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RINGKASAN 

 

Kebutuhan energi di Indonesia semakin meningkat dan berbanding terbalik dengan 

ketersediaan dan produksi energi itu sendiri. Pokok permasalahannya adalah semakin 

minimnya bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama saat ini. Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggalakkan penggunaan kayu 

sebagai sumber energitterutama untuk pabrik dan masyarakat golongan bawah. Tulisan ini 

bertujuan untuk menjabarkan kualita kayu sebagi sumber energi. 

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berkaitan dengan tujuan 

penulisan naskah ini. Sifat-sifat kayu yang dapat digunakan sebagai sumber energi adalah 

berasal dari jenis spesies dengan pertumbuhan cepat, percabangan lebat, berat jeis tinggi, riap 

tinggi, mudah tumbuh pada berbagai kondisi tempat tumbuh, cepat bertunas setelah 

dipangkas, dan memiliki nilai kalor yang tinggi. 

 

Kata kunci : kayu energi, kualitas kayu, energi biomassa 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan energi di negara kita semakin meningkat dan berbanding terbalik dengan 

ketersediaan dan produksi energi itu sendiri. Pokok permasalahan terletak pada semakin 

minimnya bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama saat ini. Beberapa permasalahan 

energi yang dihadapi Indonesia, adalah : 

1. Konsumsi dan ketergantungan pada BBM sangat tinggi sehingga memaksa Indonesia 

menjadi importir BBM; 

2. Perilaku boros masyarakat menggunakan BBM; 

3. Rendahnya akses masyarakat (daya beli) untuk memperoleh energi; 

4. Industri energi belum optimal dan produksi cenderung menurun; 

5. Maraknya penyeludupan BBM bersubsidi dan pengoplosan BBM; 

6. Pasokan dan distribusi BBM sering tidak lancar dan tidak merata; 

7. Konversi dan diversifikasi energi berjalan lambat; 

8. Penggunaan bahan bakar nabati (BBN, biofuel) dan energi biomassa masih rendah 

(Departemen ESDM, 2005).  
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Kelangkaan bahan bakar fosil senantiasa diiringi dengan kenaikan harga baik harga 

bahan bakar tersebut maupun harga barang-barang kebutuhan pokok. Selanjutnya 

permasalahan energi ini akan menimbulkan kemiskinan, penurunan kualitas hidup, keresahan 

sosial, dan kerusakan lingkungan hidup. 

Di tengah krisis energi ini diperlukan adanya upaya mencari solusi terbaik mengingat 

energi merupakan kebutuhan pokok rakyat dan menentukan keberlangsungan pembangunan. 

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan energi ini antara lain 

berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang harus 

diiringi dengan peningkatan akses (daya beli) masyarakat terhadap BBM, peningkatan 

produksi dan teknologi pengolahan BBM dan upaya efisiensi penggunaan BBM serta 

diversifikasi energi pada jangka menengah dan panjang (Tampubolon, 2008). Selain itu, 

pemerintah juga melakukan konversi energi dari minyak tanah ke gas. Namun masyarakat 

yang belum siap menerima konversi ke kompor gas, menggunakan kayu bakar atau arang 

untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-harinya. Apalagi maraknya pemberitaan tentang 

meledaknya tabung gas 3 kg di media massa membuat masyarakat menjadi waswas 

menggunakan kompor gas dan pada akhirnya beralih ke kayu bakar mengingat sulitnya 

mendapatkan minyak tanah. 

Menurut Tampubolon (2008) penggunaan energi terbarukan (renewable energy) 

dalam konteks diversifikasi energi sangat strategis karena sejalan dengan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) dan ramah lingkungan (emisi gas rumah kaca relatif 

rendah). Hal ini sejatinya sudah diakomodasikan dalam Peraturan Presiden No.5/2006 

tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). 

