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KATA PENGANTAR 
 
Kebijakan penempatan TKI di luar negeri ke sektor nonformal adalah sebagai 

bagian dari program pembangunan nasional Indonesia dan secara bertahap perlu adanya 
peningkatan kualitasnya. Program ini didasarkan pada faktor penyebab yaitu kondisi 
negara yang belum cukup menyiapkan lapangan kerja dan faktor kemanfaatannya. 
Namun, negara atau pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memiliki keyakinan dan 
spirit bahwa program ini hanya suatu alternative bukan tujuan utama. Bila kondisi di 
dalam negeri sudah tersedia lapangan kerja yang cukup, maka penempatan tenaga kerja 
Indonesia ke luar negeri betul-betul diarahkan ke sektor formal, yang berupa tenaga kerja 
jasa profesional (expertise). Dengan harapan dapat meningkatkan daya saing sumber 
daya manusia Indonesia dalam percaturan kehidupan yang semakin mengglobal. 

Hingga saat ini, jumlah TKI di Taiwan diperkirakan melebihi angka 120 ribu 
orang. Sebagian besar (90%) dari angka ini adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang 
umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sedangkan sisanya bekerja di 
bidang kontruksi dan pabrik. Pesatnya peningkatan jumlah TKI diikuti dengan 
meningkatnya kesejahteraan pribadi dan keluarga TKI di Indonesia.  

Sementara itu, salah satu permasalahan nasional yang kita hadapi dan harus 
dipecahkan serta dicarikan jalan keluarnya pada saat ini adalah masalah energi, baik 
untuk keperluan rumah tangga, maupun untuk industri dan transportasi. Terkait dengan 
masalah tersebut, salah satu kebijakan pemerintah ialah rencana pengurangan 
penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk keperluan rumah tangga. Sejalan dengan 
hal itu pemerintah juga mendorong upaya upaya untuk penggunaan sumber-sumber 
energi alternative lainnya yang dianggap layak dilihat dari segi teknis, ekonomi, dan 
lingkungan, apakah itu berupa biofuel, biogas/gas bio, briket arang dan lain sebagainya. 

Hal ini merupakan peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang kreatif di 
dalam negeri (Indonesia). Sejalan dengan tersebut diatas, pembinaan dan pemberdayaan 
TKI dalam pemanfaatan penghasilannya menjadi usaha ekonomi produktif sangat penting 
bagi masa depan TKI, yaitu dengan memberikan bimbingan wirausaha, pengembangan 
usaha, pendampingan, dan membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan. 

Melalui PELATIHAN PEMBUATAN BIOGAS, BIOETHANOL, DAN 
BIODIESEL dalam skala rumah tangga, diharapkan dapat mencetuskan ide-ide kreatif 
untuk berwirausaha dan selanjutnya membuka peluang kerja di dalam negeri.  

 
Taipei, 16 Januari 2009 
 
Team Penyusun 
 
 

 
 

 
 



SAMBUTAN TERTULIS 
KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 

 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Allah 
SWT dan dianugerahi kekuatan untuk terus menjalankan program kerja organisasi. Shalawat serta 
salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita 
dalam menjalani kehidupan. 

Saudara-saudara sekalian, belakangan ini ketika di tanah air tengah berlangsung sekian 
banyak peristiwa yang menggugah keprihatinan dan membutuhkan penyikapan, kiranya tiada yang 
lebih membahagiakan perasaan kami selain datang kabar bahwa saudara-saudara PCI NU Taiwan 
berinisiatif menggelar program workshop yang sangat bermanfaat ini. Workshop bio-energi yang 
meliputi biogas, etanol, dan diesel skala rumah tangga merupakan sebuah kegiatan yang menyentuh 
sekaligus mendorong penyediaan kebutuhan dasar berbasis kemandirian. 

