11 [1] - [11]

7 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan proses produksi bioethanol melalui

proses konversi karbohidrat menjadi gula
(glukosa) yang larut air. Proses konversi
tersebut dilakukan dengan penambahan air dan
enzyme; kemudian dilakukan proses peragian
dari gula menjadi ethanol. Bila bahan baku

Proses Produksi
Bioethanol

Proses Produksi Bioethanol Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 7)

4, 6, 11 [1] - [11]



tersebut dari jenis tanaman gula-gulaan maka
proses tersebut menjadi lebih pendek karena
bahan tersebut bisa langsung dilakukan proses
peragian menjadi ethanol.

 Menjelaskan Pembuatan ethanol dari bahan
tanaman yang mengandung selulosa juga dapat
dilakukan namun prosesnya menjadi lebih sulit
karena adanya lignin. Meskipun teknik
pembuatan ethanol merupakan teknik yang
sudah lama diketahui, tetapi ethanol untuk
bahan bakar harus memenuhi karakteristik
tertentu sehingga proses pembuatan ethanol
masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

8 UTS
9 Mahasiswa dapat menjelaskan proses produksi bio-

oil yaitu Bio-oil dihasilkan melalui proses pirolisis
lambat (slow yrolysis) ataupun pirolisis cepat (fast
pyrolysis). Pada pirolisis lambat, produk utama
yang dihasilkan adalah arang, selain itu dihasilkan
destilat yang mengandung bio-oil. Pirolisis cepat
(fast pyrolisis), yaitu biomassa dipanaskan secara
cepat (waktu tinggal biomassa di dalam reaktor
cepat, yakni sekitar 1–2 detik) pada suhu sekitar
450–600oC tanpa keberadaan oksigen. Pada
proses pembuatan bio-oil ini digunakan alat pirolisis
free fall reactor

Proses Produksi Bio-
oil

Proses Produksi Bio-oil Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 8)

4, 6, 11 [1] - [11]

10 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan peningkatan luas perkebunan sawit

secara pesat dari tahun 2009 – 2014 akibat
permintaan pasar dunia. Dari hanya hanya 7,95
juta hektar pada tahun 2009 menjadi 11,44 juta
hektar pada tahun 2014.

 Menjelaskan target ekspor kelapa sawit
Indonesia pada tahun 2020 mengejar target 40
juta ton produksi CPO lewat target perkebunan
sawit dengan total 26,7 juta hektar perkebunan
kelapa sawit, dengan alokasi 10-12 juta hektar
perkebunan ditujukan untuk produksi biofuel.

Prospek masa depan
Produksi Kelapa sawit
sebagai sumber
bahan bakar biofuel

 Peningkatan luas lahan kelapa
sawit.

 Target ekspor kelapa sawit.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 9)

4, 6, 11 [1] - [11]

11 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan potensi pengembangan bahan

baku bio fuel di luar kelapa sawit seperti ubi
kayu, ubi jalar, jagung, sagu, tetes, tebu, nipah

Prospek masa depan
Produksi sumber
pertanian lain diluar
kelapa sawit sebagai

 Potensi bahan baku bio-fuel
diluar kelapa sawit.

 Lahan perkebunan bahan baku
bio-fuel diluar kelapa sawit.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

4, 6, 11 [1] - [11]



dsb.
 Menjelaskan lahan perkebunan yang tersedia

baik di  Jawa atau luar Jawa dari bahan baku bio
fuel diluar kelapa sawit tersebut.

 Menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam
pengembangan perkebunan bahan baku bio-fuel
diluar kelapa sawit tersebut.

 Menjelaskan perusahaan-perusahaan apa saja
yang sudah mengembangkan bahan baku bio-
fuel diluar kelapa sawit tersebut.

sumber bahan bakar
biofuel

 Tantangan yang dihadapi bahan
baku bio-fuel diluar kelapa sawit.

 Perusahaan-perusahaan yang
mengembangkan bahan baku
bio-fuel diluar kelapa sawit.

(Pertemuan ke 10)

12 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan keuntungan  emisivitas yang

ditimbulkan oleh pembakaran biodiesel
sangatlah kecil sekali dibandingkan emisi yang
akan ditimbulkan oleh bahan bakar gasoline,
solar bahkan bensin.

 Menjelaskan Penggunaan mixing solar dan
biodiesel atau yang sering disebut dengan
biosolar sedang digalakan oleh pemerintah.
Terbukti dengan telah banyak dibukanya SPBU
yang menyediakan biosolar B20 (blending 20%
biodiesel dan 80% solar).

