KAYU CAIR:
ENERGI HIJAU RAMAH LINGKUNGAN, TERBARUKAN DAN BERKELANJUTAN,
PRODUK UNGGULAN MASA DEPAN SEKTOR KEHUTANAN
Oleh : Ir. Nanang Roffandi Ahmad1

I.

PENDAHULUAN
Saat ini dunia sedang dihadapkan pada dua krisis terkait energi, yaitu perubahan
iklim global sebagai dampak dari efek Gas Rumah Kaca (GHG) hasil emisi dari
pembakaran bahan bakar fosil (80 %) dan krisis menipisnya energi itu sendiri.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang ditopang energi fosil telah disadari harus
dikoreksi oleh semua negara dengan tanggungjawab yang berbeda (common but
differentiated responsibility). Pembangunan rendah karbon (Low Carbon
Development) kemudian dicanangkan.
Di Indonesia sendiri, saat ini energi nasional 85 % berasal dari Migas dan 8,7 %
dari batubara yang membuang gas racun CO2 dan Metan ke atmosfer. Minyak
bumi (64,5 %) akan habis (Dewan Energi Nasional, majalah Bisnis Review Edisi
05 Agustus 2009) dalam waktu 10 tahun kedepan ! Sementara perkembangan
energi alternatif; tenaga air, angin, panas bumi tidak berkembang secara nyata !
Pengembangan energi berbasis bio-massa masih diseputar generasi pertama
dan berbenturan dengan masalah pangan yang potensial menimbulkan masalah
kriminal dan pelanggaran HAM. Generasi kedua yang berbasis limbah juga tidak
berkembang karena mengandalkan limbah pemukiman (kota) dan pertanian.
Produk energi tersebut tidak mampu bersaing dengan migas apabila harga
minyak mentah masih dibawah US$ 80,- per barrel. Lagipula pengadaan bahan
bakunya sulit dijamin keberlanjutannya.
Sesungguhnya hutan, sudah menjadi kodratnya dapat menghasilkan; hasil hutan
kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa-jasa lingkungan dan ENERGI. Akan tetapi
keunggulan tersebut belum termanfaatkan secara optimal dan belum tersentuh
teknologi maju. Egon Glesinger, pakar kehutanan (Chief of The Forest Products
Branch of The Food and Agriculture Organization of The United Nations) pada
tahun 1949 telah menulis buku dengan judul: The Coming Age of Wood. Hampir
segalanya dapat dibuat dari kayu yang memiliki 4 (empat) unsur kimia utama :
Karbon, Hidrogen, Oksigen dan sedikit Nitrogen. Dari kayu dapat dibuat bahan
bakar (padat, gas, cair), bahan pangan bagi manusia dan pakan ternak, tekstil
dan rumah/komponen rumah, kertas budaya, bahan industri kimia, obat-obatan
dan kosmetik.
Sesepuh kehutanan yang dimotori bapak Ir. Apandi Mangundikoro (Alm) sejak
tahun 1983 telah mengingatkan kita pentingnya membangun Hutan Tanaman
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Energi, walaupun waktu itu dimulai dengan produksi kayu bakar sebagai energi
pedesaan. Hal tersebut tenggelam dalam hiruk pikuk akselerasi pembangunan
ekonomi berbasis kayu dan minyak.
Sekarang, dengan sentuhan teknologi generasi ketiga kayu dapat diubah
menjadi energi hijau yang ramah lingkungan: KAYU CAIR atau bio-metanol,
yang dalam keseharian sudah dikenal dengan nama SPIRTUS (kayu). Spritus
telah akrab hadir setiap rumah tangga.
Di Eropa, tren penggunaan biomassa untuk energi hijau berkembang sangat
signifikan dibanding lainnya seperti dalam Tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1 : Tren Penggunaan Biomassa untuk Energi Hijau Di Eropa (Mtoe –
million ton equivalent)
1995

2004

Perubahan

Biomass
Air

44.8
26.4

72.3
26.1

+27.5
-0.3

Angin

0.4

5.0

+4.6

Sinar matahari
Geothermal

0.3
2.5

0.7
5.4

+0.4
+2.9

Sumber: Prof. Kristiina Vogt

II.