Dewasa ini, salah satu ancaman yang seringkali menakut-nakuti adalah krisis energi. 
Melambungnya harga minyak dunia memicu naiknya harga-harga bahan pokok. Hal ini, di banyak 
Negara termasuk Indonesia, memicu kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari. Dalam konteks yang 
demikian, tentu saja workshop seperti ini menjadi penting dan relevan. Kita bisa memperjuangkan 
hidup dalam kemandirian.  

Dalam hemat kami, watak Islam yang berkeindonesiaan dan Indonesia yang berkeislaman, 
terkandung dalam watak kemandirian. Para pendahulu kita telah mengajarkan suatu sikap hidup 
keislaman yang percaya pada keyakinan, kekuatan, dan potensi diri sendiri: i'timad ala nafs. Kita 
diajarkan untuk tidak mudah menggantungkan diri pada kedermawanan pihak lain. Kemandirian 
membuat kita mampu untuk menentukan langkah sendiri, merancang nasib sendiri, dan menghadapi 
beragam problem yang sewaktu-waktu hadir. 

Buah yang dipanen dari sikap hidup mandiri seperti ini adalah kemampuan Islam di 
Indonesia untuk tampil dalam wajahnya yang khas, wajah yang tegar menghadapi segala macam 
kesulitan, dan kenyataannya hingga kini terus bertahan. Buah lain yang bisa dipetik adalah cerahnya 
pandangan kita terhadap masa depan. Kemandirian adalah modal awal untuk mengawali perubahan 
yang nyata. Hingga sekarang, banyak orang masih memelihara kesalahpahaman bahwa perubahan 
selalu berkaitan dengan hal-hal yang besar. Seolah-olah, perubahan besar yang menyangkut nasib 
hidup bersama hanya bisa dilakukan orang-orang besar. Padahal, hal-hal besar justru dibangun dari 
usaha-usaha yang sederhana namun nyata pengaruhnya. Dari keping-keping usaha yang sederhana 
itulah, potensi menjadi usaha yang besar terbuka lebar.   

Saudara-saudara sekalian, pernah kami sampaikan bahwa hidup di negeri orang 
mengharuskan kita untuk bisa berlaku sebagaimana mestinya, patuh pada koridor hukum yang 
berlaku, menjaga etika kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah menampilkan wajah Islam 
Indonesia yang bersahabat. Dalam pandangan ahlussunnah waljamaah, bekerjapun juga 
mengandung nilai ibadah sepanjang diniatkan dan dijalankan dengan cara-cara yang baik.  

Saudara-saudara sekalian, pada bulan Januari ini, Nahdlatul Ulama akan kembali 
memeringati hari lahir organisasi yang ke-82. Dalam usia sebanyak ini, ke depan tantangan kita 
semakin tidak mudah. NU ditunggu perannya untuk bisa menampilkan Islam sebagai agama rahmat 
lil 'alamin yang sebenarnya, agama yang menjadi rahmat bagi siapapun dan apapun. Tentu saja, 
tantangan-tantangan yang mesti segera dijawab meliputi banyak sisi, mulai persoalan ekonomi, 
pendidikan, kebudayaan, hingga keagamaan.  



Dalam suasana yang masih dirundung banyak kesulitan, seringkali orang mudah putus asa 
dan kehilangan harapan. Namun kita memiliki keyakinan bersama bahwa perbaikan bisa dilakukan 
dengan mensinergikan potensi-potensi yang selama ini masih berserakan dan kurang tertata rapi. 
Setelah kunjungan silaturahmi ke Taiwan tempo hari, kami merasakan bahwa saudara-saudara 
sekalian memiliki ghirah atau semangat untuk berjuang. Kesamaan ghirah inilah yang 
mendekatkan jarak batin antara kami di Indonesia dan saudara sekalian yang berada di Taiwan. 
Saudara-saudara hendaknya bisa terus memelihara hubungan ini. Ikatan ukhuwwah antara kita 
semua mestinya bisa dikencangkan lagi dengan koordinasi-koordinasi yang strategis. Terutama 
pada pengurus sekalian, jangan segan untuk menjalin kontak dengan kami yang ada di Indonesia.  

