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Para tamu undangan, dan kerabat yang berbahagia, 

 

Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

menganugerahkan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di 

Balai Senat Universitas Gajah Mada pada kesempatan ini. Saya beserta 

seluruh keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu 

undangan baik yang berkenan untuk hadir di ruang Balai Senat 

Universitas Gadjah Mada ini maupun yang mengikuti secara daring 

pada acara pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang 

Teknologi Hasil Hutan, dengan judul:  

“Peluang dan Tantangan Biokomposit sebagai Produk Unggulan 

Bidang Kehutanan” 

Tema tersebut dilatarbelakangi bidang saya, yaitu teknologi hasil hutan, 

khususnya bidang teknologi biokomposit. Mengingat luasnya cakupan 

bidang komposit, maka pada pidato ini dikhususkan pada komposit 

yang menggunakan bahan baku berlignoselulosa. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Definisi dan Pemanfaatan Produk Biokomposit 
Mengapa saya mengkhususkan kepada produk komposit yang 

berbahan baku lignoselulosa? Karena pada dasarnya, pengertian 

komposit secara umum adalah dua atau lebih komponen yang disatukan 

oleh bahan matrik/perekat/pengikat dan mempunyai sifat yang berbeda 

dari komponen penyusunnya. Komponen yang dimaksud di sini dapat 

meliputi bahan serat sintetik maupun bahan berlignoselulosa/serat alam 

(seterusnya disebut serat alam). Bahan serat sintetik dapat berupa serat 

kaca, serat karbon, dan serat aramid. Di sisi lain, serat alam dapat 

berupa kayu maupun bukan kayu. Bahan matrik/perekat pada umumnya 

menggunakan resin, baik yang bersifat termoplastik maupun termoset 

(Rowell, 2007). Secara umum, produk-produk komposit banyak 

digunakan dalam berbagai bidang, seperti konstruksi, otomotif, 

komponen elektrik, perkapalan, pengemasan, dan sebagainya. 

Definisi biokomposit pada umumnya digunakan untuk produk 

komposit yang menggunakan serat alam. Istilah green composite 

ditujukan untuk komposit yang terbuat dari serat alam dengan bahan 

matrik/perekat alami (Bailie, 2004; Mohanty dkk., 2005). Produk 

biokomposit dengan menggunakan serat alam mulai berkembang 

kembali sejalan dengan potensinya yang dapat berperan sebagai 

penyerap karbon dioksida, berharga lebih murah, berkerapatan rendah, 

tetapi mempunyai kekuatan yang bisa diterima, berkelanjutan dan dapat 

direproduksi kembali (Mohanty dkk., 2005). Menurut Kumar dkk. 

(2019) dalam Nurazzi dkk. (2021), konsumsi karbon pada produksi 

serat alam hanya 17% jika dibandingkan dengan serat sintetik, seperti 

serat kaca. 

Kayu pejal merupakan contoh komposit alami yang terdiri dari 

selulosa, hemiselulosa dengan sejumlah anorganik yang lebih kecil dan 

ekstraktif yang disatukan dalam matriks lignin (Berglund dan Rowell, 

2005). Sejak dulu, kayu sebagai bahan baku telah memberikan jasanya 

kepada kehidupan manusia dalam jangka waktu yang sangat lama. 

Kayu memiliki sejarah penggunaan yang panjang, mulai dari perkakas 

di zaman batu hingga perabotan modern. Kayu sudah menjadi bagian 

dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu, seperti sebagai dasar 

kerangka kontruksi kayu, peralatan senjata, peralatan memasak, bahkan 
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pada bangunan-bangunan kuno seperti kuil di Cina dan Jepang, maupun 

kapal kuno (Rowell, 2005). Pada saat ini, kayu masih menjadi salah satu 

bahan baku andalan dalam kehidupan manusia, baik dalam wujudnya 

yang pejal maupun dalam bentuk lain seperti pulp dan kertas, maupun 

sebagai produk-produk biokomposit. 

Aplikasi produk biokomposit dapat kita temui baik dalam bentuk 

furnitur, komponen bangunan perumahan, jembatan, otomotif, maupun 

produk-produk untuk geotekstil, pengemasan, dan nano komposit. 

Kelebihan produk biokomposit dari kayu adalah dapat dibentuk sesuai 

dengan keinginan atau kebutuhan dengan dimensi yang lebih besar, 

dapat dibuat dari kayu berukuran kecil, dapat menggunakan bahan yang 

berupa limbah/belum termanfaatkan dari tanaman/industri lainnya, 

dapat membuat kekuatan menjadi lebih seragam atau bahkan lebih kuat 

dari komponen penyusunnya, serta dapat dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. Pada awal abad 20, penggunaan kayu mengalami 

pergeseran dengan semakin meningkatnya penggunaan beton maupun 

batu bata. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, penggunaan kayu sebagai 

produk biokomposit untuk bangunan konstruksi mengalami 

peningkatan seiring dengan kesadaran akan penggunaan bahan ramah 

lingkungan (Brandner dkk., 2016).  