PILIHAN ENERGI BERBASIS BIOMASSA HASIL HUTAN
Tuhan YME Pengasih dan Penyayang, telah menganugerahkan kepada kita
berupa hutan yang tak terbatas manfaatnya, hanya saja kita manusia yang
sangat terbatas kemampuannya dalam mengambil manfaat tersebut, untuk
sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, penelitian dan
pengembangan serta peningkatan kinerja SDM-nya perlu dipacu.
Ada beberapa jenis energi terbarukan dan berkelanjutan yang berbasis hasil
hutan kayu dan non kayu, yaitu :
A. Energi padat

B. Energi gas

C. Energi cair

: : -

Kayu bakar
Arang kayu
Pelet kayu
Gas yang dihasilkan melalui proses gasifikasi (CH4 –
C4H10)
- Gas Hidrogen (H2)
: - Bio-diesel, melalui proses mekanis dari buah pohon
Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) Kemiri
Racun (Aleurites sp), dan Bintoro
- Bio-etanol, melalui proses fermentasi dengan
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D. Energi listrik

bantuan enzim dari nabati (selulosa)
- Bio-metanol, melalui proses gasifikasi dan Syngas
dari selulosa dan ligno-selulosa
: - Black liquor, sebagai by produk dari proses industri
pulp dari lignin dirubah menjadi energi listrik

Sungguh besar potensi hutan dalam berkontribusi menjawab tantangan global
tersebut. Pemerintah perlu segera mengambil inisiatif membangun kebijakan
yang kondusif termasuk insentif pemungkinnya.
Dari Sembilan macam energi di atas yang paling layak dikembangkan kedepan
adalah energi cair, utamanya bio-metanol. Bio-metanol memang memerlukan
teknologi yang lebih canggih. Tetapi kini, Alhamdulillah teknologi dimaksud telah
tersedia walaupun masih harus melewati tahapan uji implementasi di lapangan
(di Indonesia) untuk komersialisasi dan masih berada di luar negeri (Amerika
Serikat).
Mengapa Bio-metanol ?
Energi padat seluruhnya masih membuang emisi ke atmosfer. Walaupun
Indonesia adalah bukan Negara yang diwajibkan menurunkan emisi karena
secara nasional net-emisinya negatif. Oleh karenanya penggunaan energi
padat tersebut haruslah hati-hati dan bersifat sementara. Kita sadar dan secara
moral juga harus bertanggung jawab dalam kondisi yang berbeda dengan
Negara industri terkait emisi ini (common but differentiated responsibilities).
Energi gas, ini sangat terbatas, lebih tepat dipergunakan setempat, utamanya
untuk tenaga pembangkit listrik. Energi cair lebih fleksibel dan mobile, dapat
diangkut kemana-mana, kecuali black liquor sebagai produk sampingan dari
industri pulp yang langsung dipakai sebagai energi listrik pada industri pulpnya
sendiri. Pada industri pulp & paper di Riau, tenaga listrik sendiri yang
menggunakan bahan baku black liquor dapat mencapai lebih dari 70 %.
Bio-diesel dari buah Nyamplung cocok untuk daerah pesisir karena pohon
Nyamplung mayoritas hidup di pantai. Daerah pantai sendiri memiliki
aksesibilitas (relatif) baik sehingga akan sulit bersaing dengan harga BBM.
Apabila diangkut ke pedalaman muncul masalah biaya angkutan. Biodiesel juga
memiliki rantai karbon yang panjang (6-16) menurut Prof. Suminar Setiati
Achmadi, Guru Besar Kimia Organik dari IPB. Jadi emisinya besar juga, sama
dengan BBM.
Bio-etanol umumnya dibuat dari bahan nabati pangan. Dan ini masalah (kriminal
dan HAM). Di Kehutanan Bio-etanol baru diuji coba dibuat dari pati sagu
(Metroxylon sp) dan nira pohon Aren (Arenga pinnata). Bio-etanol dapat juga
dibuat dari selulosa yang berasal dari kayu atau dari limbah sagu. Rantai
kabonnya hanya dua, jadi cukup ramah lingkungan. Bio-etanol dari selulosa ini
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tidak mampu bersaing dengan Bio-metanol baik dari segi waktu proses, biaya
bahan baku dan rendemen. Tabel 2 berikut ini menjelaskan hal tersebut.
Tabel 2. Data Penting dari Beberapa Biofuel Cair.
Net
Efisiensi
Waktu
kandungan
konversi
proses energi BTU/lb
Gallons/Ton
biomass kering
Metanol
Etanol
Biodiesel RME

Menit
40-50 jam
Hari

9,071
11,908
15,906

105-186
79-119
-

Biaya
$/gallon

1.63
2.00
2.50

Sumber: Prof. Kristiina Vogt
Total biaya produksi metanol dari batubara : US$ 0.46/gal, dari gas alam : US$
2.13/gal dan dari biomass : US$ 1.50/gal.