Terakhir saya berpesan bahwa sekalipun di sekeliling kita banyak aral melintang, saudara-
saudara sekalian mesti mampu menampilkan diri sebagai sosok yang menjadi bagian dari solusi 
atau jalan keluar. Cukuplah negeri kita dihuni orang-orang yang justru karena kemalasan pikir dan 
kerja menjadi bagian rumit dari persoalan. Sekali lagi, kami yakin bahwa saudara-saudara di 
Taiwan bisa menjadi bagian dari solusi. Dan acara workshop ini jelas merupakan bagian dari solusi 
itu. Kami ucapkan selamat atas terselenggaranya workshop ini. Semoga sukses dan mendatangkan 
manfaat serta barokah.  
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Jakarta, 16 Januari 2009 
 
Ketua Umum PBNU, 
 
KH AHMAD HASYIM MUZADI 



Workshop PCI-NU 2009 
Pelatihan Pembuatan Biogas, Bioethanol dan Biodiesel 

=============================================================== 

PEMBANGKIT BIOGAS 
 
Tujuan Pelatihan: 

1. Peserta mengerti definisi dan manfaat dari biogas. 
2. Peserta mengetahui cara pembuatan biogas 
3. Peserta mempunyai kemampuan untuk berwirausaha di bidang agrobisnis atau 

usaha kreatif lainnya yang terpadu dengan penyediaan biogas. 
 
I. Pengertian 
 Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik 
oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen (anaerob). Biogas merupakan 
campuran komponen: ± 60 % CH4 (metana), ± 38 % CO2 (karbon dioksida), dan ± 2 % 
N2, O2, H2, & H2S. 

Biogas dapat dibakar seperti elpiji, dalam skala besar biogas dapat digunakan 
sebagai pembangkit energi listrik, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang 
ramah lingkungan dan terbarukan. Sumber energi Biogas yang utama: kotoran ternak 
(Sapi, Kerbau, Babi dan Kuda), tinja dan sampah. Kesetaraan biogas dengan sumber 
energi lain 1 m3 Biogas setara dengan 3,5 kg kayu bakar; 0,46 kg Elpiji; 1,5 m3 gas kota; 
0,62 L minyak tanah; 0,52 L minyak solar; dan 0,8 L bensin.   
 
II. Sejarah Pemanfaatan Biogas 
Cina 
 Sejak tahun 1975 "biogas for every household". Pada tahun 1992, 5 juta rumah 
tangga di China menggunakan biogas. Reaktor biogas yang banyak digunakan adalah 
model sumur tembok dengan bahan baku kotoran ternak & manusia serta limbah 
pertanian. 
India 

Dikembangkan sejak tahun 1981 melalui "The National Project on Biogas 
Development" oleh Departemen Sumber Energi non-Konvensional. Tahun 1999, 3 juta 
rumah tangga menggunakan biogas. Reaktor biogas yang digunakan model sumur 
tembok dan dengan drum serta dengan bahan baku kotoran ternak dan limbah pertanian. 
Indonesia 

Mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an, dan pada tahun 1981 melalui Proyek 
Pengembangan Biogas dengan dukungan dana dari FAO dibangun contoh instalasi biogas 
di beberapa provinsi. Penggunaan biogas belum cukup berkembang luas antara lain 
disebabkan oleh karena masih relatif murahnya harga BBM yang disubsidi, sementara 
teknologi yang diperkenalkan selama ini masih memerlukan biaya yang cukup tinggi 
karena berupa konstruksi beton dengan ukuran yang cukup besar. Mulai tahun 2000-an 
telah dikembangkan reaktor biogas skala kecil (rumah tangga) dengan konstruksi 
sederhana, terbuat dari plastik secara siap pasang (knockdown) dan dengan harga yang 
relatif murah. 
 