 

Hadirin yang berbahagia, 

Jenis-Jenis Produk Biokomposit 

Pada dasarnya, industri kehutanan melahirkan produk-produk 

baik berbasis kayu maupun bukan kayu. Istilah hasil hutan kayu 

merupakan benda-benda hayati yang berasal dari hutan berupa hasil 

hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu 

hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi (KLHK, 

2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 8 Tahun 2021, kayu olahan adalah produk hasil 

pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku 

setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk 

ragam produk turunannya, venir termasuk ragam produk turunan panel 

kayu lainnya, dan serpih kayu termasuk ragam produk turunannya 

(KLHK, 2021).  
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Sembilan jenis kayu olahan yang tercatat pada laporan kinerja 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diekspor adalah 

berupa pulp, kertas, panel/biokomposit, wood working, furnitur, 

kerajinan kayu, dan bangunan prefabrikasi. Volume ekspor pada 2020 

sebesar 16,70 juta ton, dengan negara tujuan terbesar adalah Cina, 

Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Tiga jenis produk tertinggi 

dari kayu olahan adalah kertas, pulp, dan panel, dilanjutkan dengan 

furnitur kayu dan wood working (Biro Perencanaan KLHK, 2021). 

Menurut data BPS (2020), beberapa jenis produk komposit yang 

diproduksi di Indonesia adalah kayu lapis sebesar 3,88 juta m³, papan 

serat sebesar 0,69 juta m³, dan papan partikel sebesar 0,02 juta m³. 

Berdasarkan data FAO (2020), produksi kayu lapis sebesar 118 juta m³, 

sedangkan papan partikel dan papan serat mencapai 250 juta m³. 

Produksi tersebut meningkat 109% dibandingkan produksi pada 2000 

(FAO, 2020). Dari data-data tersebut, terlihat bahwa produk 

biokomposit merupakan salah satu produk yang potensial sebagai 

produk unggulan di bidang kehutanan. 

Berbagai jenis variasi produk biokomposit terbagi menjadi 

beberapa jenis dan disesuaikan dengan aplikasi penggunaannya. Produk 

biokomposit ada yang ditujukan untuk aplikasi struktural maupun non-

struktural, yang terutama dilihat dari sifat mekanikanya. Produk 

biokomposit struktural pada umumnya adalah bagian-bagian yang 

menahan beban seperti jembatan, kolom bangunan/gedung, sedangkan 

yang non-struktural seperti jendela, daun pintu, dan komponen lain 

yang tidak menahan beban. Selain itu, juga diklasifikasikan 

berdasarkan dimensi/jenis komponen penyusunnya. Secara lebih 

ringkas, dapat dilihat pada Tabel berikut ini (Rowell, 2007; Stark dkk., 

2010; Cai dkk., 2021): 
 

Nama produk Keterangan 

Balok laminasi 

(glulam) 

 

Papan laminasi 

silang (cross 

laminated 

timber/CLT) 

- Produk struktural yang terdiri dari dua atau lebih lapisan kayu 

yang direkatkan dengan perekat, sejajar dengan arah serat 

pada dimensi panjang (long grain), (glulam), atau saling 

bersilangan untuk panjangnya antarlamina yang berdekatan 

(short grain dan long grain) (CLT).  
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- Dapat dibentuk lurus atau melengkung sesuai dengan 

kebutuhan, dan banyak digunakan untuk konstruksi bangunan 

maupun jembatan.  
- Sudah banyak digunakan di negara-negara Eropa, Amerika, 

dan Jepang. 

- Produk CLT mulai banyak dikembangkan karena kestabilan 

dimensinya yang baik (Swedish Wood, 2019). 

Komposit kayu 

struktural 

(structural 

composite 

lumber/SCL) 

- Diproduksi dengan melaminasi venir, strip venir atau untaian 

kayu yang direkatkan sejajar dengan panjangnya.  

- Ada beberapa jenis produk seperti oriented strand lumber 

(OSL), parallel strand lumber (PSL) dan laminated veneer 

lumber (LVL). 

- Banyak digunakan untuk komponen konstruksi. 

- Sudah banyak digunakan di negara-negara Eropa, Amerika, 

dan Jepang. 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.nordicclt.com/  
Glulam 

Cross laminated timber 

(CLT) 

 
 

Kayu lapis 

(plywood) 

- Produk laminasi dari beberapa venir kayu (pada umumnya 

berjumlah ganjil) yang direkat dengan pengaturan arah serat 

membentuk sudut 90º pada venir yang berdekatan (Shmulsky 

dan Jones, 2011). 

- Kayu lapis dapat digunakan untuk kepentingan struktural, 

dengan menambah jumlah lapisan venir atau bahan papan 

kayu menjadi blockboard yang digunakan sebagai lapisan 

bawah di lantai atau dalam pembuatan furnitur. 

- Kayu lapis dapat digunakan sebagai kayu lapis 

indah/dekoratif yang berfungsi sebagai pelapis. Pada 

umumnya kayu lapis ini menggunakan kayu dengan corak 

yang khusus/indah, seperti jati, sonokeling, eboni. 

