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Cetakan I : 
Hak cipta dilindungi undang-undang
Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA: 
Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 
12 Tahun 1997, bahwa:
1.  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu 

ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2.  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
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Selayang Pandang

Setelah menelurkan buku Kupas Tuntas Kelor 
Pesona Tanaman Ajaib pada 2021, kolaborasi 
Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (BPSILKH) Kuok 
dengan PT PLN (Persero) kembali melahirkan 
sebuah buku, yang diberi judul Mendamba 
Manfaat Kayu Putih di Lahan Gambut.

Buku ini terdiri dari 14 bab 
pembahasan tentang kayu putih 
yang dirangkum dari berbagai 
referensi dan penelitian. Dikemas 
dengan tata bahasa yang lugas, 
penyajian yang terstruktur, dan 
layout yang menarik, pembaca 
dibuat terhanyut untuk 
menuntaskan membacanya. 

Buku ini merupakan 
legacy dari sebuah kolaborasi 
dan bukti bahwa PLN tidak 
hanya sebatas melistriki. Kami 
berharap buku ini menjadi 
pemicu dalam pengembangan 
dan budidaya kayu putih khususnya 
di lahan gambut. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan memberikan manfaat 
bagi yang membacanya.

Pekanbaru, Desember 2022
General Manager
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah

I Njoman Surjana D



Kata Sambutan
Bismillahirrahmannirrahim …. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh ….

Bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas keberkahan umur 
dan karunia pengetahuan kita sampai pada titik ini. Buku “Mendamba Manfaat Minyak 
Kayu Putih di Lahan Gambut” pada bulan ini tersusun dan terbit melalui proses 
panjang. Buku ini selain bentuk diseminasi atas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 
yang kita kuasai secara institusi menjadi bentuk apresiasi dan memposisikan diri atas 
“gap” pada keilmuan tersebut. 

Terbitnya buku ini tentunya atas kerja multi pihak yang terlibat. Terima kasih dan 
apresiasi atas kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas para pihak yang berkontribusi. 
Para penulis berasal dari institusi lingkup Badan Standardisasi Instrumen LHK, pelaku 
usaha dan Badan Riset Inovasi Nasional. Karya dan curahan pemikiran ini dikemas 
secara apik oleh tim professional nan capable dan disponsori oleh PLN UIP Sumbagteng 
melalui program PLN Peduli.

Secara substansi buku ini meramu aspek hulu hingga hilir dalam ramuan “A to 
Z”. Membaca buku ini kami berharap para pembaca akan memahami karakteristik 
budidaya minyak kayu putih di lahan gambut. Selama ini kita mungkin menyangsikan 
produktifikas lahan gambut terlebih untuk membudidayakan minyak kayu putih. 

Lebih lanjut tentunya melalui buku ini kita memahami teknis membudidayakan 
salah satu penghasil minyak asiri dari pelaku usaha langsung. Potensi dan manfaat luar 
biasa dari komoditas hasil hutan bukan kayu ini pun turut disampaikan secara lugas 
dan atraktif. Tidak kalah penting turut pula disampaikan mengenai analisis ekonominya. 

Kami menyadari banyak kekurangan untuk sebuah karya insan literasi ini. Oleh 
karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan menuju kesempurnaan di masa 
mendatang. Sekali lagi kami persembahkan dan dedikasikan buku ini untuk seluruh 
generasi Indonesia agar cerdas dan bersegera mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

 Kata terangkai menjadi kalimat
 Dalam paragraf menyatu padu
 Buku diterima untuk maslahat
 Membacanya akan peroleh ilmu

   Melek potensi sedari dini
   Lahan gambut ditanam kayu putih
   Terimalah karya aktualisasi ini
   Kepada semua dihaturkan terima kasih

 Kepala BPSI LHK Kuok

 Priyo Kusumedi,S.Hut.,MP.