Energi biomassa, khususnya kayu bakar, masih merupakan sumber energi dominan 

bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya berpenghasilan rendah. Diperkirakan 50% 

penduduk Indonesia menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi dengan tingkat 

konsumsi 1,2 m3/orang/tahun. Selain itu, sekitar 80% sumber energi masyarakat pedesaan 

diperoleh dari kayu bakar (Departemen ESDM, 2005), khususnya untuk memasak. Hal ini 

menuntut Kementrian Kehutanan untuk proaktif memfasilitasi dan mensosialisasikan energi 

biomassa secara luas kepada masyarakat. Jika tidak dilakukan, kemungkinan akan 

menimbulkan ancaman peningkatan degradasi hutan akibat pengambilan kayu yang tidak 

memperhatikan asas kelestarian seperti yang telah terjadi pada hutan-hutan muda yang 

dikelola Perhutani di Jawa. 

Keadaan seperti ini sejak lama telah disadari dan usaha untuk memecahkannya sudah 

banyak dilakukan. Menurut Mindawati (2005) usaha-usaha lainnya yang bisa pemerintah 
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lakukan khususnya Kementrian Kehutanan untuk mengatasi mahalnya minyak tanah dan 

sebagai alternatif dalam penyediaan bahan bakar antara lain adalah dengan menggalakkan 

kembali hutan dengan tujuan kayu energi untuk menyediakan bahan kayu bakar dan arang 

bagi konsumsi pabrik dan masyarakat golongan bawah. Program ini patut dicoba, terutama di 

areal-areal yang berdekatan dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal, 

misalnya di areal Perhutani atau HPH Bina Desa. Program ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan akan kayu bakar melalui pemberdayaan masyarakat lokal (forest for people) dan 

sekaligus dapat mengamankan pohon-pohon yang diusahakan. Selain itu, dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan potensi limbah pembalakan dan pengolahan hasil hutan seperti serbuk 

gergaji, limbah kertas, seresah dan lain-lain menjadi energi alternatif dalam bentuk 

sederhana, ringkas, praktis, dan mudah dipindahkan dan digunakan serta murah harganya 

seperti briket batubara.  

 

II. Energi Biomassa 

Biomassa (bahan bakar hayati/nabati) merupakan produk fotosintensis, yaitu butir-

butir hijau daun yang dihasilkan klorofil yang bekerja sebagai semacam sel-sel surya, 

menyerap energi matahari dan mengonversi karbon dioksida menjadi suatu senyawa karbon, 

hidrogen, dan oksigen. Senyawa ini dapat dipandang sebagai suatu penyerapan energi yang 

dapat dikonversi menjadi suatu produk lain, misalnya arang/karbon, alkohol kayu, dan lain-

lain. 

Energi biomassa dalam hal ini mencakup kayu bakar, limbah pembalakan, limbah 

industri perkayuan, limbah perkebunan/pertanian, briket kayu, arang dan briket arang. Dalam 

sektor kehutanan, energi biomassa difokuskan pada kayu bakar, limbah pembalakan, limbah 

industri perkayuan, arang, dan briket arang. 

 

III. Kayu Sebagai Sumber Energi 

 

Penggunaan kayu sebagai bahan bakar memberikan keuntungan yang lebih bila 

dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain 

(Anonimous, 2004) : 

1. Ketersediaannya melimpah 

Kertersediaan bahan ini pun bersifat relatif dan biasanya banyak terdapat di Indonesia 

karena kekayaan alamnya yang melimpah. Ini merupakan peluang bagi kita untuk 
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mengembangkan kayu sebagai sumber energi lebih luas lagi. Sumber daya yang 

terbarukan (renewable resources) 

2. CO2 yang disisakan dari proses pembakaran 90% lebih sedikit daripada pembakaran 

dengan fosilfuel. 

3. Mengandung lebih sedikit sulfur dan heavy metal. 

 

Bahan bakar yang dihasilkan dari kayu diharapkan memiliki sifat-sifat sebagai berikut :  

1. Memiliki nilai kalor yang tinggi 

2. Memiliki kadar air yang cukup memungkinkan terjadinya pembakaran  

3. Memiliki rendemen yang tinggi 

4. Memiliki laju penyulutan yang cepat dan pembakaran yang stabil 

5. Ramah lingkungan 

 

Menurut Suranto (2006) kualitas kayu sebagai sumber energi dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis spesies         

Jenis spesies hardwood (kayu keras) dan softwood (kayu lunak) memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap kualitas kayu sebagai sumber energi. Nilai kalor 

yang dihasilkan oleh softwood cenderung lebih tinggi daripada hardwood (Baker, 

1983). Nilai-nilai panas pembakaran ini sedikit hubungannya dengan jenis spesies 

kayu dan hanya bervariasi paling besar 5 – 8% (Prawirohatmodjo, 2004). Pohon yang 

tumbuh cepat dan memiliki banyak cabang cenderung memiliki energi yang tinggi. 