III.

BIO-METANOL ALIAS KAYU CAIR
Menurut Prof. Kristiina Vogt, pakar bio-energi dari University of Washington,
Oregon-USA, teknologi ini sudah sejak lama ada. Egon Glesinger menyebut
bahan bakar cair dari kayu telah dipakai dalam perang dunia yang lalu untuk
kendaraan militer. Riset pengembangannya terhenti karena ada bahan bakar
fosil yang sangat murah. Pada saat krisis energi di dunia terjadi yang salah
satunya diindikasikan oleh harga crude oil melampaui US$ 100,- per barrel,
teknologi tersebut dihidupkan kembali, dengan peningkatan efisiensinya.
Secara sederhana proses pembuatan bio-metanol dari kayu seperti digambarkan
sbb :
Crude Syngas
Clean Syngas

Gasifier

Scrubber

Methanol
Reactor

Biomass kayu
(Syngas = CO2 + CO + H2)

Bio-Methanol
(Alkoholkayu:CH3OH)
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Gambar 1. Proses Biometanol dari biomasa kayu.
Tidak akan diulas lebih banyak tentang sistem tersebut, karena hak paten masih
ada di USA. Teknologi tersebut telah diujicoba di lima negara bagian di Amerika
Serikat bagian Barat. Menurut Prof. Kristiina Vogt, kepada penulis, apabila
Indonesia dapat mendanai pembuatan model pabrik yang bergerak (M3X), paten
akan didaftarkan di dua negara, USA dan Indonesia. Diperlukan dana untuk itu.
Sampai dengan saat ini penulis belum berhasil mendaptakan sponsor yang
konkrit. Mungkin dampak dari krisis finansial global yang belum pulih, walaupun
bisnis mesin tersebut sangat prospektif.
Bio-metanol kayu cair, mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan
bio-etanol dan metanol dari gas alam atau batubara. Tabel 3 dan Tabel 4 berikut
ini menjelaskan hal tersebut.
Tabel 3. Bio-metanol Vs Bio-etanol
A. Bio-etanol
1. Bahan baku terbatas
2. Teknologi: fermentasi
3. Waktu lama (minggu)
4. Rendemen: 10% – 30%
5. Daur Bahan Baku: pendek
6. Utamanya jadi campuran
gasolin (gasohol)

7. Berbenturan dengan pangan
8. Tidak toksik, bila diminum
memabukkan
9. Rawan deforestasi

10. Biaya produksi lebih tinggi

B. Bio-metanol
1. Lebih luas (limbah, HT)
2. Gasifikasi
3. Singkat (menit)
4. Rendemen: 25% - < 50%
5. Daur BB: panjang
6. Pemakaian lebih luas dan
langsung (transportasi, fuel
cell, komsumsi rumah tangga,
pengganti solar)
7. Tidak berbenturan dengan
pangan
8. Toksik, bila diminum
menyebabkan kebutan dan
kematian
9. Tidak menyebabkan
deforestasi dan menekan
emisi
10. Biaya produksi lebih rendah

Tabel 4. Bio-metanol Vs Metanol
Metanol
Rumus kimia
Bahan baku
Sifat bahan bakar
Keberlanjutan

CH3OH
Fosil (batubara dan
gas alam)
Non renewable
Tidak berkelanjutan

Biometanol
CH3OH
Kayu
(lignosellulose)
Renewable
Berkelanjutan
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Kontribusi terhadap
ketahanan energi

Tidak ada jaminan
dlm jangka panjang

Tingkat konversi

?

