
Energi baru terbarukan (EBT) menjadi tumpuan 
bagi Indonesia untuk menetapkan bauran 
energinya sebesar 23% pada tahun 2025 dan 
meningkat menjadi 31% pada tahun 2050. Hal ini 
ditetapkan sekaligus untuk mendukung target 
pencapaian penurunan emisi karbon dari sektor 
energi sebagaimana tercantum dalam National 
Determined Contribution (NDC). Kayu merupakan 
sumber utama energi biomassa dan potensial 
untuk dikembangkan, tetapi masih menghadapi 
tantangan penyesuaian penatausahaan hasil 
hutan (PUHH). Karakteristik pasar, sistem 
produksi dan produk hasil hutan untuk energi 
biomassa menunjukkan adanya perkembangan 
yang dinamis dengan munculnya produk antara 
yaitu kayu serpih (wood chip) dan kayu serbuk 
(saw dust). Salah satu kebijakan PUHH berupa 
penetapan angka konversi kayu energi dari unit 
staple meter (SM) ke unit berat (tonase) sudah 

tersedia dalam Peraturan Direktorat Jenderal 
(Perdirjen) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL) Nomor P.2/PHPL/SET.5/KUM.1/6/2020 
tentang Angka Konversi Hasil Hutan Kayu Energi 
Jenis Kaliandra dan Gamal, namun angka konversi 
untuk produk (diversifikasi) turunannya berupa 
k ayu  s e rp i h  d an  k ayu  s e rbuk  be l um 
terakomodasi. Oleh karena itu, penyesuaian 
sistem pengukuran dan pengujian untuk 
mendukung sistem Penata Usahaan Hasil Hutan 
(PUHH) tanaman biomassa energi sangat 
diperlukan sebagai landasan pembayaran Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH). Intervensi 
kebijakan yang diperlukan dalam jangka pendek 
(periode di bawah 1 tahun) untuk merespon 
kebutuhan angka konversi adalah penerbitan 
Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) sebagai revisi terhadap 
Perdirjen PHPL No. 2 Tahun 2020.
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Pernyataan Masalah (Statement 
of the issue/ problem)

Hutan Tanaman Energi (HTE) telah menjadi 
pilihan pengembangan sebagai sumber energi 
baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Saat ini 
terdapat 18 unit perusahaan hutan tanaman 
energi (HTE) yang tercatat dalam Statistik 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Dit UHP, 2021). HTE ini adalah salah satu bentuk 
hutan tanaman sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku energi dari kayu. Hal ini 
sesuai dengan komitmen pemerintah yang 
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional 
di mana bauran energi terbarukan (ET) dapat 
mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% pada 
t a hun  2050 .  Pe rum  Pe rhu t an i  t u r u t 
berkontribusi dalam pembangunan hutan 
tanaman biomassa untuk energi terbarukan ini 
dengan fokus pada jenis kaliandra (Calliandra 
calothyrsus) dan gamal (Gliricidia sepium). Secara 
umum ada  beberapa  hambatan  da lam 
pengelolaan usaha energi biomassa dalam 
konteks hulu-hilir, diantaranya: (1) penetapan 
angka konversi untuk produk turunan kayu 
energi seperti kayu serpih dan serbuk kayu, (2) 
pengembangan kerja sama operasional (KSO) di 
hulu dan hilir, (3) efisiensi hulu (misalnya produksi 
dan transportasi) dan di hilir, dan (4) masih 
min imnya kebi jakan insent i f  (misa lnya 
pengurangan pajak dan pajak karbon).

Karakteristik pasar, produksi, dan produk 
tanaman kayu energi yang dikembangkan 
Perhutani diindikasikan dengan 5 hal, yaitu (1) 
pemanfaatan hasil hutan kayu energi berasal dari 
semua bagian pohon (batang, ranting, termasuk 
juga daun walaupun tidak signifikan proporsinya); 
(2) sistem pemanenan dilakukan dengan tebang 
habis atau pangkas (coppice system); (3) sistem 
tunggal untuk grading produknya, (4) penjualan 
produk dapat dilakukan dalam bentuk biomassa 
utuh atau dalam bentuk serpih (chip wood) atau 
serbuk (saw dust) dan (5) transaksi jual beli 
didasarkan atas satuan berat.