Ciri-ciri ini dapat ditemukan pada softwood. 

2. Sistem silvikultur        

Untuk meningkatkan nilai kalor pada kayu dapat ditempuh dengan menerapkan 

sistem silvikultur, yaitu : 

2.1. Pola penanaman yang diterapkan sebaiknya bersifat murni, yaitu pola 

penanaman tegakan hutan dengan spesies – spesies pohon yang khusus 

ditujukan untuk sumber energi. Spesies – spesies pohon yang dapat diusahakan 

antara lain Acacia vilosa, A. auriculiformis, A. mangium, A. oraria, Eucalyptus 

urophylla, E. alba, E. deglupta,  Albizzia procera, melina (Gmelina arborea), 

soga (Adenanthera spp.). Selain itu, dapat juga digunakan jenis tanaman pagar 

seperti gamal (Gliricidae immaculate), angsana/sono kembang (Dalbergia 

latifolia), secang (Caesalpinia sappon), petai cina (Leucaena glauca), lamtoro 
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(L. leucochephala) dan kaliandra (Calliandra calothyrsus). Tanaman pagar 

mampu tumbuh dari trubusan dan umumnya berdiameter kecil sehingga tidak 

layak untuk kayu pertukangan. Nilai kalor pada tiap-tiap spesies pohon dan 

batu bara disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Data Nilai Kalor Arang Kayu dan Batubara 

No. Jenis spesies Nilai kalor × 10 (kal/g) 

1 Jati (Tectona grandis) 750 ± 7 

2 Akasia (Acacia spp.) 740 ± 7 

3 Trembesi (Samanea saman) 730 ± 7 

4 Sono (Dalbergia spp.) 730 ± 7 

5 Landep (Barleria prionitis L.) 715 ± 7 

6 Mahoni (Swietenia mahagoni) 699 ± 7 

7 Melinjo (Gnetum gnemon) 673 ± 6 

8 Manding 666 ± 6 

7 Kesambi (Schleichera oleosa Merr) 661 ± 6 

8 Rembalo  644 ± 6 

9 Tempurung kelapa (batok) 626 ± 6 

10 Sengon (Paraserianthes falcataria) 595 ± 6 

11 Batu bara hitam 550 ± 6 

12 Batu bara cokelat 502 ± 6 

                      Sumber : Jati dan Santoso (2005) 

 

2.2. Untuk mendapatkan tegakan dengan percabangan yang banyak, maka jarak 

tanam harus diatur selebar mungkin. Biasanya digunakan jarak tanam 1 × 2 m. 

2.3. Pola – pola pemeliharaan yang disarankan, adalah : 

- Model trubus (cabang – cabang dipangkas dan disisakan pohon 

pentingnya saja) 

- Tertuju pada perlindungan terhadap penyakit, hama, dan api yang dapat 

mengganggu pertumbuhan tanaman sumber energi biomassa. 

- Penjarangan dilakukan apabila diperlukan dengan intensitas rendah. 
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3. Umur pemanenan 

Umur pohon pada saat pemanenan menentukan kualitas kayu yang dipanen. 

Sebaiknya pemanenan pada pohon yang sudah berumur cukup tua dan secara kimiawi 

telah mengalami tahap pengerasan dinding sel (lignifikasi). 

4. Ekologi hutan tanaman 

Ekologi hutan tanaman berhubungan dengan iklim, cuaca, curah hujan, tempat 

tumbuh, kesuburan tanah dan intensitas sinar matahari yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman energi. 

5. Bagian pohon    

Ada perbedaan antara kayu bagian akar dan bagian batang terhadap kualitas kayu 

sebagai sumber energi. Hal ini dipengaruhi oleh sifat-sifat dasar kayu seperti sifat 

anatomi, fisika, dan kimia kayu yang berbeda dalam satu pohon. 