Dampak terhadap
lingkungan

Penyumbang emisi
(unsur ikutan lebih
besar : sulfur, nitrat)*

Menjamin
40-50%
(konservatif)
Hampir zero
emission (unsur
ikutan rendah)*

* Prof Suminar Setiati Achmadi
Penggunaan bio-metanol sangat luas karena disamping sebagai substitusi
bahan bakar fosil bagi tansportasi dan pembangkit listrik, juga menjadi bahan
baku industri, pengolahan limbah, pengganti baterai (fuel cell) dan komoditas
ekspor sehingga dapat menjadi alternatif bisnis bagi Hutan Tanaman. BioMetanol layak masuk pasar karbon, baik melalui mekanisme CDM/KP (substitusi
fosil fuel) maupun REDD+ dalam pembangunan Hutan Tanaman dan
pemanfaatan limbah hutan (logging). Dr. George Olah, ahli kimia dan pemenang
hadiah Nobel dari Institute Hidrocarbon Loker, University of Southern California,
mengakui bahwa metanol akan menjadi tonggak utama setelah energi minyak
dan industri kimia. Kini metanol diproduksi dari sumber-sumber yang tidak dapat
diperbaharui (gas, batubara). Kedepan, hutan akan menjadi sumber bahan baku
yang ideal. Memproduksi bio-metanol dari kayu akan membantu dalam
pengamanan energi (energy security).
Mesin Bio-Metanol
Pabrik bio-metanol yang terpusat memerlukan dukungan bahan baku dalam
jumlah besar dan berkelanjutan. Biaya angkutan bahan baku akan menjadi faktor
pembatas. Di Amerika menurut Prof. Kristiina Vogt, jarak 60-100 mil akan
menjadi batas maksimal. Lagipula apabila pabrik diletakkan di wilayah urban,
akan sulit bersaing dengan bahan bakar fosil dari SPBU. Belum lagi problem
pada buangan limbah abu.
Pabrik yang diletakkan tersebar walaupun stasioner masih lebih baik karena
akan menekan ongkos angkut bahan baku dan mengembalikan limbah abu ke
lantai hutan dari mana kayu diperoleh. Pabrik seperti ini mungkin akan lebih
tepat apabila ditempatkan pada sentra industri kayu. Pabrik stasioner ini
memerlukan minimum kapasitas produksinya (minimum economic scale) yaitu
100 ton bahan baku kayu kering per hari.
Pabrik yang bersifat bergerak; Mesin metanol yang mobile (M3X) dapat
menjangkau areal hutan yang terpencil (remote) di lokasi bahan baku, baik dari
hutan tanaman maupun dari limbah logging. Limbah abu dapat dengan mudah
dikembalikan ke lantai hutan setempat. Bio-metanol lebih ringkas dan mudah
diangkut ke pusat-pusat distribusi. Biaya angkutan bahan baku hampir nihil.
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Tipe mesin inilah yang rencananya akan dibuat untuk Indonesia yang
memerlukan biaya. Apabila sudah komersial, pabrik tersebut hanya seharga
sepertiganya, lebih murah dari harga sebuah spindle rotary kecil pada industri
plywood.
Mesin bio-metanol dapat juga memproses bahan baku kayu yang beracun
seperti bekas bantalan kereta api dan tiang telpon yang pada umumnya telah
diawetkan dengan bahan pengawet kimia beracun seperti Phenolic.
Dampak lingkungan
Bio-metanol menguntungkan dari segi lingkungan karena dapat mengurangi
emisi karbon dari bahan bakar fosil yang disubstitusinya. Komisi Energi
California melaporkan bahwa M85 (metanol 85 %, bensin 15 %) akan
mengurangi emisi pencemaran sebesar 50 % dibandingkan bensin. Apabila
digunakan sebagai energi pembangkit listrik tingkat pengurangan emisinya lebih
tinggi lagi. Sebagai contoh di Seatle, Amerika serikat, sebuah rumah yang
memiliki daya listrik 3 KW, untuk menyalakannya dalam sebulan perlu bahan
baku kayu kering sebanyak 3 ton untuk dijadikan metanol.
Metanol terbakar dengan bersih. Metanol lebih sukar dinyalakan dibanding
bensin dan akan terbakar dengan suhu yang lebih rendah, membuat
berkurangnya bahaya kebakaran. Metanol juga larut dalam air dan akan
tergradasi secara alami apabila tumpah ke tanah. Kesempatan kerja baru akan
tercipta di pedesaan dengan kemampuan membayar upah lebih baik. Substitusi
fosil fuel dengan bio-metanol akan mengatasi meningkatnya karbon di atmosfer.
Penggunaan bahan baku limbah logging akan mengurangi emisi di daerah hutan
bekas tebangan serta mengurangi bahaya kebakaran hutan. Penggunaan hutan
tanaman sebagai bahan baku akan menghasilkan rosot karbon dari aktifitas
fotosintesa, pada saat membangun hutan tanamannya.

