
1. Ketersediaan tandan kosong sawit (TKS) akan terus 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

produksi tandan buah segar kelapa sawit di Indonesia. 

TKS memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. 

Secara kimiawi TKS mengandung lignin 20-21%, hemiselulosa 

27-30% dan alfa selulosa 38-40%. Ketiga komponen tersebut dapat 

dikonversikan menjadi berbagai bahan kimia, material dan produk bernilai.

2. Selulosa merupakan polimer alami yang memiliki sifat mekanis yang baik dan banyak digunakan 

sebagai matrik polimer. Dibandingkan dengan polimer sintesis, penggunaan selulosa sebagai 

polimer mendapat banyak perhatian karena tidak mengandung bahan berbahaya bagi 

kesehatan, mudah terurai (biodegradable) dan tidak menimbulkan emisi lingkungan. Salah satu 

produk yang dapat dikembangkan dari selulosa tandan kosong sawit adalah selulosa ester 

sebagai bahan baku bioplastik.

3. Pengembangan bioplastik berbasis minyak dan biomassa sawit ini merupakan peluang bagi para 

produsen plastik dan peluang yang sangat baik dalam diversifikasi produk turunan sawit. Potensi 

konsumsi produk plastik di Indonesia masih cukup besar (lebih dari 4 juta ton per tahun) dengan 

pertumbuhan sekitar 8-11% per tahun, utamanya didorong oleh pertumbuhan industri makanan 

dan minuman dan FMCG (fast moving consumer good).  Hingga saat ini hampir 50% bahan baku 

plastik yang digunakan di industri plastik Indonesia masih impor. Selain segmen pasar plastik, 

ada beberapa pasar lain yang memiliki potensi untuk bioplastik seperti industri coating, industri 

farmasi, industri optical film, dan industri membran. Sementara itu, produksi bioplastik dunia saat 

ini baru mencapai kurang dari 1% dari total produksi plastik (total produksi plastik dunia 300 juta 

ton per tahun). Diperkirakan kebutuhan bioplastik dunia akan meningkat dari 1,7 juta ton pada 

tahun 2014 menjadi 7,8 juta ton pada 2019. Hal ini menunjukkan begitu besarnya potensi dan 

pasar bioplastik di dunia.

4. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah melakukan penelitian mengenai sintesa selulosa 

ester sebagai bioplastik. Bioplastik selulosa ester dibuat dengan cara esterikasi selulosa dengan 

asam lemak rantai panjang yang berasal dari minyak sawit maupun minyak inti sawit.  Produk 

bioplastik dari tandan kosong sawit yang dikembangkan PPKS dapat terurai secara alami dalam 

hitungan tahun bahkan ada yang hanya beberapa bulan. Dengan demikian pengembangan 

bioplastik ini akan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan.
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