 Menjelaskan penggunaan bahan bakar
biodiesel tidak signifikan dalam mempengaruhi
performa mesin diesel yang digunakan
meskipun tanpa modifikasi engine. Selain itu
penggunaan bahan bakar per watt terendah
pada penggunaan solar dan paling tinggi adalah
biodiesel B20.

Masa depan
pengembangan
Biodiesel

 Keuntungan emisivitas Biodisel
 Telah dibukanya SPBU yang

menyediakan Biosolar
 Penggunaan Biodiesel bagi

mesin diesel kendaraan
bermotor.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 11)

4, 6, 11 [1] - [11]

13 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Bioetanol (C2H5OH) memiliki

keunggulan karena mampu menurunkan emisi
CO2 hingga 18 %.

 Menjelaskan bioetanol dapat diproduksi seperti:
tebu, nira, aren, sorgum, ubi kayu, jambu mete
(limbah jambu mete), batang pisang, ubi jalar,
jagung, bonggol jagung, jerami dsb. sehingga
banyaknya variasi tumbuhan akan lebih leluasa
memilih jenis yang sesuai dengan kondisi tanah
yang ada.

 Menjelaskan bioetanol sebaiknya diproduksi
dari bahan-bahan yang tidak layak/ tidak bisa

Masa depan
pengembangan
Bioethanol

 Keunggulan bioethanol dalam
menurunkan emisi CO2

 Bioethanol dapat diproduksi dari
variasi tumbuhan yang banyak.

 Bioethanol sebaiknya diproduksi
dari bahan-bahan sisa atau
sampah

 Alternatif bahan baku bioethanol.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 12)

4, 6, 11 [1] - [11]



dikonsumsi, seperti singkong gajah yang
beracun, dari sampah atau limbah apapun yang
mengandung karbohidrat & gula.

 Menjelaskan alternatif lain bahan baku bioetanol
yaitu biomassa berselulosa. Biomassa
berselulosa merupakan sumber daya alam yang
berlimpah dan murah serta memiliki potensi
untuk produksi komersial industri etanol atau
butanol. Selain dikonversi menjadi biofuel,
biomassa berselulosa juga dapat mendukung
produksi komersial industri kimia seperti asam
organik, aseton atau gliserol

14 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan biooil dapat diperoleh dari  biomas,

Bio-oil sangat menjanjikan dan dapat digunakan
untuk berbagai keperluan industri antara lain
sebagai combustion fuel dan power generation
untuk memproduksi bahan kimia serta dapat
dicampur dengan minyak diesel sebagai bahan
bakar mesin diesel.

 Menjelaskan bahwa Biomas yang digunakan
untuk memproduksi bio-oil dapat diperoleh dari
limbah pertanian, hutan, perkebunan, industri
dan rumah tangga. Sekitar 250 milyar ton per-
tahun dihasilkan dari biomas hutan dan limbah
pertanian. Limbah pertanian secara umum
berasal dari perkebunan kelapa sawit, tebu,
kelapa serta sisa panen dan lain-lainnya yang
mencapai kira–kira 40 milyar ton per-tahun
(Suwono, 2003).

 Menjelaskan bahwa Biooil juga dapat diperoleh
dari limbah kelapa sawit yang banyak diproduksi
di Indonesia.

Masa depan
pengembangan Bio-
oil

 Bahan Baku Biodisel dari
biomass

 Bahan baku Biooil khususnya
limbah pertanian sangat besar
sekali dihasilkan di Indonesia.

 Bahan baku biooil dari limbah
kelapa sawit.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 13)

4, 6, 11 [1] - [11]

15 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Blue Print Energi Nasional, pada

tahun 2025 peranan energi yang dapat
diperbaharui akan meningkat menjadi 4,4%
dengan porsi biofuel sebesar 1,335% yang
setara dengan 4,7 juta KL. Ini merupakan
tantangan sekaligus peluang baru bagi sektor
pertanian, yaitu tidak hanya memproduksi
bahanmakanan dan serat-seratan (food and

Solusi masa depan
Biofuel sebagai
pengganti bahan
bakar fosil.

 Blue Print Energi Nasional
 Peraturan tentang biofuel

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(Pertemuan ke 14)

4, 6, 11 [12] – [14]



fiber farming) saja, tetapi juga memproduksi
energi (energyfarming).

 Pengembangan biofuel sudah merupakan tekad
bulat dan keputusan pemerintah dengan
diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 5
Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi
Nasionaldan Instruksi Presiden RI Nomor 1
Tahun 2006 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Sebagai Bahan Bakar Lain.

16 UAS 
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