Pasar Bio-Metanol
Pasar metanol di Amerika Serikat telah berkembang dengan baik, di atas US $ 4
Milyar terutama di perlukan sebagai alternatif bahan bakar bagi transportasi.
Adanya Undang-undang yang mendorong digunakannya bahan bakar hijau akan
lebih mendorong penggunaan metanol.
Pada tahun 2007 China menjadi produsen dan sekaligus konsumen metanol
terbesar di dunia. Di China metanol digunakan untuk transpor taxi dan bus dalam
bentuk M85 dan M100. Akan tetapi metanol dijual di pompa bensin dengan
campuran yang rendah M15. Metanol di China saat ini masih dibuat dari bahan
baku gas alam dan barubara. Kedepan China akan mengembangkan hutan
tanaman sebagai sumber bahan bakunya.
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Di Amerika Serikat penggunaan metanol untuk kendaraan bermotor
menggunakan M85 dengan pertimbangan keamanan. M100 digunakan untuk
mobil balap. Diterimanya produk bio-fuel dari biomassa tergantung pada
dapatnya memberikan manfaat lingkungan dan keuntungan sosial, yang lebih
baik. Mesin M3X oleh karenanya cocok dikembangkan di daerah terpencil dan
dapat menunjang pembangunan Desa Mandiri. Menurut Lotus Engineering UK,
industri otomotif perlu didorong untuk memproduksi model mesin otomotif
generasi baru yang dalam 5 -10 tahun ke depan dikenal dengan mesin otomotif
“Flexy-Fuel (FFV)” yang dapat menggunakan macam-macam campuran bahan
bakar fosil fuel dan bio-fuel. Industri otomotif : Ford, DaimlerChrysler, General
Motor (AS); Mercedes Benz, BMW (Jerman); Lotus (Inggris); Volvo (Swedia),
Greeley Automotive, Chery Automobile, Chang'an Automotive, Huapa
Automotive, Shanghai Automotive, (Cina); dan Kawasaki Motor (Jepang),
sedang menuju ke FFV. Masih menurut Lotus Engineering, dalam 15 – 20 tahun
ke depan bio-metanol akan menjadi bahan bakar standar dunia.
Sinergi antara PLN (PLTD) dan masyarakat dapat direkat oleh pabrik biometanol yang mobile. Ia akan menghasilkan lapangan kerja baru bagi
masyarakat, tersedia pasar yang pasti (PLTD/captive market). PLN pun
memperoleh kepastian dan suplai bahan baku berkelanjutan dari Hutan
Tanaman yang dibangun masyarakat. Uang hasil perdagangan akan tetap
beredar di daerah dan dapat membangkitkan perekonomian desa. Desa tersebut
dapat mendeklarasikan dirinya sebagai Desa Hijau dan Desa Mandiri yang
berhak menerima transfer dana karbon, baik melalui mekanisme REDD,
CDM/KP ataupun mekanisme sukarela (VCM).
Pertimbangan untuk mengembangkan pabrik bio-fuel di Indonesia, utamanya di
daerah terpencil tidak harus menunggu harga minyak mentah mencapai US$ 80
per barrel, karena harga solar di daerah tersebut sudah sangat mahal, antara
Rp. 8.500,- - Rp. 30.000,- per liter (Info dari industri logging dan PLN/PLTD).
Potensi pasar bio-fuel Indonesia sendiri sangat besar, mengingat:
1. Sejak tahun 2004, Indonesia sudah menjadi negara net-importer BBM.
2. Cadangan minyak bumi akan habis dalam 10 tahun kedepan.
3. Pemerintah punya program substitusi energi nasional sebanyak 10% dengan
bahan alternatif terbarukan.
4. Banyak bagian negara kita yang belum terjangkau listrik dan atau
menggunakan tenaga listrik dari PLTD yang sering terganggu suplai BBMnya sehingga mahal harganya.
5. Indonesia sendiri saat ini pengimpor metanol (dari gas alam/ batubara) untuk
kebutuhan industrinya (industri kimia) dan pengolahan limbah (nitrat).
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IV.