 

Sementara itu, menurut Prayitno (2007), salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam penggunaan kayu sebagai bahan energi adalah kecepatan tumbuh yang besar dengan 

sifat percabangan yang lebat.  

 

IV. Nilai Kalor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

 

Nilai kalor atau nilai panas adalah ukuran kualitas bahan bakar dan biasanya 

dinyatakan dalam British Thermal Unit (BTU) seperti dijelaskan dalam Brady (1999), yaitu 

jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu pound air sebesar 1o F. Nilai kalor 

yang dinyatakan dalam kalori berarti jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 

gram air sebesar 1oC. Nilai kalor kayu ditentukan oleh berat jenis kayu, kadar air, dan 

komposisi kimia kayu khususnya kadar lignin dan kadar ekstraktif.  

 

4.1.  Berat Jenis Kayu 

Definisi berat jenis kayu adalah perbandingan antara kerapatan kayu yang diukur atas 

dasar berat kering tanur dan volume pada kandungan air yang telah ditentukan dengan 

kerapatan air pada suhu 4oC. Berat jenis kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dimensi 

serat, letak kayu awal dan kayu akhir, persentase selulosa dan lignin serta kandungan 

ekstraktif yang ada dalam kayu (Hygreen dan Bowyer, 1996). 

Ada perbedaan berat jenis kayu antara softwood dan hardwood. Softwood dan 

hardwood bisa dibedakan secara nyata dengan melihat atau membandingkan struktur anatomi 
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kayunya. Softwood tidak memperlihatkan pori atau pembuluh sedangkan hardwood 

menampakkan pori pada irisan atau bidang pengamatan kayu. Softwood terdiri atas lebih dari 

90% trakeid sedangkan hardwood terdiri atas sel-sel yang lebih banyak dan kompleks, seperti 

pembuluh, parenkim, jari – jari, serat dan lainnya. Pada softwood, berat jenis kayu ditentukan 

oleh trakeid sedangkan pada kayu daun ditentukan oleh porsi sel yang terbanyak. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa softwood cenderung memiliki berat 

jenis kayu lebih tinggi daripada hardwood. Dalam kimia kayu, berat jenis menunjukkan 

jumlah lignoselulosa pada volume kayu tertentu (Prayitno, 2007).  

 

                             Sumber : Baker (1983) 

Gambar 1. Grafik hubungan antara berat jenis kayu dengan nilai kalor 

 

Berat jenis berpengaruh terhadap nilai kalor yang dihasilkan oleh kayu sebagai 

sumber energi. Dari Gambar 1. diketahui bahwa semakin tinggi berat jenis suatu biomassa, 

semakin tinggi pula nilai kalor yang dihasilkan. Dengan demikian, softwood cenderung 

memiliki nilai kalor lebih tinggi daripada hardwood. 

 

4.2.  Kadar Air 

Menurut Prawirohatmodjo (2004), kadar air didefinisikan sebagai banyaknya air yang 

terdapat pada sepotong kayu yang dinyatakan dalam persentase dari berat kering tanurnya. 

Kadar air kayu antarjenis sangat bervariasi bahkan dalam satu jenis pun memiliki variasi 

yang bermacam-macam tergantung dari perlakuan yang diterima oleh kayu. Banyaknya 

kandungan kadar air pada kayu bervariasi tergantung jenis kayunya, kandungan tersebut 
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berkisar antara 40 – 300 %, dinyatakan dengan persentase dari berat kayu kering tanur. Berat 

kayu kering tanur dipakai sebagai dasar, karena berat ini merupakan petunjuk banyaknya zat 

pada kayu.  

Berdasarkan penelitian Huhtinen (2005), kadar air berpengaruh signifikan terhadap 

nilai kalor bersih. Hubungan antara kadar air dengan nilai kalor dapat dilihat pada Gambar 2. 

berikut ini : 

 

 

         Gambar 2. Grafik hubungan antara kadar air dengan nilai kalor 

 

Dari Gambar 2. di atas diketahui bahwa hubungan antara kadar air dan nilai kalor berbanding 

terbalik. Semakin tinggi kadar air kayu maka semakin rendah nilai kalornya.  