III. Bahan dan Perlengkapan 

1. Bahan baku:  
a. Kotoran ternak dari 2-3 ekor sapi/kerbau. 
b. Air 
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2. Parit pembangkit: panjang 6m, lebar atas 95 cm, lebar bawah 75 cm, tinggi di ujung 
input adalah 85cm, dan tinggi di ujung output 95cm. 

3. Kayu bambu dan terpal utk melindungi reaktor pembangkit. 
4. Reaktor pembangkit (4.000 L): L 150 cm x t 0.15 cm x P 6 m.  

a. Plastik polyethylene (PE) 
b. Plastik anti ultraviolet (kuning agak kehijau-hijauan)   

5. Penampung gas (2.500 L): L 150 cm x t 0.15 cm x P 2.5 m. 
a. Plastik polyurethane 

6. Drum pengaduk bahan baku (100 L): L 50 cm x T 50 cm x P 50 cm 
7. Perpipaan:  

a. PVC 4” atau 6”: 2 buah x 1 m 
b. PVC ½” 
c. Selang saluran gas: 10 m 
d. Katup bola atau keran: 3 buah 

8. Socket drat luar (SDL) utk gas outlet 
a. Ban dalam bekas 
b. Socket PVC 

9. Pengaman gas: 1 buah botol air mineral (1.5 L) bekas.  
10. Kompor biogas: 1 buah 

a. Kaleng bekas 
b. Pipa tembaga   

11. Biogas yang dihasilkan: 4 m3 per hari (setara dengan 2,5 L minyak tanah) 
 

 
IV. Pelaksanaan 
Instalasi Reaktor Biogas 

 
Persiapan Pemasangan Reaktor  

1. Pembuatan parit reaktor pembangkit. 
2. Pembuatan reaktor pembangkit. 
3. Pembuatan penampungan gas 
4. Pembuatan drum pengaduk 
5. Kotoran sapi (fases) awal sebanyak 100 karung kantong semen atau karung 

seukurannya (100 kantong semen = 1000 L). Persiapan awal ini untuk 
mempercepat produksi gas yang siap untuk digunakan (dinyalakan). 

6. Pembuatan pelindung reaktor. 

www.pcinutaiwan.wordpress.com/  2  



Workshop PCI-NU 2009 
Pelatihan Pembuatan Biogas, Bioethanol dan Biodiesel 

=============================================================== 

 
Pengoperasian Reaktor  

1. Buat campuran kotoran ternak dan air dengan perbandingan 1:1. 
2. Masukkan bahan biogas ke dalam reaktor melalui tempat pengisian sebanyak 

2000 liter, selanjutnya akan berlangsung proses produksi biogas di dalam reaktor. 
3. Setelah kurang lebih 10 hari reaktor biogas dan penampung biogas akan terlihat 

mengembung dan mengeras karena adanya biogas yang dihasilkan. Biogas sudah 
dapat digunakan sebagai bahan bakar, kompor biogas dapat dioperasikan. 

4. Sekali-sekali reaktor biogas digoyangkan supaya terjadi penguraian yang 
sempurna dan gas yang terbentuk di bagian bawah naik ke atas, lakukan juga pada 
setiap pengisian reaktor. 

5. Pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari, yaitu sebanyak + 
40 liter setiap pagi dan sore hari. Sisa pengolahan bahan biogas berupa sludge 
(lumpur) secara otomatis akan keluar dari reaktor setiap kali dilakukan pengisian 
bahan biogas. Sisa hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan 
langsung sebagai pupuk organik, baik dalam keadaan basah maupun kering. 

 
Pemeliharaan dan Perawatan Reaktor  

1. Hindarkan reaktor dari gangguan anak-anak, tangan jahil, ataupun dari ternak 
yang dapat merusak reaktor dengan cara memagar dan memberi atap supaya air 
tidak dapat masuk ke dalam galian reaktor. 

2. Isilah selalu pengaman gas dengan air sampai penuh. Jangan biarkan sampai 
kosong karena gas yang dihasilkan akan terbuang melalui pengaman gas. 