Papan partikel 

(particle board) 

- Salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang 

terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan-bahan 

berlignoselulosa lainnya, yang diikat dengan 

perekat/pengikat lainnya kemudian dikempa panas 

(Shmulsky dan Jones, 2011).  
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- Berbagai jenis produk papan partikel seperti oriented strand 

board (OSB/papan untai), waferboard, dan flakeboard, yang 

pada umumnya diaplikasikan untuk penggunaan struktural 

eksterior. Produk-produk tersebut sudah banyak digunakan di 

negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang.   

- Bahan baku partikel lainnya dapat juga berupa limbah seperti 

serbuk gergaji, serutan planer, cabang, maupun kayu-kayu 

berdiameter kecil atau bengkok. Produk papan partikel ini 

sering diaplikasikan sebagai bahan baku untuk pembuatan 

rak, pintu, pembatas ruangan, dan furnitur. 

- Beberapa jenis papan partikel adalah papan partikel biasa, 

untuk dekoratif berlapis venir, maupun biasa struktural. 

Papan serat 

(Fibreboard) 

- Panel yang dihasilkan dari pengempaan serat alam dengan 

ikatan utama berasal dari bahan baku yang bersangkutan 

(khususnya lignin) atau bahan lain (khususnya perekat) untuk 

memperoleh sifat khusus. 

- Papan serat kerapatan rendah (low density fibre board/LDF) 

pada umumnya digunakan untuk papan insulasi. Papan serat 

kerapatan sedang (medium density fibre board/MDF) dan 

kerapatan tinggi (hardboard) banyak digunakan untuk 

furnitur.  

- Selain jenis biasa, terdapat juga jenis papan MDF dekoratif 

yang dilapis venir atau bahan lainnya, maupun hardboard 

dekoratif untuk aplikasi interior maupun eksterior. 

(Stark dkk., 2010) 

Kombinasi 

dengan bahan 

lain: 

-papan gipsum 

- Salah satu produk biokomposit dengan mencampurkan 

partikel atau serat alam dengan bahan perekat anorganik yang 

berupa gipsum atau semen. Produk ini stabil secara dimensi 
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-papan semen 

-komposit kayu 

plastik (wood 

plastic composite 

/WPC) 

dan termal, dan dapat digunakan sebagai pengganti komposit 

asbes dan dapat digunakan untuk aplikasi struktural.  

- Salah satu produk biokomposit yang sedang berkembang 

adalah WPC, yaitu mengkombinasikan tepung serat alam 

dengan bahan perekat termoplastik, seperti polipropilen atau 

polietilen. Produk WPC ini dapat digunakan sebagai 

komponen otomotif, lantai maupun lainnya. Penggunaan 

serat alam seperti kenaf, jute, hemp, rami, kapas, sisal, agave, 

nanas, juga telah banyak dikembangkan (Rohit dan Dixit, 

2016). 

Komposit non- 

struktural 

lainnya 

- Sebagai bahan geotekstil, penyaring dan penyerap, 

pengemasan, komposit nano. 

 

Selain pembagian di atas, produk biokomposit juga dapat dibagi 

menjadi dua, yakni: 

a. Bahan serat alam yang berperan sebagai komponen utama pada 

biokomposit yang disatukan oleh bahan perekat/pengikat. Hal ini 

dapat kita lihat pada produk-produk papan partikel maupun papan 

serat seperti dijelaskan sebelumnya. 

b. Bahan serat alam berperan yang sebagai serat penguat pada 

biokomposit di mana bahan matrik memegang peranan utama. Pada 

umumnya, komposisi antara serat alam dengan bahan 

matrik/perekat mendekati 1:1. Contoh produk ini adalah WPC, yang 

saat ini banyak digunakan sebagai bahan lantai, pintu, maupun 

produk-produk di bidang otomotif, dan lainnya.  

 

Hadirin yang saya hormati, 

Peluang Pemanfaatan Serat Alam 

Pembahasan mengenai material biokomposit dari bahan 

alam/biomassa hutan tidak boleh meninggalkan pertimbangan 

mengenai pengembangan sumber daya alam yang terbarukan, yang 

berarti berkonsentrasi pada hutan yang lestari dan berkelanjutan 

(Rowell, 2005). Produk biokomposit yang berbasis kayu terbuat dari 

bahan baku yang bervariasi, baik yang berasal dari pohon berdiameter 

kecil sampai berdiameter besar untuk papan/balok laminasi (Cai dkk., 

2021), seperti terlihat pada tabel di atas. Kekuatan mekanika produk 

biokomposit tergantung dari banyak faktor, di antaranya adalah jenis 
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kayu, jenis perekat yang digunakan, metode yang digunakan, bentuk 

geometri partikel, maupun kerapatan akhir dari produk komposit (Cai, 

2006). Balok laminasi maupun CLT yang banyak dikembangkan dan 

digunakan di negara Eropa maupun Amerika dan Jepang, juga mulai 

banyak diteliti dan dikembangkan di Indonesia dengan menggunakan 

kayu lokal. Beberapa penelitian mengenai produk-produk biokomposit 

untuk tujuan struktural yang menggunakan kayu dan bukan kayu 

Indonesia, di antaranya glulam dari kayu akasia mangium (Herawati 

dkk., 2008), CLT dari bambu (Agustina dkk., 2015), dan LVL dari kayu 

sengon (Awaludin dkk., 2018). 