Menurut Soeparno (2000) dalam Prawirohatmodjo (2004), kadar air kayu sangat 

menentukan kualitas arang yang dihasilkan. Arang dengan nilai kadar air rendah cenderung 

memiliki nilai kalor tinggi dan menunjukkan arang ini dihasilkan dari jenis kayu yang 

memiliki kadar air rendah. Dalam proses karbonisasi, makin tinggi kadar air kayu maka 

makin banyak pula kalor yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dalam kayu tersebut 

menjadi uap sehingga energi yang tersisa dalam arang menjadi lebih kecil.  

Panas sesungguhnya yang dihasilkan pada pembakaran kayu basah lebih rendah 

daripada nilai H. Hal ini dikarenakan sebagian panas dipakai untuk mengeluarkan air dan 

menguapkannya. Rumus yang mendekati nilai bakar kayu yang sesungguhnya adalah : 
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BTU per pon kayu =  

Dimana : 

H  = panas pembakaran kayu 

Ka  = kadar air kayu dalam persen 

 

Nilai kalor kering udara ± 15% lebih rendah daripada kayu kering tanur. Pengaruh kadar air 

dapat ditaksir dari persamaan berikut : 

 H =  

Dimana : 

 H    = nilai kalor kayu pada kadar air Ka (kkal/kg) 

 Ka  = kadar air kayu dalam persen dari berat kayu kering tanur (dalam tangensial) 

                             atau dari hubungan persamaan berikut 

 

 

 H = Hd – (0,0114 Hd × Ka) 

 

Dimana : 

 H    = nilai kalor kayu pada kadar air Ka (kkal/kg) 

 Hd  = nilai panas kayu kering tanur (kkal/kg) 

 Ka  = kadar air kayu (dalam persen dari berat basah) 

 

Kadar air dari bahan bakar kayu bervariasi dari 20 – 65% dan dipengaruhi oleh 

kondisi iklim, waktu, spesies pohon, bagian batang, dan fase penyimpanan. Biasanya cukup 

menggunakan kadar air 40% sebagai standar ketika nilai energi per luas area diperkirakan. 

Kadar air sekitar 70 – 80% tidak mendukung proses pembakaran. Penguapan air memerlukan 

energi dari proses pembakaran (0,7 kWh atau 2,6 MJ per kilogram air) (Huhtinen, 2005).  

 

4.3.  Komposisi Kimia Kayu 

Menurut Tillman (1976), komponen penyusun kimia kayu memberikan nilai kalor 

yang berbeda, yaitu : 

 a. Nilai kadar holoselulosa : 7.567 BTU/lb (17.600 J/kg) 

 b. Nilai kadar lignin  : 11.479 BTU/lb (26.700 J/kg) 

 c. Nilai kadar ekstraktif : 11.500 BTU/lb (26.749 J/kg) 

Dari  data di atas diketahui bahwa holoselulosa, lignin, dan ekstraktif memberikan kontribusi 

yang berbeda-beda terhadap nilai kalor, khususnya lignin dan ekstraktif memerikan nilai 

kalor lebih besar daripada holoselulosa. Menurut Prawirohatmodjo (2004), pengaruh susunan 
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kimia berasal dari lignin yang memiliki nilai kalor lebih tinggi (± 6.100 kkal/kg) 

dibandingkan dengan selulosa (4.150 – 4.350 kkal/kg). Untuk mendapatkan kayu dengan 

kadar lignin tinggi, dapat dilakukan upaya pemuliaan tanaman, rekayasa genetika, mengatur 

waktu pemanenan dimana pemanenan hanya dilakukan pada pohon yang telah mengalami 

tahapan pengerasan dinding sel.  

Sementara itu, adanya resin dalam kayu mempengaruhi nilai kalor yang dihasilkan. 