3. Apabila reaktor tampak mengencang karena adanya gas tetapi gas tidak mengisi 
penampung gas, maka luruskan selang dari pengaman gas sampai reaktor, karena 
uap air yang ada di dalam selang dapat menghambat gas mengalir ke penampung 
gas. Lakukan hal tersebut sebagai pengecekan rutin. 

4. Cegah air masuk ke dalam reaktor dengan menutup tempat pengisian disaat tidak 
ada pengisian reaktor. 

5. Berikan pemberat di atas penampung gas (misalnya dengan karung-karung bekas) 
supaya mendapatkan tekanan di saat pemakaian. 

6. Bersihkan kompor dari kotoran saat memasak ataupun minyak yang menempel. 
 

V. Kesimpulan  
1. Konstruksi sederhana, mudah dan cepat pemasangannya (tidak sampai 1 hari). 
2. Harga terjangkau. 
3. Awet, menggunakan material plastik khusus sehingga tahan hingga 6 tahun. 
4. Mudah dalam perawatan dan penggunaan. 
5. Produksi gas setara dengan 2,5 liter minyak tanah/hari, lebih dari cukup untuk 

dijadikan bahan bakar memasak. 
6. Menghasilkan kompos (pupuk organik) yang sangat bagus kualitasnya dan dapat 

langsung digunakan pada lahan/usaha budidaya pertanian. 
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PEMBANGKIT BIOETANOL 
 
Tujuan Pelatihan: 

1. Peserta mengerti definisi dan manfaat dari bioethanol. 
2. Peserta mengetahui cara pembuatan bioethanol. 
3. Peserta mempunyai kemampuan untuk berwirausaha di bidang agrobisnis atau 

usaha kreatif lainnya yang terpadu dengan penyediaan bioethanol. 
 
I. Pengertian 

Bioethanol adalah ethanol yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan 
karbohidrat oleh mikroorganisme (ragi) pada kondisi langka oksigen (anaerob). Ethanol 
dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mobil, baik ethanol murni (E100) dalam 
mesin khusus atau sebagai bahan tambahan bensin untuk mesin bensin. 

Ethanol dapat dicampur dengan bensin dalam kuantitas yang bervariasi untuk 
mengurangi konsumsi bahan bakar minyak bumi, dan juga untuk mengurangi polusi 
udara. Bahan bakar tersebut dikenal di USA sebagai gasohol dan di Brasil sebagai bensin 
tipe C. Dua campuran umum di USA adalah E10 dan E85 yang mengandung 10% dan 
85% etanol. Sedangkan campuran yang umum di Brasil adalah bensin tipe C dan jenis 
oktan tinggi, yang mengandung 20-25% etanol. Etanol juga dapat dimanfaatkan dalam 
industri farmasi, extraksi minyak dari tumbuhan alam, dan sebagai pengganti minyak 
tanah (40-50% etanol). 
 
II. Sejarah Pemanfaatan Bioethanol 

Teknologi ethanol sebenarnya bukan teknologi yang baru dan sulit. Dasar-dasar 
teknologi ini sudah ada sejak puluhan atau ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia saja, 
sejak jaman majapahit sudah ada orang yang membuat ciu atau tuak. Minuman yang 
membuat orang teler. Bahkan dalam Islam pun disebutkan bahwa haram hukumnya 
meminum-minuman yang memabukkan, alias minum tuak. Artinya di jalan Rasulullah 
SAW dulu sudah ada teknologi untuk membuat ethanol. 