Untuk produk-produk biokomposit lainnya, yaitu papan partikel 

maupun papan serat, pada umumnya menggunakan kayu yang 

berukuran lebih kecil, serat bukan kayu, atau bahkan berasal dari 

limbah industri kehutanan, perkebunan, maupun pertanian (Vitrone 

dkk., 2021). Salah satu strategi untuk meningkatkan efisensi produksi 

biokomposit adalah dengan mengolah semua kayu berdiameter kecil, 

termasuk kayu-kayu yang bengkok, yang memiliki persentase kulit 

yang besar dan berasal dari ragam jenis, diproses untuk dijadikan dalam 

bentuk papan partikel maupun papan serat. Penggunaan campuran 

jerami dan limbah pertanian, dalam kombinasi dengan serpihan kayu 

tradisional merupakan cara yang ekonomis dan ramah lingkungan 

untuk membatasi pengambilan kayu dari hutan (Pedzik dkk., 2021). 

Banyak penelitian telah dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai limbah industri kehutanan, perkebunan, dan pertanian. 

Dengan pertimbangan bahwa kandungan kimia dari bahan-bahan 

tersebut mengandung selulosa cukup tinggi, sehingga menjadikannya 

bahan baku yang potensial sebagai produk biokomposit. Bahan-bahan 

seperti limbah gergajian kayu, limbah gergajian bambu, ampas tebu, 

ampas batang aren, jerami padi, pelepah kelapa sawit, pelepah salak, 

pelepah nipah, telah diteliti dan dapat dijadikan sebagai bahan baku 

produk biokomposit yang memenuhi standar (Widyorini dkk., 2005; 

Widyorini dkk., 2016a; Widyorini dkk., 2016b; Santoso dkk., 2017; 

Gholampour dan Ozbakkaloglu, 2020). Bahkan limbah kotoran gajah, 

yang masih memiliki kadar α-selulosa yang tinggi, juga dapat 

digunakan sebagai bahan baku papan partikel (Widyorini dkk., 2018). 

Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh sumber makanan gajah dan daya 
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cerna gajah yang hanya berkisar 30-45%. Menurut Pedzik dkk. (2021), 

penelitian yang difokuskan dalam produksi papan partikel dengan 

menggunakan bahan baku yang berasal dari tanaman pertanian (23%), 

residu kayu dan spesies kayu bernilai rendah (21%), limbah makanan 

dan pertanian (20%), kelompok sekam dan sekam biji (13%), jenis 

pohon cepat tumbuh (12 %), jerami gandum (9%), serta rumput laut 

(2%). 

Produk biokomposit secara umum dapat terbuat dari serat alam 

baik bahan berkayu maupun bukan kayu. Selain serat dari hewan dan 

serat mineral, serat alam dapat diperoleh dari (Baillie, 2004; Mohanty 

dkk., 2005): 

a. Serat kayu, berasal dari kayu maupun limbah atau daur ulang kayu. 

b. Serat bukan kayu, yang terdiri dari: jerami (contoh: padi, gandum), 

daun (contoh: sisal, nanas, abaka), bast (contoh: kenaf, rami, jute), 

biji (contoh: katun, coir), rumput (contoh: bambu, rumput gajah). 

 

Serat alam tersebut memiliki nilai kekuatan yang bervariasi dan 

pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan serat kaca. Akan 

tetapi karena serat alam mempunyai kerapatan yang lebih rendah, 

sehingga sifat spesifik atau rasio kekuatan dibandingkan dengan 

kerapatan menjadi relatif sebanding dengan serat kaca (Mohanty dkk., 

2005).  

Serat bukan kayu banyak digunakan pada produk biokomposit, 

terutama sebagai serat penguat, baik pada biokomposit termoplastik 

dengan aplikasi pada produk-produk otomotif, industri penerbangan, 

konstruksi, komponen elektronik, bahan anti peluru, dan lainnya 

(Mohanty dkk., 2005; Rohit dan Dixit, 2016; Sreenivas dkk., 2020; 

Nurazzi dkk., 2021). Beberapa penelitian maupun yang sudah 

diaplikasikan pada pembuatan produk biokomposit diantaranya adalah 

serat bambu, serat aren, serat rami, serat ampas tebu, serat daun nanas, 

serat kenaf, serat sansevieria, serat daun pisang, serat daun sisal, dan 

serat sabut kelapa (Munawar dkk., 2007; Nurazzi dkk., 2021). Salah 

satu contoh aplikasi adalah penggunaan serat kenaf sebagai bahan baku 

komponen interior mobil, yang dikembangkan oleh perusahaan Toyota 

(https://www.toyota-

boshoku.com/global/development/product_technology/kenaf/). 
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Indonesia sebagai negara tropis mempunyai potensi yang tinggi 

dalam menghasilkan berbagai serat alam sebagai biomasa hutan. Masih 

banyak jenis tumbuhan berkayu maupun bukan kayu yang belum 

diketahui dan dimanfaatkan. Hal ini memberikan peluang untuk 

dikembangkan sebagai bahan baku produk biokomposit. Penanaman 

serat alam juga berpeluang sebagai tanaman sela pada sistem 

agroforestri maupun hutan yang dikelola bersama masyarakat. Di sisi 

lain, pemanfaatan secara terintegrasi juga dapat dilakukan, seperti 

pemanfaatan hasil samping/limbah daun pelepah salak secara berkala 

pada sistem agroforestri untuk dijadikan bahan baku biokomposit 

(Hakim dkk., 2021). Meskipun agroforestri banyak digunakan untuk 

produksi tanaman berbasis makanan, penelitian mengenai serat alam 

sangat menarik dan diperlukan, dengan mempertimbangkan integrasi 

jenis tanaman yang tepat, distribusi dan manajemen, kualitas dan 

volume produksi serat (Duarte dkk., 2019).  