Dalam perjalanannya, Perum Perhutani 
mengalami hambatan dalam pengembangan 
usaha, diantaranya penyesuaian terhadap sistem 
Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang 
berlaku, karena saat ini belum ada regulasi PUHH 
yang mengatur khusus tentang kayu energi. 
Sebagai contoh, untuk pembayaran Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH) mengacu pada 
satuan volume produksi kayu, dan belum 
terdapat regulasi yang memberi landasan formal 
bagi transaksi pasar yang menggunakan berat 
serpih kayu (wood chip) dan serbuk kayu (saw 
dust).

Untuk mendukung penetapan PSDH kayu energi 
3

diperlukan angka konversi dari satuan m  
(umumnya satuan yang digunakan) menjadi 
satuan staple meter (SM) atau tonase (ton). Saat 
ini sudah terbit Peraturan Direktorat Jenderal 
(Perdirjen) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL) Nomor P.2/PHPL/SET.5/KUM.1/6/2020 
tentang Angka Konversi Hasil Hutan Kayu Energi 
Jenis Kaliandra dan Gamal.  Penetapan angka 
konversi satu nilai untuk kedua jenis kayu energi 
tersebut dirasakan masih belum membantu 
pengembangan usaha energi biomassa yang 
dilakukan Perhutani karena dalam hasil penelitian 
lanjutan atau terbaru, ternyata ada perbedaan 
angka konversi yang cukup signifikan antara  jenis 
gamal dan kayu kaliandra. Hal ini membutuhkan 
penyesuaian atas Perdirjen PHPL tersebut.

Disamping itu, PUHH untuk kayu biomassa masih 
membutuhkan tambahan pengaturan. Kegiatan 
produksi biomassa tidak hanya terkait produk 
berbentuk kayu bulat kecil, tetapi juga produk 
turunannya berupa kayu serpih (wood chip) dan 
serbuk kayu (saw dust). Kedua produk tersebut 
belum memiliki angka konversi baik dalam 
bentuk SM maupun tonase yang akan 
memudahkan dalam pelaksanaan PUHH di 
lapangan. Oleh karena itu, kebijakan angka 
konversi untuk kayu serpih dan kayu serbuk 
untuk mendukung penatausahaan hasil hutan 
kayu energi dalam pembangunan HTE ini menjadi 
sangat penting dan diperlukan.
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Fakta atau Kondisi Saat Ini 
(Existing Condition)

a. Kebijakan Terkait EBT

Terdapat tiga Undang-Undang yang terkait 
dengan energi baru terbarukan (EBT) yaitu UU 
No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 16/2016 
tentang Ratifikasi Paris Agreement, dan UU No. 
11/2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja 
tidak secara eksplisit mengatur tentang kebijakan 
pengembangan bioenergi secara nasional, tetapi 
UU tersebut memberikan peningkatan 
ekosistem investasi, dan percepatan proyek 
strategis nasional. Sementara peraturan 
perundang-undangan yang merupakan turunan 
dari UU tersebut diantaranya Peraturan 
Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan 
Energi Nasional (KEN), Peraturan Presiden No. 
22/2017 tentang Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN), dan Peraturan Pemerintah No. 
23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 23/2021 mengatur 
tentang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di 
kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang 
dilakukan melalui kegiatan multiusaha kehutanan. 
Salah satu kegiatan yang tercakup dalam 
multiusaha pada areal kerja IUPHHK-HTI terkait 
bioenergi adalah usaha hutan tanaman energi 
untuk memasok PLTBm (Pembangkit Listrik 
Tenaga Biomassa). Usaha pemanfaatan kawasan 
dalam bentuk budidaya tanaman biomassa energi 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 
23/2021 pasal 142. Sementara terkait pengolahan 
hasil hutan kayu berupa kegiatan pengolahan 
kayu bulat, kayu bahan baku serpih atau biomassa 
kayu menjadi ragam produk bioenergi diatur 
dalam pasal 164 ayat 1 (d).  