Kayu yang mengandung resin memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibanding dengan kayu 

yang tidak beresin. Sebagai contoh, oleoresin mempunyai nilai kalor tinggi (8.500 kkal/kg) 

(Haygreen et al., 2003). Oleh karena itu, kayu jarum (pinus) yang mengandung resin 

mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi. Rata-rata kandungan kimia dari kayu energi 

disajikan pada Tabel 2. berikut ini : 

 

Tabel 2. Rata-rata Kandungan Kimia dalam Kayu Energi 

Kandungan Kimia Persentase Berat Kering (%) 

Karbon  45 – 50 (11 – 15% padat, 35% volatile) 

Hidrogen 6,0 – 6,5 

Oksigen  38 – 42 

Nitrogen  0,1 – 0,5 

Sulfur  Maks. 0,05 

Sumber : Huhtinen (2005) 

 

4.4.  Kadar Karbon Terikat dan Kadar Abu 

Sudrajat dan Salim (1994) yang mengemukakan bahwa kadar karbon terikat 

berhubungan dengan nilai kalor. Semakin tinggi kadar karbon terikat maka nilai kalor semakin 

tinggi pula karena reaksi oksidasi akan menghasilkan kalori (reaksi eksothermis). Arang yang 

bermutu baik adalah arang dengan nilai kalor dan kadar karbon terikat yang tinggi namun 

kadar abu rendah. Kadar karbon terikat tinggi bila lebih dari 60 %.  

Abu berperan menurunkan mutu bahan bakar karena menurunkan nilai kalor 

(Anonimous, 2004). Salah satu unsur utama abu adalah silika, dan pengaruhnya kurang baik 

terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Semakin rendah kadar abu, maka semakin baik briket 

arang tersebut. Kadar abu dikatakan kecil bila kurang dari 8 %. Kadar abu yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan kerak pada dasar alat-alat yang digunakan dan juga kotor. 
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V. Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi 

 

Saat ini pemanfaatan pohon sebagai salah satu jenis energi terbarukan masih dibagian 

kayunya saja. Sementara bagian-bagian lainnya seperti cabang, ranting, kulit, dan daun 

terbuang sia-sia menjadi zat organik yang lapuk. Menurut Indrawanto (2007), sejauh ini baru 

serbuk kayu limbah penggergajian dan tandan kosong kelapa sawit sebagai limbah pabrik 

CPO dimanfaatkan sebagai energi bahan bakar tanur bertekanan tinggi baik untuk proses 

asimilasi minyak nabati. Kayu dengan jenis murah sekalipun saat ini sudah dapat 

dimanfaatkan untuk kayu pertukangan baik pada industri meubel maupun industri plywood. 

Selain itu, pada proses pengarangan kayu atau limbah kayu, sudah banyak energi panas yang 

terbuang dan arang yang dihasilkan cenderung lebih kedap air sehingga perlu dikaji lebih 

lanjut untuk menekan banyaknya energi yang terbuang dan cara penyimpanan yang efektif.  

Dalam sebuah analisa dari 15 studi internasional, para peneliti menemukan bahwa 

orang yang terpapar asap biomassa memiliki risiko lebih besar mengidap penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK) seperti emfisema, dibanding mereka yang menggunakan sumber 

lain untuk memasak dan pemanasan. Untuk itu tim peneliti menyimpulkan harus ada upaya 

untuk mengurangi paparan asap tersebut demi membantu mencegah kasus penyakit paru 

kronik (Triyono, 2010). 

 

VI. PENUTUP 

 

Dengan memanfaatkan kayu sebagai sumber energi, pemerintah dapat menekan 

gejolak penolakan masyarakat ditengah program konversi minyak tanah ke gas. Sebagai 

energi terbarukan, ketersediaannya dijamin tanpa batas. Jika selama ini limbah pembalakan 

dan limbah-limbah pengolahan kayu belum dimanfaatkan maksimal, maka dengan semakin 

meroketnya harga minyak bumi dan biofuel sebagai substitudnya, bukan tidak mungkin 

penggunaan energi jenis ini yang relatif murah dan tidak sarat dengan teknologi tinggi akan 

membumi di seantero pedesaan Indonesia. Untuk  penggunaan kayu sebagai sumber energi 

sebaiknya dipilih dari pohon dengan sifat-sifat pertumbuhan sebagai berikut : 

a. Spesies dengan pertumbuhan cepat dengan percabangan yang lebat dan memiliki 

berat jenis (BJ) tinggi 

b. Memiliki riap yang tinggi 
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c. Mudah tumbuh pada berbagai kondisi tempat tumbuh 

d. Cepat bertunas setelah dipangkas 

e. Kayu yang dihasilkan memiliki nilai kalor  yang tinggi 
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