 

Bapak/ibu yang saya hormati. 

Peluang Pengembangan Bahan Perekat/Pengikat Alami 

Produk biokomposit masih banyak yang menggunakan bahan 

perekat sintetik (Mohanty dkk., 2005). Perekat yang banyak digunakan 

sampai saat ini di antaranya adalah perekat berbasis formaldehida. 

Perekat yang penggunaannya masih dominan adalah perekat berbasis 

amino, yaitu urea formaldehida dan melamin formaldehida. Perekat 

tersebut mempunyai keunggulan dari biayanya yang murah, sangat 

mudah penanganannya dan mempunyai kinerja perekatan yang sangat 

baik (Pizzi dkk., 2020). Walaupun demikian, banyak usaha dilakukan 

untuk menutupi kekurangan perekat tersebut yang terkait dengan 

sifatnya yang tidak tahan air dan emisi formaldehida yang cukup tinggi 

(Park dkk., 2021). Perekat formaldehida lainnya adalah berbasis fenolik 

yang lebih tahan air, seperti resorsinol formaldehida dan fenol 

formaldehida. Penggunaan urea formaldehida sekitar 6 juta ton/tahun, 

dan fenol formaldehida 3 juta ton/tahun (Pizzi dkk., 2020). Perekat yang 

banyak digunakan lainnya adalah 4,4′-difenil metana diisosianat 

(pMDI), epoksi, maupun poliuretan. 

Pada saat ini, dengan konsentrasi mengenai isu dampak 

lingkungan, selain penggunaan serat alam sebagai bahan baku 
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biokomposit, penggunaan perekat alami mulai dibangkitkan kembali 

dengan pemikiran untuk mengurangi emisi dan gas rumah kaca. Ada 

beberapa perekat berdasarkan bahan alami terbarukan yang sudah 

dikembangkan. Beberapa di antaranya sudah diproduksi, seperti 

perekat tanin dan perekat kedelai, sementara yang lain sedang dalam 

proses industrialisasi, dan banyak lainnya yang masih dalam tahap 

penelitian (Pizzi dkk., 2020). 

Pengembangan perekat tanin yang diperoleh dari kulit kayu atau 

kayu secara industri sudah dimulai sejak 1970. Pengembangan 

penelitian dan industrialisasi tentang perekat tanin semakin 

berkembang baik untuk diaplikasikan di papan partikel, papan serat 

maupun kayu lapis. Beberapa hal yang dilakukan adalah memodifikasi 

secara kimia, pengembangan tannin-urea-formaldehida, tanin-

resorsinol- formaldehida, kopolimer tannin-isosianat, pengembangan 

pengeras selain formaldehida, bahkan pengembangan pengerasan 

secara mandiri (Pizzi dkk., 2020), maupun tanin-sukrosa (Zhao dan 

Umemura, 2014). Pendekatan lainnya adalah kopolimer tanin-lignin 

atau kopolimer tanin-protein atau tepung kedelai, dan tanin-furfuril 

alkohol (Pizzi dkk., 2020). Gambir yang mengandung katekin juga 

terbukti dapat berikatan dengan asam sitrat dan sukrosa sehingga 

meningkatkan kekuatan produk biokomposit yang dihasilkan (Sucipto 

dkk., 2020).  

Perekat alami lainnya adalah perekat lignin. Lignin merupakan 

sumber daya alam kedua setelah selulosa. Perekat lignin dengan 

menggunakan bahan lignin murni (tanpa penambahan perekat sintetik) 

belum berhasil dikembangkan secara komersial di industri karena 

berbagai alasan (El Mansouri dkk., 2007; Pizzi dkk., 2020). Selain itu, 

ada perekat protein dengan 3 pendekatan yaitu reaksi dengan tanin 

terkondensasi/tanin terhidrolisis, dengan maleat anhidrida dan 

heksametilen diamina, serta dengan natrium periodat (Liu dan Li, 2007; 

Pizzi dkk., 2020). Perekat karbohidrat dapat digunakan sebagai perekat 

kayu dengan cara sebagai pemodifikasi perekat urea formaldehida dan 

fenol formaldehida (Moubarik dkk., 2009), maupun dengan 

pembentukan resin furanik (Pizzi dkk., 2020). Selain itu, 

pengembangan perekat berbasis pati, kitosan (polisakarida yang ada 

pada kulit udang/cangkang kepiting) juga terus dilakukan (Gadhave 
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dkk., 2017; Norstrom dkk., 2018; Antov dkk., 2020). Proporsi amilosa 

terhadap amilopektin yang bervariasi berdasarkan jenis pati turut 

memengarui sifatnya sebagai perekat (Norstrom dkk., 2018). Contoh 

bahan perekat/pengikat alami lainnya yang juga dikembangkan adalah 

minyak kulit biji mete (Lee dkk., 2011) dan sekresi kutu lak 

termodifikasi (Mujiyono dkk., 2010). 