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada 
KLHK mengatur tentang pengenaan tarif dan 
harga patokan beberapa jenis kayu dan kayu 
olahan dan produk turunannya, tetapi tidak ada 
pengaturan tentang penggunaan tarif dan harga 
patokan untuk kayu bioenergi. Pengaturan 

turunannya diuraikan dalam Peraturan Menteri 
LHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 
2017 tentang penetapan harga patokan hasil 
hutan untuk perhitungan PSDH dan ganti rugi 
tegakan, tidak ada pengaturan untuk harga 
patokan kayu energi.

Peraturan Menteri LHK No. P.1/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha 
Industri Primer Hasil Hutan mengatur IUIPHHK 
bioenergi kayu bakar, sedikit sekali pengaturan 
terkait industri wood pellet, wood chip, dan saw 
dust. PermenLHK No. P.67/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HHK 
yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan 
Produksi belum mengakomodasi tata usaha 
bioenergi (wood pellet, wood chip dan saw dust). 
Karakteristik wood pellet yang berbeda dengan 
sifat produk hasil hutan kayu pada umumnya 
memerlukan pengaturan tersendiri. Namun 
regulasi tersebut belum mengakomodir 
mekanisme insentif baik untuk perusahaan 
maupun masyarakat yang akan mengembangkan 
budidaya tanaman penghasil kayu energi untuk 
EBT.

Perkembangan sistem produksi dan pasar saat ini 
menunjukkan adanya diversifikasi produk antara, 
yaitu kayu serpih (wood chip) dan kayu sebuk (saw 
dust). Transaksi pasar dilakukan pada satuan berat 
(tonase) pada kedua bentuk produk tersebut. 
Oleh karena itu, penyesuaian terhadap sistem 
PUHH yang berlaku diperlukan untuk efisiensi 
proses produksi pada hutan tanaman biomassa.

Saat ini telah ada Perdirjen PHPL No. P.2/PHPL/ 
SET.5/KUM.1/6/2020 tentang Angka Konversi 
Hasil Hutan Kayu Energi Jenis Kaliandra dan 
Gamal, serta Surat Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan kepada Perum Perhutani tentang 
Tarif dan Harga Patokan Tanaman Energi No. 
S.625/MenLHK-PHPL/IPHT/HPL-4/4/2020 
tangal 23 April 2020, dengan menetapkan 
tanaman kaliandra dan gamal menggunakan tarif 
kayu bulat rimba campuran dari Perum Perhutani 

3dan DIY sebesar 6% per m . Harga patokan untuk 
jenis kaliandra dan gamal menggunakan harga 
patokan kayu bulat dari HTI yaitu sebesar 

Fakta atau Kondisi Saat Ini 
(Existing Condition)
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Rp55.000,-. Dalam menyikapi perkembangan 
sistem produksi dan pasar demikian, maka 
diperlukan update terhadap Perdirjen PHPL 
dimaksud.

b. Hasil pengukuran biomassa gamal dan 
kaliandra

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dari 434 
sampel pohon (Tabel 1), pemanenan tanaman 

gamal umur 2 tahun menghasilkan produksi green 
biomass sebanyak 2.510,8 kg (rerata 5,8 kg/phn) 
dan KA 71,9 %. Sedangkan kaliandra merah 
menghasilkan produksi sebanyak 1.776,52 kg 
(4,1 kg/phn) dan KA 42,8 %. Kondisi lingkungan 
tapak pada kedua tanaman cenderung sama yaitu 
pada topografi bergelombang (195 mdl), bonita 2, 
tekstur lempung berpasir, warna putih berkapur 
dan jenis tanah margalit mediteran.

Fakta atau Kondisi Saat Ini 
(Existing Condition)

Tabel 1. Produksi Wood Log Tanaman Gamal (Gliricidia sepium) dan Kaliandra merah 
(Calliandra calothyrsus)

Sumber: Data primer Diolah (PeFI, 2021)

Gambar 1. Proses perubahan dari wood log menjadi wood chip dan saw dust dari kayu gamal 
dan kaliandra merah (PeFI, 2021).