Ethanol yang biasa diminum (di dalam tuak, ciu, atau beer) sebenarnya sama 
dengan ethanol yang digunakan untuk bahan bakar. Bedanya adalah dalam 
konsentrasinya saja. Kalau ethanol di dalam minuman keras berkisar antara 1 – 30%, 
sedangkan untuk bahan bakar harus dalam kemurnian yang tinggi (99.5%). Di sini 
muncul kebutuhan untuk memurnikan ethanol tersebut. Dan, alhamdulillah, teknologi ini 
sudah tersedia 
 
III. Bahan dan Perlengkapan 

1. Bahan baku:  
a. Gula pasir (kadar gula 100%): 0,5 kg 
b. Air: 3.55 L 
c. Pupuk Urea: 2.5 g (0,5% dari kadar gula) 
d. Pupuk NPK: 0.5 g (0,1% dari kadar gula) 
e. Fermipan (ragi roti): 1 g (0,2% dari kadar gula) 

2. Reaktor pembangkit: 1 buah botol air mineral (4 L) bekas. 
3. Penampung ethanol: 2 buah botol air mineral (1 L) bekas. 
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4. Pengaduk bahan baku 
5. Distilasi:  

a. Kompor 
b. Kondenser (pendingin) 
c. Panci bekas 

6. Kapur tohor (gamping): 0,5 kg  
7. Kompor bioethanol: 1 buah 

d. Kaleng bekas 
e. Pipa tembaga   

8. Bioethanol yang dihasilkan: 355 mL (kemurnian 99.5%). 
 

 
IV. Pelaksanaan 
Skema Proses Pembuatan Bioetanol 

 
Persiapan Pembuatan Bioetanol  

1. Pembuatan ruangan untuk reaktor pembangkit dan distilasi. 
2. Pembuatan reaktor pembangkit. 
3. Perakitan distilasi  
4. Pembuatan penampungan bioethanol 

 
Pengoperasian Reaktor  

1. Buat campuran gula pasir dan air dengan perbandingan 14:100, selanjutnya 
masukkan kedalam reactor. (Kadar gula yang diinginkan adalah 14%) 

2. Haluskan pupuk urea dan NPK, selanjutnya masukkan ke dalam reaktor. 
3. Larutkan fermipan dalam air hangat secukupnya dan masukkan ke dalam reaktor, 

selanjutnya tutup rapat-rapat, akan berlangsung proses produksi bioethanol 
(fermentasi) di dalam reaktor. 

4. Proses fermentasi akan berjalan beberapa jam setelah semua bahan dimasukkan 
ke dalam fermentor. Kalau anda menggunakan fermentor yang tembus padang 
(dari kaca misalnya), maka akan tampak gelembung-gelembung udara kecil-kecil 
dari dalam fermentor. Gelembung-gelembung udara ini adalah gas CO2 yang 
dihasilkan selama proses fermentasi. Kadang-kadang terdengar suara gemuruh 
selama proses fermentasi ini. Selama proses fermentasi ini usahakan agar suhu 
tidak melebihi 36oC dan pH nya dipertahankan 4.5 – 5.  

5. Proses fermentasi berjalan kurang lebih selama 66 jam atau kira-kira 2.5 hari. 
Salah satu tanda bahwa fermentasi sudah selesai adalah tidak terlihat lagi adanya 
gelembung-gelembung udara. 

6. Setelah proses fermentasi selesai, masukkan cairan fermentasi ke dalam panci. 
Panaskan panci dan suhunya dipertahankan antara 79 – 81oC. Pada suhu ini etanol 
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sudah menguap, tetapi air tidak menguap. Uap etanol dialirkan ke selang yang 
terendam air dingin (distilator). Bioetanol akan keluar dari pipa pengeluaran 
distilator. Distilasi pertama, biasanya kadar etanol masih di bawah 95%. Apabila 
kadar etanol masih di bawah 95%, distilasi perlu diulangi lagi (reflux) hingga 
kadar etanolnya 95%. 

7. Apabila kadar etanolnya sudah 95% dilakukan dehidrasi atau penghilangan air. 
Untuk menghilangkan air bisa menggunakan kapur tohor atau zeolit sintetis. 
Tambahkan kapur tohor pada etanol. Biarkan semalam. Setelah itu didistilasi lagi 
hingga kadar bioetanolnya kurang lebih 99.5%.  

8. Bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar adalah bioetanol dengan 
kadar air 99.5%. Bioetanol ini bisa dicampurkan dengan bensin dengan 
perbandingan bietanol : bensin sebesar 1 : 9 atau 2 : 8.  

 
V. Kesimpulan  

1. Konstruksi sederhana, mudah dan cepat pemasangannya. 
2. Harga terjangkau. 
3. Perlu juga dibuat semacam regulasi/perda atau apapun namanya yang menjamin 

kelangsungan usaha ini. Bisa saja petani memproses singkong menjadi ethanol 
dengan kadar 10 – 15%. Mungkin petani bisa meningkatkannya dengan destilasi 
sederhana menjadi sekitar 40-50%. Ethanol dengan kadar ini dapat dimanfaatan 
sebagai pengganti minyak tanah dan sisanya diserahkan ke pengepul/koperasi 
untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan baku farmasi atau campuran bensin. 
Koperasi lah yang akan membuat ethanol kadar 40-50% menjadi 99.5%. Dari sini 
kemudian di jual ke pertamina/pengusaha yang akan mengolahnya dengan bensin 
menjadi E10 atau E5. Petani bisa dibina oleh koperasi dengan memberikan 
bantuan modal untuk membeli singkong, peralatan sederhana, dan enzym yang 
digunakan untuk membuat ethanol ini. Dengan cara ini petani bisa dirangsang 
untuk memproduksi etanol dengan skala yang kecil dan mereka mendapatkan 
tingkat keuntungan yang wajar. Kalau digambarkan mungkin seperti gambar di 
bawah ini.  
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PEMBANGKIT BIODIESEL 
 
Tujuan Pelatihan: 

1. Peserta mengerti definisi dan manfaat dari biodiesel. 
2. Peserta mengetahui cara pembuatan biodiesel. 
3. Peserta mempunyai kemampuan untuk berwirausaha di bidang agrobisnis atau 

usaha kreatif lainnya yang terpadu dengan penyediaan biodiesel. 
 
I. Pengertian 

Biodiesel, biosolar, atau biofuel merupakan sumber energi alternatif pengganti 
solar yang terbuat dari minyak tumbuhan atau lemak hewan, tidak mengandung sulfur 
dan tidak beraroma. Dibanding bahan bakar solar, biodiesel memiliki beberapa 
keunggulan, yaitu: 

Biodiesel diproduksi dari bahan pertanian, sehingga dapat diperbaharui.   
Biodiesel memiliki nilai cetane yang tinggi, volatile rendah, dan bebas sulfur.  
Ramah lingkungan karena tidak ada emisi SOx.   
Menurunkan keausan ruang piston karena sifat pelumasan bahan bakar yang 
bagus (kemampuan untuk melumasi mesin dan sistem bahan bakar).  

 

Aman dalam penyimpanan dan transportasi karena tidak mengandung racun.   
Meningkatkan nilai produk pertanian.   
Memungkinkan diproduksi dalam skala kecil menengah sehingga bisa diproduksi 
di rumah atau di pedesaan.  

 

Biodegradabel: jauh lebih mudah terurai oleh mikroorganisme dibandingkan 
minyak mineral. Pencemaran akibat tumpahnya biodiesel pada tanah dan air bisa 
teratasi secara alami.  

 

 
II. Sejarah Mesin Diesel dan Pemanfaatan Minyak Jelantah 

Ketika Dr. Rudolf Diesel pertama kali menciptakan mesin diesel pada tahun 1895, 
penemuannya membawa kepada bermacam bahan bakar yang akan digunakan pada 
mesin tersebut, termasuk minyak sayur. Semenjak masa Rudolf Diesel tersebut, mesin 
diesel dimodifikasi untuk menggunakan bahan bakar minyak yang termurah saat itu yaitu 
‘petroleum’. Setelah meninggalnya R.Diesel, industri petroleum menanamkan modalnya 
pada mesin diesel dengan memberikan label bahwa diesel sebagai salah satu hasil 
samping distilasi minyak bumi.  Dengan kata lain, minyak diesel yang kotor dan murah 
tersebut menjadi bahan bakar mesin diesel dan minyak sayur sebagai bahan bakar 
dilupakan sama sekali sebagai salah satu sumber bahan bakar.  