Selain mengembangkan bahan perekat alami untuk produk 

biokomposit, pendekatan lainnya adalah perekatan tanpa menggunakan 

bahan perekat, atau yang lebih dikenal dengan istilah binderlessboard. 

Pembuatan produk biokomposit tanpa perekat ini dapat berupa papan 

dengan metode gesekan cepat atau dikenal dengan istilah welding joint 

(Gedara dkk., 2021) maupun papan partikel/papan serat yang 

dikembangkan dengan pengempaan panas atau uap (Xu dkk., 2004; 

Widyorini dkk., 2005). Metode gesekan cepat dapat berlaku pada 

pengelasan linier dan rotasi pengelasan baut, yang telah dan sedang 

digunakan di bengkel-bengkel kecil untuk beberapa furnitur maupun 

perakitan potongan kayu kecil (Pizzi dkk., 2020).  

Keberhasilan perekatan pada produk binderlessboard bergantung 

pada komposisi kimia dari bahan baku, karena tidak adanya perekat 

sintetik dari luar yang ditambahkan. Di sisi lain, perlakuan pendahuluan 

maupun metode pembuatan juga menentukan kualitas produk yang 

dihasilkan (Widyorini dkk., 2005; Zhang dkk., 2015). Bahan baku 

untuk pembuatan produk ini dapat menggunakan limbah kehutanan, 

limbah pertanian, maupun limbah dari industri, seperti pinus, bambu, 

rumput gajah, sabut kelapa, jerami gandum, kenaf inti, ampas tebu 

(Widyorini dkk., 2005; Zhang dkk., 2015; Vitrone dkk., 2021). Secara 

umum, mekanisme perekatan tanpa menggunakan perekat disebabkan 

oleh adanya ikatan lignin-furfural maupun ikatan polimerisasi 

antarfurfural (Widyorini dkk., 2005; Zhang dkk., 2015; Vitrone dkk., 

2021) selama pengempaan panas. Pada umumnya, bahan baku kayu 

mempunyai kadar selulosa dan lignin yang lebih tinggi dan kadar 

hemiselulosa yang rendah dibandingkan bahan baku bukan kayu. 

Menariknya, pada produk biokomposit binderless, kadar hemiselulosa 

yang lebih rendah terlihat mempunyai kestabilan dimensi yang lebih 

rendah, tetapi memiliki kekuatan rekat yang lebih tinggi (Zhang dkk., 

2015). Oleh karena itu, mekanisme perekatan ini masih terus diteliti 
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untuk dapat mengembangkan produk biokomposit binderless yang 

bersifat optimal. Produk biokomposit ini berpotensi untuk diaplikasikan 

pada penggunaan non-struktural seperti pada komponen furnitur. 

Produk dengan bahan baku kenaf inti dengan kerapatan rendah terbukti 

dapat diaplikasikan sebagai komponen material untuk penyerap suara 

dan insulasi panas (Xu dkk., 2005). 

 Pendekatan lain untuk pengembangan produk biokomposit 

adalah dengan menggunakan bahan pengikat alami. Salah satu yang 

dikembangkan adalah asam sitrat yang merupakan senyawa organik 

asam polikarboksilat yang dapat diperoleh dari buah sitrus seperti 

lemon, maupun yang diperoleh dari fermentasi untuk skala besar 

(Umemura dkk., 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa papan 

biokomposit dengan bahan pengikat asam sitrat terbukti bisa 

mempunyai kualitas yang memenuhi standar. Kekuatan tersebut terjadi 

karena adanya ikatan ester antara gugus karboksil dari asam sitrat 

dengan gugus hidroksil dari bahan baku kayu (Umemura dan Kawai 

2015; Widyorini dkk., 2016a) maupun bahan baku bukan kayu 

(Widyorini dkk., 2016b). Asam sitrat ini juga dapat berfungsi sebagai 

katalis dalam memodifikasi komponen, kayu baik lignin, selulosa 

maupun hemiselulosa, sehingga dapat membantu perekatan pada dua 

lapis kayu dengan metode welding joint (Amirou dkk., 2017). 

Pengembangan bahan pengikat asam sitrat dilakukan dengan 

menambahkan bahan lain seperti pati (Widyorini dkk., 2017), 

maltodekstrin (Santoso dkk., 2017; Widyorini dkk., 2018), sukrosa 

(Umemura dkk. 2013; Widyorini dkk 2016a). Rasio asam sitrat dan 

bahan tambahan lain sangat memengaruhi kualitas produk biokomposit 

yang dihasilkan.  