Gambar 2. Proses perubahan dari wood log menjadi wood chip dan saw dust dari kayu gamal 
dan kaliandra merah (PeFI, 2021).
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Nilai konversi wood log gamal dan kalindra merah 
menjadi saw dust (PeFI, 2021) adalah sebagai 
berikut.

1. Konversi wood log:
a. Kayu gamal: 1 SM, jumlah batang 1.139 

batang (Ø =1,94 cm; Pj = 100 cm; KA = 
61,6%; BKT = 292,75 kg/SM), beratnya 

3adalah 472,9 kg dan volume 0,41 m .
b. Kayu kaliandra merah: 1 SM, jumlah 

batang 879 batang (Ø=2,01 cm; Pj=100 
cm; KA=40,5%;  BKT=172,48 kg/SM), 
beratnya adalah 242,2 kg dan volume 

3
0,32 m .

2. Konversi dari wood log menjadi wood chip, 
a. Kayu gamal (KA=58,01%, R=88,27%; 

BKT=264,13 kg/SM):
3- 1 SM wood chip = 0,33 m  = 383,98 kg 

wood log.
- 1 SM wood chip = 338,94 kg.
- 1 SM wood log = 1,23 SM wood chip. 

b. Ka l i andra  merah  (KA=15 ,08% , 
R=83,94%; BKT=176,67 kg/SM):

3
- 1 SM wood chip = 0,32 m  = 240,37 kg 
wood log.

- 1 SM wood chip = 201,77 kg.
- 1 SM wood log = 1,01 SM wood chip.

3. Konversi dari wood chip menjadi saw dust:
a. Kayu gamal (KA 54,61%, R=63,42%; 

193,88 kg/SM) terhadap kebutuhan 
wood log kayu gamal (KA = 61,6%):

3
- 1 SM saw dust diperoleh dari 0,39 m  

(455,34 kg wood log).
- 1 SM saw dust = 288,78 kg.
- 1 SM wood log = 1,04 SM wood chip.

b. Kaliandra merah (KA 5,88%, R=77,62%; 
B K T = 1 7 7 , 5 3 k g / S M )  t e r h a d a p 
kebutuhan wood log kayu kaliandra 
merah (KA = 40,5%):

3- 1 SM saw dust diperoleh dari 0,41 m  
(310,16 kg wood log).

- 1 SM saw dust = 240,74 kg.
- 1 SM wood log = 0,78 SM wood chip.

Nilai konversi wood log gamal dan kalindra merah 
menjadi saw dust (PeFI, 2021) adalah sebagai 
berikut.

1. Konversi wood log:
a. Kayu gamal: 1 SM, jumlah batang 1.139 

batang (Ø =1,94 cm; Pj = 100 cm; KA = 
61,6%; BKT = 292,75 kg/SM), beratnya 

3adalah 472,9 kg dan volume 0,41 m .
b. Kayu kaliandra merah: 1 SM, jumlah 

batang 879 batang (Ø=2,01 cm; Pj=100 
cm; KA=40,5%;  BKT=172,48 kg/SM), 
beratnya adalah 242,2 kg dan volume 

3
0,32 m .

2. Konversi dari wood log menjadi wood chip, 
a. Kayu gamal (KA=58,01%, R=88,27%; 

BKT=264,13 kg/SM):
3- 1 SM wood chip = 0,33 m  = 383,98 kg 

wood log.
- 1 SM wood chip = 338,94 kg.
- 1 SM wood log = 1,23 SM wood chip. 

b. Ka l i andra  merah  (KA=15 ,08%, 
R=83,94%; BKT=176,67 kg/SM):

3
- 1 SM wood chip = 0,32 m  = 240,37 kg 

wood log.
- 1 SM wood chip = 201,77 kg.
- 1 SM wood log = 1,01 SM wood chip.