POTENSI PENGEMBANGAN BIO-METANOL DI INDONESIA
Seperti dijelaskan oleh Prof. Kristiina Vogt, tipe mesin metanol ada tiga :
1. Kapasitas besar, di atas 100 ton bahan baku kayu kering per hari diletakkan
terpusat. Kelemahannya adalah pada jarak angkut bahan baku kayu yang
tidak ekonomis bila melampaui 100 km. Lainnya adalah ia harus bersaing
dengan BBM yang masih murah dan bersubsidi. Ia baru menarik investasi
bila harga minyak mentah melampaui US$ 80,- per barrel dan subsidi BBM
dihapus. Tipe pabrik ini cocok apabila diorientasikan ke pasar luar negeri
(ekspor) atau substitusi impor.
2. Pabrik yang bersifat dapat dipindah akan tetapi ditempatkan secara menetap,
misalnya didalam pusat-pusat industri perkayuan. Kapasitas dapat
disesuaikan. Ini baik apabila pabrik metanol tersebut dikelola secara
kooperatif (dalam bentuk badan usaha Koperasi) yang pemiliknya adalah
pabrik-pabrik pengolahan kayu hilir yang sekaligus menjadi penjamin suplai
bahan baku limbah kayu dan juga konsumen metanolnya (captive market).
3. Pabrik yang bersifat mobile (M3X) bergerak ke pusat-pusat sumber bahan
baku kayu; pusat penebangan pada industri logging dan Hutan Tanaman
(HTI, HTR, HR, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa). Ia bergerak mengikuti
siklus pemanenannya. Kapasitas bisa bervariasi 2-10 ton bahan baku kayu
kering per hari. Investasi relatif kecil dan metanol bisa dipakai sendiri
setempat.
Ketiganya dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi tipe ketiga (M3X) rasanya
yang paling diprioritaskan. Asep Suntana dalam riset doktornya telah
mengidentifikasi potensi bahan baku bio-metanol dari kayu di Indonesia. Dimana
Indonesia sangat potensial mengingat biomassa yang dibutuhkan tidak
memerlukan standar kualitas kayu tertentu, mencakup kayu diameter kecil
(prunning; pre-commercial and commercial thinning) dan kayu bernilai ekonomi
rendah serta jenis kayu yang kurang dikenal. Disamping itu bahan baku juga
mencakup limbah kayu yang kesemuanya mempunyai ketersediaannya di hutan
alam, hutan tanaman, hutan rakyat, hutan desa, dll yang cukup signifikan.
Komposisi limbah penebangan tergambar pada tabel berikut :
Tabel 5. Komposisi limbah penebangan di Indonesia (Enters 2001)
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Sedangkan
aboveground
forest
biomass
pada
tingkat
nasional
berdasarkan penelitian tahun 2007 menunjukkan bahwa pada tingkat
pemanfaatan 25% akan diperoleh biomass 5,083 juta Mg, pada tingkat
pemanfaatan 50% akan diperoleh biomass 5,400 juta Mg sedangkan pada
pemanfaatan 75% akan diperoleh biomass 10,726 juta Mg. Limbah hutan pada
tahun 1980 adalah sebesar 7.5 juta m3 atau 5 juta Mg setara dengan nilai
ekonomi Rp. 1.2 Triliun atau US $ 132.4 Juta. Belum lagi potensi kayu dari hutan
tanaman. Pemerintah mempunyai program pembangunan Hutan Tanaman
Rakyat 5 (lima) juta ha sampai dengan tahun 2015.
Para pakar pembangunan ekonomi global telah sependapat bahwa
pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh energi fosil telah mengakibatkan
macam-macam krisis, utamanya krisis perubahan iklim global dan krisis
energinya itu sendiri. Mereka berpendapat pembangunan ekonomi kedepan
haruslah menjadi green economy yang ditunjang oleh energi hidrogen, tanpa
polusi. Teknologi hidrogen berbahan baku biomassa, kini telah tersedia di
Jerman, dibawah paten: H2 Patent GmbH. Akan tetapi hal tersebut masih jauh
dan perlu pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk menjadi layak
diusahakan/diimplementasikan. Solusinya adalah mengganti energi fosil dengan
energi hijau yang secara lingkungan baik dan sosial dapat diterima dan
menguntungkan. Pilihan terbaik adalah bio-metanol berbasis kehutanan. Proses
pemilihan ini menghasilkan konsep pembangunan rendah karbon (low carbon
development). Konon, bio-metanol adalah bahan baku terbaik untuk
memproduksi energi hidrogen. Methanol Institute USA menyebutkan bahwa
metanol juga dapat dirubah menjadi Dimethyl Ether (CH3OCH3) yang berfungsi
sebagai LNG. Oleh karena itulah Prof. Kristiina Vogt menilai bahwa Indonesia
sangat potensial untuk mengembangkan bio-metanol berbasis biomassa hutan.
Mengapa Indonesia sangat potensial ?
Pada pertemuan-pertemuan penulis dengan Prof. Kristiina Vogt di Jakarta, beliau
mengatakan ketertarikannya dengan Indonesia untuk mengembangkan biometanol berbahan baku kayu adalah :
1. Indonesia memiliki hutan tropika terbesar ketiga di dunia dengan segala
keunggulan komparatifnya.
2. Masa depan ekonomi akan berada di wilayah Asia-Pasifik dimana Indonesia
adalah negara anggota APEC yang strategis.
3. Indonesia adalah negara kepulauan yang perlu memiliki strategi energi yang
sesuai dengan kondisinya terutama di wilayah Timur.
4. Indonesia adalah negara pengimpor BBM (nett importer) semenjak tahun
2004 dan yang sedang giat mengembangkan bahan bakar alternatif
terbarukan dan berkelanjutan.
5. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi eksporter bio-metanol terutama ke
pasar Asia-Pasifik dan Eropa karena negara-negara maju apabila akan
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mengembangkan bio-metanol berbasis hutan akan mengalami defisit
hutannya.
Prof. Kristiina Vogt menawarkan kepada Indonesia untuk mengimplementasikan
mesin M3X, termasuk uji coba dan pelatihan di Indonesia. Imbalannya adalah
hak paten atas mesin M3X ini akan didaftarkan di dua negara Indonesia dan
Amerika Serikat, apabila Indonesia dapat menyediakan dana untuk itu. Nilai
investasi tersebut adalah relatif kecil, tetapi memerlukan komitmen yang kuat
dari pemerintah untuk mendukungnya. Sektor swastapun dapat menjadi
investornya. Diperlukan waktu dua tahun untuk merealisasikan pabrik M3X
tersebut di Indonesia sejak dana tersedia.
Beberapa kajian implementasi mesin M3X di Indonesia dan produksi bio-metanol
berbasis kayu, yang penulis lakukan, dapat disampaikan hasilnya sbb:
1. Perhitungan harga pokok produksi (HPP) bio-metanol apabila :
a. Bahan baku berasal dari limbah logging/industri : Rp. 4.500,- per liter
b. Berbahan baku berasal dari hutan tanaman : Rp. 4.700,- per liter
c. ROI : < 2 tahun
2. Hutan Tanaman Industri kayu pertukangan yang umumnya mempunyai
luasan 15.000 ha gross, dapat memproduksi bio-metanol secara
berkelanjutan : 50 juta liter per tahun (maksimal).
3. Hutan Tanaman Industri pola transmigrasi mampu menghasilkan bahan
bakar untuk pembangkit listrik secara mandiri hanya dengan memanfaatkan
areal HTI Transnya sebesar : 16 %.
4. Untuk substitusi solar bagi PLTD, Perusahaan Listrik Negara di wilayah
terpencil dengan kapasitas 1 MW, cukup dilayani oleh Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat seluas
(gross) 2.600 ha, apabila menyala selama 24 jam/hari selama 360 hari atau 1
(satu) tahun.
5. Sebuah Unit Management Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam yang memiliki volume tebangan tahunan 287.000 m3, mampu
menghasilkan limbah penebangan yang apabila 50 % nya dimanfaatkan
untuk produksi bio-metanol maka jumlah bio-metanol yang dihasilkan mampu
mensubstitusi BBM solar 100 %, bahkan masih lebih yang dapat
dipergunakan untuk substitusi impor metanol bagi pembuatan lem (glue)
pada industri plywoodnya.
6. Apabila program pemerintah untuk mensubstitusi energi nasional yang
jumlahnya 40 juta kilo liter per tahun sebesar 10% dengan bio-fuel dan dibuat
dari kayu hutan tanaman, maka luas hutan tanaman yang diperlukan hanya
1,4 juta ha (gross), dan investasinya hanya memerlukan 41% dari investasi
yang diprogramkan pemerintah (Rp. 200 Triliun).
7. Pengembangan kayu cair bio-metanol ini akan memperkuat kemandirian
energi nasional.
8. Bersama dengan metanol berbahan baku gas alam dan batubara, biometanol akan menjadi substitusi BBM setelah tahun 2020.
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V.

HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN ENERGI KAYU CAIR
1. Bahwasannya khusus kayu, dapat menjadi energi alternatif, terbarukan, dan
berkelanjutan serta ramah lingkungan, belum diketahui publik, termasuk para
elitnya. Dewan Energi Nasional (DEN) masih sektoral, belum menyentuh
potensi yang ada dan besar pada sektor kehutanan. Diperlukan upayaupaya antara lain:
a. Sosialisasi, utamanya ditingkat elit seperti LIPI, BPPT, LEMIGAS,
Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Keuangan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, DPR,
dan Presiden.
b. Presiden harus mengubah keanggotaan DEN dengan memasukan pakar
kehutanan sebagai salah satu anggotanya.
Begitu juga ditingkat
pelaksanaannya harus ada POKJA tersendiri.
c. Sinergi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kehutanan
harus diperkuat.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini baik terkait energi,
kehutanan, kelistrikan, transportasi dan lingkungan hidup, belum cukup
memberi payung hukum yang kuat bagi pengembangan kayu cair ini. Perlu
dibuat terobosan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) atau minimal Peraturan Pemerintah.
3. Teknologi permbuatan kayu cair kini telah tersedia di Amerika Serikat
(University of Washington, Oregon) dan telah ada kesediaan untuk
dipatenkan di Indonesia. Perlu dana investasi untuk membuat model adopsi
teknologi tersebut ke tingkat komersial di Indonesia. Pemerintah semestinya
dapat menjadikan pendanan pembangunan model tsb sebagai sasaran
stimulus terkait perubahan iklim global.