Bahan pengikat lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan 

adalah sukrosa, baik yang berikatan dengan asam sitrat maupun 

berikatan secara mandiri pada bahan baku kayu (Umemura dkk., 2013) 

maupun bukan kayu (Widyorini dkk., 2016a). Sukrosa sebagai senyawa 

organik yang diberikan penambahan katalis fosfat, seperti amonium 

dihidrogen fosfat pada bahan baku kayu (Zhao dkk., 2019) maupun 

bukan kayu (Widyorini, 2020) menunjukkan kemampuan mengikat 

yang lebih tinggi dan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain 

pemahaman mengenai mekanisme reaksi, pembuatan perekat dengan 
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kadar padatan yang tinggi tetapi dengan viskositas yang sesuai untuk 

bahan baku serat alam merupakan hal yang penting untuk diketahui 

dalam pengaplikasian (Zhao dkk., 2019). 

Produk biokomposit dengan menggunakan bahan 

perekat/pengikat alami maupun tanpa perekat memperlihatkan hasil 

yang menjanjikan. Selain itu, bahan baku produk biokomposit tersebut 

juga memiliki dampak yang cukup besar, baik dari sisi ekonomi 

maupun keberlanjutannya. Oleh karena itu, tahap komersialisasi 

menjadi suatu tantangan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.  

 

Bapak/ibu yang saya hormati, 

Tantangan Pengembangan Produk Biokomposit 

Kemampuan produk biokomposit yang disesuaikan dengan 

tujuan penggunaan tertentu, sifat kekuatan dan keterjangkauannya, 

menjadikannya solusi yang layak untuk mengurangi kebutuhan akan 

kayu pejal. Berbagai variasi produk biokomposit baik dari yang 

berukuran besar maupun kecil, yang berteknologi sederhana maupun 

kompleks, sampai pada penggunaan yang ringan maupun berat, 

membuka peluang produk biokomposit menjadi salah satu produk 

unggulan di bidang industri kehutanan. Inovasi pengembangan produk 

biokomposit yang ringan dan kuat serta ramah lingkungan, menjadi 

suatu kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Berbagai inovasi 

sedang dan terus dijalankan untuk mendapatkan produk biokomposit 

ramah lingkungan yang berkualitas, dengan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas proses pengolahan.  

Dalam pengembangan produk biokomposit, inovasi bisa dari sisi 

bahan baku serat alam, bahan perekat, maupun proses pengolahan 

produk biokomposit. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain 

dalam mempengaruhi kualitas produk biokomposit. Berbagai tantangan 

untuk pengembangan produk biokomposit tersebut dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan mengenai sifat-sifat dasar serat alam sangat diperlukan 

untuk dapat mengolahnya dengan tepat. Sifat serat alam yang 

berbeda-beda menjadi tantangan tersendiri baik pada peneliti 

maupun pelaku industri untuk menghasilkan produk yang 

mempunyai ketahanan yang tinggi dan sesuai dengan tujuan 
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penggunaannya, keseragaman kualitas, serta meminimalkan potensi 

limbah. Sifat hidrofilik serat alam yang biasanya tidak kompatibel 

dengan sifat hidrofobik bahan perekat mendorong usaha modifikasi 

bahan baku serat alam, baik modifikasi panas maupun kimia 

(Rowell, 2005; Denes dkk., 2005). Pengaruh penambahan bahan 

pengawet alami juga turut memengaruhi mekanisme perekatan 

dengan bahan perekat (Prayitno dkk., 2016). Penghilangan ekstraktif 

pada serat alam juga dapat memengaruhi sifat keterbasahan dan 

kekuatan produk biokomposit, baik dengan perekat maupun tanpa 

perekat (Alvarez dkk., 2015; Nussbaum dan Sterley, 2002). 

Perbaikan kualitas bahan baku serat alam juga dapat dilakukan 

dengan pendekatan biologis maupun teknis. Pemilihan genotipe 

pohon dan teknik-teknik silvikultur memegang peranan penting 

untuk dapat memproduksi kayu dengan bentuk dan ukuran yang 

sesuai dengan keinginan industri serta dengan cacat yang minimum, 

terutama sebagai bahan baku produk biokomposit berbasis lamina.  

2. Pengembangan bahan perekat/pengikat alami perlu dilakukan 

dengan memperhatikan kecocokan dengan bahan direkat maupun 

efisiensi proses, untuk menghasilkan produk biokomposit yang 

berkekuatan dan berketahanan tinggi. Pemilihan bahan 

perekat/pengikat alami yang tepat dan disesuaikan dengan aplikasi 

produk biokomposit menjadi hal yang sangat penting, misalnya 

untuk penempatan pada luar atau dalam ruangan, maupun aplikasi 

untuk menahan beban yang cukup berat. Pengembangan perekat 

dengan sumber daya alami memerlukan pemahaman mengenai 

mekanisme ikatan adhesi (Frihart, 2005). Mekanisme tersebut 

memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan 

antarmuka dan interfase antara komponen serat alam dan bahan 

perekat, yang memerlukan keterkaitan dengan multidisiplin ilmu 

lainnya. Pengembangan bahan perekat/pengikat alami memerlukan 

pemahaman mendasar mengenai sifat kimia bahan, reaksi kimia, 

maupun kondisi proses yang turut memengaruhi karakteristik 

perekat.  Hal tersebut nantinya juga berperan penting pada proses 

pengolahan produk biokomposit, seperti lamanya waktu pengerasan 

perekat, suhu untuk pengerasan perekat, metode pengempaan, dan 

sebagainya. 
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3. Proses pengolahan produk biokomposit memiliki banyak tahapan 