3. Konversi dari wood chip menjadi saw dust:
a. Kayu gamal (KA 54,61%, R=63,42%; 

193,88 kg/SM) terhadap kebutuhan 
wood log kayu gamal (KA = 61,6%):

3
- 1 SM saw dust diperoleh dari 0,39 m  

(455,34 kg wood log).
- 1 SM saw dust = 288,78 kg.
- 1 SM wood log = 1,04 SM wood chip.

b. Kaliandra merah (KA 5,88%, R=77,62%; 
B K T = 1 7 7 , 5 3 k g / S M )  t e r h a d a p 
kebutuhan wood log kayu kaliandra 
merah (KA = 40,5%):

3
- 1 SM saw dust diperoleh dari 0,41 m  
(310,16 kg wood log).

- 1 SM saw dust = 240,74 kg.
- 1 SM wood log = 0,78 SM wood chip.
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Fakta atau Kondisi Saat Ini 
(Existing Condition)
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c. PUHH Biomassa

Sistem PUHH kayu energi tidak terlepas dari 
PermenLHK Nomor 67 /2019 tentang 
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal 
dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. 
Peraturan tersebut mewajibkan seluruh kayu 
bulat dari hutan tanaman pada hutan produksi 
dilakukan penetapan jenis dan pengukuran 
pengujian oleh GANIS-PHPL pengujian kayu 
bulat di TPn. Hasil pengukuran dan pengujian 
kayu harus tercatat pada Buku Ukur. Pengukuran 
tersebut dapat dilakukan pada: (i) batang per 
ba tang , a tau  ( i i )  menggunakan  s tap le 
meter/penimbangan, kemudian dikonversi ke 

3
dalam satuan meter .

Dalam hal pengangkutan, penguasaan atau 
pemilikan hasil hutan kayu harus dilengkapi 
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
Kayu (SKSHHK) untuk menyertai pengangkutan: 
(a) kayu bulat dari dari TPK Hutan, TPK Antara, 
TPT-KB, dan industri primer, atau (b) kayu olahan 
berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari 
dan/atau ke industri primer. Jika pengangkutan 
kayu olahan di luar dua hal tersebut di atas maka 
pengangkutan kayu dapat dilakukan dengan 
menyertakan Nota Perusahaan.

Seluruh pencatatan pada setiap penata-usahaan 
hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan 
produksi dilakukan melalui SIPUHH. Gambar 3 

berikut ini menggambarkan sistem PUHH hasil 
hutan kayu yang berlaku.

Implikasi dari sistem pengukuran dan pengujian 
kayu energi biomassa dan produk turunannya 
(kayu serpih dan kayu serbuk) terhadap PSDH 
dapat diakomodir secara sederhana. Standar 
pengukuran dan pengujian dalam satuan berat 
(ki logram atau tonase) dapat langsung 
diakomodasi untuk standar pembayaran PSDH 
yang sesuai dan proporsional dengan harga hasil 
hutan kayu energi biomassa tersebut. 

Terkait dengan prinsip pembayaran PSDH 
berdasarkan bahan baku kayu, muncul 
kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan klaim 
bahan baku (dalam pelaporan untuk kayu energi 
biomassa sehingga mendapatkan standar 
pembayaran PSDH yang lebih kecil, yang 
kemudian pemegang izin menjual kayu tersebut 
untuk produk primer lain dengan harga yang 
lebih tinggi dari kayu energi) sebenarnya dapat 
diantisipasi dengan pemberlakuan mekanisme 
atau persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut 
misalnya mencantumkan besaran diameter dan 
panjang kayu energi dan juga perlu melampirkan 
kontrak kerja sama (kontrak jual beli) atau 
pemasok bagi industri energi biomassa. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
bahwa bahan baku kayu tersebut tidak dijual 
sebagai bahan baku untuk jenis produk primer 
lain. 

Gambar 3. Proses tata usaha hasil hutan yang berlaku untuk penyesuaian proses produksi  
hutan tanaman biomassa.

Penetapan Angka Konversi untuk Kayu Serpih dan Kayu Serbuk:
Instrumen Kebijakan bagi Penata-Usahaan Kayu Energi

PetakTebang

DKB

TPK

Jmlh DKB

Pasar

Lampiran (V, n)
setelah dibayar

PSDH.