VI.

INSENTIF YANG PERLU DIBANGUN
Untuk mendatangkan teknologi baru dari luar negeri serta melakukan ujicoba di
lapangan di Indonesia, serta mengadopsikan kedalam bisnis diperlukan
dukungan para pihak, utamanya Pemerintah.
1. Komitmen mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah harus
terbangun dengan kuat karena pengembangan bio-metanol berbasis kayu ini
merupakan mitigasi sekaligus adaptasi terhadap perubahan iklim global.
2. Untuk mendatangkan teknologi baru perlu dukungan dana, baik dari nasional
maupun internasional, atau melalui mekanisme transfer of technology seperti
dalam CDM. Dalam hal ini fungsi Pemerintah sangat diharapkan.
3. Pemerintah (Kementerian Kehutanan) harus memasukkan program
pembangunan bio-metanol ini kedalam Rencana Kerja Jangka
Menengahnya. Bila belum ada harus dilakukan revisi.
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4. Kementerian Kehutanan harus pro-aktif didalam Lembaga Dewan Energi
Nasional, bersinergi dengan Kementerian ESDM dan terkait lainnya agar biometanol dapat menjadi bagian dari strategi energy security.
5. Bahan baku kayu baik dari limbah logging maupun hutan tanaman harus
dibebaskan dari segala pungutan, begitu pula produk bio-metanolnya harus
bebas pajak dan pungutan. Apabila pemerintah akan mengambil pajak dari
usaha ini cukup dari PPh pasal 21 (Pajak Badan) atas badan usahanya saja.

VII.

KESIMPULAN
1. Bio-metanol sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia.
2. Pada saat harga minyak mentah masih dibawah US$ 80 per barrel dan masih
adanya subsidi dari pemerintah, bio-metanol diprioritaskan dikembangkan di
daerah terpencil/tertinggal menggunakan M3X.
3. Diperlukan dukungan pemerintah dan atau masyarakat bisnis untuk
mengimplementasikan teknologi baru M3X sebagai prioritas pertama.
4. Investasi dalam industri bio-metanol berbasis hutan, layak menerima transfer
dana karbon.
5. Hutan Indonesia mampu membantu menjawab tantangan krisis global secara
signifikan, terkait energi.

Jakarta, 17 Maret 2011
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