Namun,dengan terjadinya krisis energi ditahun 1970an, para peneliti meninjau 
kembali pandangan Rudolf Diesel yang asli dan sampailah kepada pengembangan proses 
sederhana untuk kembali menggunakan minyak sayur untuk dapat digunakan kembali 
sebagai bahan bakar mesin diesel. Proses pembuatan bio-diesel ini dikembangkan 
kembali pada akhir 1970an dan dinamai sebagai “trans-esterfication” dengan melibatkan 
“blending vegetable oil” dan “alcohol” (ethanol atau methanol); yang diproses 
menggunakan katalis Natrium Hidroksida atau Kalium Hidroksida dan Air. Keempat 
unsur ini adalah mutlak harus tersedia dalam pembuatan bio-diesel. 
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III. Bahan dan Perlengkapan 
1. Bahan baku:  

a. Minyak Jelantah: 100 g 
b. Methanol: 50 mL 
c. NaOH atau KOH: 2 g  

2. Reaktor pembangkit: 1 buah botol air mineral (1 L) bekas. 
3. Penampung biodiesel: 1 buah botol air mineral (1 L) bekas. 
4. Pengaduk bahan baku 
5. Distilasi:  

f. Kompor 
g. Kondenser (pendingin) 
h. Panci bekas 

6. Kapur tohor (gamping): 0,5 kg  
7. Biodiesel yang dihasilkan: 2 mL (kemurnian 99.5%). 

 
IV. Pelaksanaan 
Skema Proses Pembuatan Biodiesel 

 
Persiapan Pembuatan Biodiesel  

1. Pembuatan ruangan untuk reaktor pembangkit dan distilasi. 
2. Pembuatan reaktor pembangkit. 
3. Perakitan pemisahan dengan air atau distilasi  
4. Pembuatan penampungan biodiesel 

 
Pengoperasian Reaktor  

1. Masukkan 50 mL methanol dan 2 g NaOH ke dalam reactor, selanjutnya aduk 
hingga merata. (Kadar basa dalam methanol yang diinginkan adalah 1-5%) 

2. Masukkan 100 mL minyak jelantah perlahan-lahan, sambil diaduk.  
3. Proses transesterifikasi akan berjalan beberapa jam setelah semua bahan 

dimasukkan ke dalam fermentor. Selama proses fermentasi ini usahakan agar 
suhu tidak melebihi 65oC.  

4. Proses transesterifikasi berjalan kurang lebih selama 2 jam. Salah satu tanda 
bahwa reaksi sudah selesai adalah terlihat adanya dua phase terpisah. 

5. Setelah proses reaksi selesai, masukkan cairan ke dalam botol. Tambahkan air 
secukupnya. Dua lapisan akan terbentuk. Biodiesel berada di lapisan atas. 
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6. Untuk menghilangkan sisa air bisa menggunakan kapur tohor atau zeolit sintetis. 

Tambahkan kapur tohor pada biodiesel. Biarkan semalam. Setelah itu dipisahkan 
lagi hingga kadar biodieselny kurang lebih 99.5%.  

 
V. Kesimpulan  

1. Konstruksi sederhana, mudah dan cepat pemasangannya. 
2. Harga terjangkau. 

Perlu juga dibuat semacam regulasi/perda atau apapun namanya yang menjamin 
kelangsungan usaha ini, seperti larangan pemakaian minyak sayur bekas 
(maksimal 3 kali pemakaian). Minyak jelantah sangat merugikan kesehatan 
karena kandungan radikal bebas yang terjadi selama proses pemakaian. 
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