SKSHH

PSDH (KLHK)
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penting mengingat hingga saat ini angka konversi 
yang tersedia baru sampai kayu bulat kecil, 
sementara produk antara di lapangan telah 
menunjukkan perkembangan pada bentuk kayu 
serpih dan kayu serbuk.

Kebijakan Energi Biomassa Jangka 
Panjang

Intervensi kebijakan jangka panjang dapat 
dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan 
untuk mendukung kelestarian usaha dan 
lingkungan hutan tanaman energi biomassa.  
Kebijakan jangka panjang tersebut meliputi: (i) 
pengembangan kerja sama operasional (KSO) di 
hulu dan di hilir, (ii) negosiasi harga jual produk 
energi biomassa, (iii) pengurangan biaya 
transportasi pengangkutan produk energi 
biomassa, (iv) peningkatan nilai keekonomian 
usaha energi biomassa, dan (v) pemberian 
insentif bagi pelaku usaha energi biomassa.

Pengembangan kerja sama operasional (KSO) di 
hulu dan hilir dapat dilakukan oleh Kementerian 
ESDM dengan mendorong BUMN terkait seperti 
PT PLN untuk melakukan KSO dengan BUMN 
(Perum Perhutani) atau BUMS kehutanan sebagai 
pemilik HTE yang berada di bawah koordinasi 
KLHK. Pelaksanaan KSO ini dapat mengantarkan 
kerja sama yang saling menguntungkan antara PT 
PLN dan BUMN atau BUMS kehutanan yang 
produk energi biomassa sebagai substitusi 
sebagian dari kebutuhan bahan bakar batu bara 
(Co-firing) untuk pembangkit tenaga listriknya. PT 
PLN akan mendapat kepastian pasokan biomassa, 
sementara BUMN atau BUMS kehutanan 
mendapat kepastian pasar.

KSO juga diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan harga pasar. Harga jual untuk kayu 
energi telah ditetapkan setara dengan harga jual 
batubara, yaitu Rp500-600 ribu per ton kayu 
serbuk (PLN, 2021). Sementara hitungan biaya 
produksi serbuk kayu tanpa proses pengeringan 
sebesar Rp876.121 per ton dan dengan proses 
pengeringan meningkat menjadi Rp966.920 per 
ton sehingga negosiasi harga diperlukan oleh 
kedua belah pihak.

P i l i h a n  d a n  R e k o m e n d a s i 
kebijakan (Policy options and 
recommendations)

Intervensi kebijakan yang diperlukan untuk 
pengembangan kayu energi biomassa dan 
pengelolaannya yang berkelanjutan dapat 
dilakukan dalam dua skema utama, yaitu jangka 
pendek dan jangka panjang. Intervensi jangka 
pendek hanya membutuhkan waktu kurang dari 
1 tahun, sedangkan intervensi jangka panjang 
dapat  d i l akukan  o leh  para  pemangku 
kepentingan dalam hal ini Kementerian ESDM 
dan KLHK dengan jangka waktu 1-2 tahun.

Intervensi Kebijakan Jangka Pendek

Intervensi kebijakan jangka pendek yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah adalah (i) regulasi 
penetapan harga patokan dan PSDH untuk kayu 
energi, dan (ii) penetapan angka konversi untuk 
kayu serpih dan serbuk gergaji. Penetapan harga 
patokan menjadi sangat penting dalam rangka 
mempertahankan tingkat keekonomian hutan 
tanaman biomassa. Penetapan harga patokan 
dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk 
setiap produk kehutanan baik yang akan dijual di 
dalam dan luar negeri (ekspor). KLHK saat ini 
sedang membuat usulan perubahan tarif PSDH 
untuk usaha kayu energi oleh pelaku usaha 
sebesar 3% dan oleh masyarakat dalam usaha 
perhutanan sosial (PS) sebesar 1,5%. Usulan ini 
merupakan langkah maju KLHK untuk 
mendukung  usaha  HTE dan seka l i gus 
berkontribusi secara signifikan terhadap 
penurunan emisi karbon dan pencapaian NDC.