dari tahap awal sampai tahap akhir yang perlu dicermati karena 

keunikan sifat serat alam yang kompleks. Beberapa tahapan proses 

pengolahan seperti proses pengeringan, proses modifikasi/perlakuan 

pendahuluan, proses perekatan memerlukan pemahaman mengenai 

sifat dasar serat alam agar proses dapat berjalan sesuai rencana. Di 

sisi lain, pemahaman proses seperti mekanisme reaksi, pemilihan 

desain proses, maupun proses scale up sangat penting agar proses 

pengolahan bisa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Sebagai 

contoh, salah satu tahapan yang penting dalam proses pembuatan 

produk biokomposit adalah tahapan pengempaan panas. Selama 

pengempaan panas, beberapa proses terjadi dan berinteraksi satu 

sama lain, seperti proses transfer panas, proses transfer massa, 

proses deformasi mekanis, proses polimerisasi perekat, proses reaksi 

kimia perekat/pengikat dengan komponen kimia pada serat alam, 

proses pelunakan kayu, dan proses pelepasan air, yang semuanya 

berperan penting dalam menentukan produktivitas maupun kualitas 

produk biokomposit (Dai dan Yu, 2004). Selain sifat dasar serat 

alam, dimensi maupun geometri partikel juga turut memengaruhi 

proses perpindahan panas yang terjadi yang akhirnya akan 

berpengaruh pada proses keberhasilan perekatannya (Rofii dkk., 

2016). Menyadari sifatnya yang kompleks dan saling terkait, diskusi 

mengenai perkembangan pengempaan panas produk biokomposit, 

termasuk metode pengempaan panas, mekanisme transfer panas dan 

massa, model pengempaan panas, dan pengujian eksperimental 

lingkungan internal menjadi hal yang penting untuk dilakukan (Wei 

dkk., 2016).  

 

Di samping itu, pemilihan teknologi pengolahan maupun 

pembuatan mesin pengolahan produk biokomposit yang dapat 

dikerjakan secara sederhana, tetapi efisien oleh masyarakat, juga 

merupakan tantangan ke depan yang penting untuk dilakukan. 

Teknologi pengolahan yang sederhana memungkinkan masyarakat 

untuk turut berperan serta dalam pengolahan produk-produk 

biokomposit. Dari hal-hal tersebut, keterlibatan multidisiplin menjadi 

suatu hal yang penting dalam menentukan pilihan yang tepat, baik 
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secara teknis maupun ekonomis untuk pengembangan produk 

biokomposit menjadi salah satu produk unggulan bidang kehutanan di 

masa depan. 

 

Bapak/ibu yang saya berbahagia, 

Penutup 

Masa depan produk biokomposit berbasis sumber daya hutan 

sangat dinamis. Hal ini akan didorong oleh tradisi, tren, biaya, kinerja, 

ketersediaan sumber daya, dan kebijakan. Berdasarkan beberapa hal 

tersebut, masalah yang paling kritis adalah biaya. Namun, konsep 

pembangunan berkelanjutan mengubah fokus tidak hanya pada margin 

keuntungan, tetapi juga mengembangkan industri yang berkelanjutan. 

Tidak diragukan lagi bahwa sumber daya alam yang terbarukan, dapat 

didaur ulang, dan berkelanjutan akan semakin memainkan peran utama 

dalam perkembangan dunia saat ini dan di masa depan.  

Kontribusi mendukung industri hijau yang mengutamakan 

prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan merupakan hal yang penting. Teknologi dengan dampak 

lingkungan yang rendah dimungkinkan jika struktur dan fungsi sumber 

daya hayati ini dipahami dengan baik. Hal yang penting untuk 

dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah produk kehutanan dengan 

tetap menjaga kelestarian alam dengan kolaborasi di berbagai 

bidang/multidisiplin seperti pertanian, teknik, ekonomi, maupun ilmu 

sains. Pengembangan ide, kreativitas, dan inovasi perlu terus 

dieksplorasi untuk membangun kehidupan masyarakat yang selaras 

dengan lingkungan alam yang berkelanjutan. Pada saat ini teknologi 

biokomposit semakin berkembang dan bervariasi, baik dari sisi bahan 

baku, aplikasi maupun teknologi pengolahannya. Dengan berlandaskan 

hal-hal di atas, serta didukung oleh sumber daya alam yang melimpah 

dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, Indonesia akan 

dapat memegang peranan penting dalam pengembangan teknologi 

biokomposit ke depannya. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Sebelum saya menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan puji 
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Gadjah Mada. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 

Rektor, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Senat Fakultas 

Kehutanan, Dekan, dan para wakil Dekan, serta Kepala Departemen 

yang telah mengusulkan dan menyetujui usulan kenaikan jabatan saya. 

Terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Bapak/Ibu 
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saya bisa berkuliah di UGM. Rasa terima kasih juga saya sampaikan 
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yang sangat menginspirasi dan atas kerja samanya di bidang teknologi 
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Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Sambas Sabarnudin 
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mendapatkan beasiswa S3 serta memberikan kesempatan untuk 
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dan melahirkan karya-karya ilmiah bersama. 
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