Ada 2 rekomendasi untuk penetapan angka 
konversi baik untuk kayu bulat kecil (KBK) 
energi, maupun untuk kayu serpih dan serbuk 
kayu. Untuk KBK energi diusulkan perubahan 
Perdirjen No. P.2/2020 dengan angka konversi 
yang berbeda untuk jenis galam dan kaliandra 

3
yaitu 1 SM Gamal = 472,9 Kg = 0,41 M  dan 1 SM 

3Kaliandra = 726,6 Kg = 0,32  M . Penetapan angka 
konversi kayu serpih dan serbuk kayu juga 
merupakan intervensi kebijakan yang sangat 

Penetapan Angka Konversi untuk Kayu Serpih dan Kayu Serbuk:
Instrumen Kebijakan bagi Penata-Usahaan Kayu Energi

Pilihan dan Rekomendasi kebijakan  
(Policy options and recommendations)



Upaya pengurangan biaya transportasi yang 
digunakan dalam usaha kayu energi menjadi 
penting dan dapat dilakukan melalui jalur laut 
yang dirasakan lebih murah dari penggunaan 
transporasi jalan darat (tol). Dalam hal ini 
pemerintah pusat dan daerah dapat memfasilitasi 
pembuatan pelabuhan-pelabuhan yang lokasinya 
disesuaikan dengan sentra-sentra penghasil kayu 
energi dan juga sentra-sentra penggunanya 
sehingga hal ini dapat mendukung nilai 
keekonomian usaha energi biomassa menjadi 
usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan.  

Kebijakan insentif dalam usaha energi biomassa 
teridentifikasi masih terbatas, antara lain 
pembangkit listrik biomassa masih mendapat 
subsidi yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah 
perlu mengeluarkan kerangka hukum yang lebih 
jelas dan memberikan stimulus ekonomi. Sebagai 
pembelajaran, Malaysia mengeluarkan stimulus 
melalui  Malaysia's Green Technology Financing 
Scheme bagi konsumen listrik hasil pemanfaatan 
energi baru terbarukan ataupun pengusaha yang 
memanfaatkan sumber energi baru terbarukan. 
Contoh lain Argentina memberlakukan tiga 

model insentif bagi investor untuk memproduksi 
EBT, yakni: (i) untuk dijual di pasar dalam negeri 
diberikan insentif pajak; (ii) untuk konsumsi 
sendiri juga akan diberikan insentif pajak; (iii) 
untuk tujuan ekspor tidak akan diberikan insentif 
pajak. Insentif pajak diberikan sampai 15  tahun 
bagi investor yang menjual EBT di pasar dalam 
negeri dan untuk kebutuhan/konsumsi sendiri.

Kebijakan insentif untuk masyarakat juga cukup 
penting terkait dengan pemberian jaminan dan 
kepastian usaha untuk menopang kelangsungan 
hidup mereka. Misalnya dengan pola pemberian 
jaminan hidup selama 2-3 tahun yang diberikan 
selama menunggu hasil panen dari hutan tanaman 
energi (HTE), yang nantinya bisa diperhitungkan 
atau dikalkulasikan pada saat transaksi hasil 
panen. Kalau tidak pemerintah, Perhutani, Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau 
d o n o r, j u g a  b i s a  m e m b e r i k a n  d a n 
mengembangkan s istem insent i f  untuk 
pesanggem yang membudidayakan hutan 
tanaman energi sebagai upaya mendukung 
pencapaian national determined contribution 
(NDC) Indonesia. 
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Lampiran (attachment)

Lampiran 1. Konversi wood log kayu gamal dalam satuan staple meter (SM)

Sumber: Olah data primer (PeFI, 2021)

Lampiran 2. Konversi wood log kayu kaliandra merah dalam satuan staple meter (SM)

Sumber: Olah data primer (PeFI, 2021)
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Lampiran 3. Grafik perubahan dari wood log menjadi wood chip dan saw dust kayu gamal

Lampiran 4. Grafik perubahan dari wood log menjadi wood chip dan saw dust kayu kaliandra merah
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