SIARAN PERS
Untuk Disiarkan Segera
Menteri Perindustrian Meresmikan Pembangunan
Pabrik Minuman Bebas Alkohol PT Multi Bintang Indonesia Tbk
di Mojokerto, Jawa Timur
Mojokerto, Jumat 17 Januari 2014 – Menteri Perindustrian, Mohamad S. Hidayat
bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia hari ini
meresmikan pembangunan pabrik minuman bebas alkohol PT Multi Bintang Indonesia Tbk
(Multi Bintang) dengan meletakkan batu pertama (groundbreaking) di area industri Sampang
Agung, Mojokerto. Nantinya, pabrik tersebut akan digunakan untuk memproduksi minuman
berkarbonasi bebas alkohol yang sudah lama dikenal oleh konsumen dengan merek dagang
GreenSands dan Bintang Zero. Multi Bintang dikenal sebagai produsen Bir Bintang, bir ikonik
dan favorit di Indonesia dan Heineken, bir premium nomor 1 di dunia.
Dengan total investasi sebesar Rp. 210 miliar, pabrik dengan sistem operasi manufaktur
dengan standar internasional tersebut merupakan fasilitas produksi ke 3 milik perusahaan
menyusul pabrik Tangerang dan Sampang Agung. [Dengan kapasitas produksi sebanyak
500.000 hektoliter,]Pabrik tersebut rencananya akan mulai berproduksi pada bulai Mei 2014
dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar yang meningkat untuk minuman bebas
alkohol produksi PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
Sejalan dengan program pemerintah yaitu MP3EI (Masterplan for Acceleration and
Expansion of Indonesia's Economic Development) di koridor Jawa, dibangunnya pabrik minuman
bebas alkohol tersebut ikut mendorong sekaligus membuktikan besarnya kepercayaan investor
pada Indonesia. Hal ini tentunya juga memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia
dan juga untuk pendapatan daerah dan masyarakat setempat. Investasi tersebut juga menjadi
bukti atas komitmen PT Multi Bintang Indonesia Tbk, yang telah beroperasi lebih dari 80 tahun
di Indonesia, untuk tetap terus tumbuh dan maju bersama Indonesia.
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Apresiasi Pada Konsumen & Pemerintah Indonesia
“Kesuksesan yang dicapai oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk hingga kini tidak lepas
dari dukungan konsumen di Indonesia yang telah menerima produk-produk Multi Bintang
dengan baik selama lebih dari 80 tahun. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan
konsumen Indonesia terhadap produk-produk kami,” sambut Bapak Cosmas Batubara selaku
Presiden Komisaris PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
Produk-produk Multi Bintang juga telah berhasil menarik perhatian konsumen
internasional karena cita rasa dan kualitasnya. Hal ini juga telah diakui oleh dunia internasional
lewat sederetan penghargaan dalam kompetisi internasional yang telah dimenangkan.
Bapak Cosmas Batubara juga menambahkan, “Tren permintaan produk Multi Bintang
untuk berbagai daerah wisata di Indonesia dan untuk ekspor mancanegara juga terus
meningkat setiap tahunnya. Hal ini mendorong Multi Bintang untuk terus memastikan
ketersediaan produk-produk kami secara kontinyu.”
Selain itu, keberadaan produk-produk Multi Bintang juga turut menciptakan lapangan
kerja dan mendukung perekonomian kecil yang muncul dari jalur distribusi yang meliputi
peritel tradisional dan moderen, grosir, industri pariwisata dan hospitality seperti restoran, cafe
dan hotel.
Berbagai pencapaian Multi Bintang yang telah tercatat dalam sejarah hingga kini juga
berkat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian,
BKPM dan juga Kabupaten Mojokerto sebagai pemerintah daerah setempat.
Peresmian ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Bapak Panggah
Susanto, Bupati Mojokerto, Bapak Mustofa Kamal Pasa; jajaran Komisaris dan Direksi PT Multi
Bintang Indonesia Tbk; serta perwakilan pemerintah daerah Mojokerto dan masyarakat.

Tentang PT Multi Bintang Indonesia
PT Multi Bintang Indonesia Tbk mayoritas dimiliki oleh HEINEKEN NV. Pertama kali
didirikan dengan nama Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen di Medan pada 1929
sebagai brewery Heineken pertama di luar Eropa.
Di tahun 1932, mulai memproduksi Java Beer di Surabaya. Brewery kedua di Tangerang,
Banten mulai beroperasi pada tahun 1972. Dan di tahun 1997, brewery Sampang Agung
didirikan sebagai pengganti brewery di Surabaya. Saat ini, Multi Bintang
mengoperasikan 2 brewery yaitu di Tangerang dan Sampang Agung. Pabrik minuman
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bebas alkohol terpisah berlokasi di Sampang Agung, Mojokerto akan mulai beroperasi di
bulan Mei 2014.
Pada tahun 1981, menjadi perusahaan terbuka, berganti nama menjadi PT Multi Bintang
Indonesia Tbk. dan terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta hingga sekarang.
Multi Bintang melalui anak perusahaannya, PT Multi Bintang Indonesia Niaga sudah
memiliki jaringan penjualan dan pemasaran yang luas di berbagai kota besar di
Indonesia baik dari Medan di Sumatera Utara hingga Jayapura di Papua.
Penghargaan:
 Pada tahun 2011, Bir Bintang memperoleh Medali Emas untuk kategori Lager
Beer dan dianugerahi sebagai ‘Champion Beer 2011’ dalam sebuah kompetisi bir
tingkat dunia yaitu The Brewing Industry International Award (BIIA 2011) di
London. Selain itu, di tahun 2013 Bir Bintang juga masuk ke dalam ‘Top 100
Most Valuable Brands in Indonesia’juga dari Majalah SWA.
 PT Multi Bintang juga memperoleh anugerah sebagai salah satu dari Top 50 Best
Performing Indonesian Companies oleh majalah Forbes Indonesia di tahun 2012.
Dan baru-baru ini, PT Multi Bintang Indonesia juga mendapatkan penghargaan
Indonesian Employers of Choice 2013 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA
dan HayGroup.
 Multi Bintang Indonesia identik dengan Bir Bintang, ikon bir Indonesia. Multi
Bintang juga memproduksi dan memasarkan Heineken dan serangkaian merek
minuman bebas alkohol seperti Bintang Zero dan Green Sands di Indonesia.

For further information, please contact:
Ika Noviera
Corporate Communication and Responsibility Manager
Phone: (021) 75924611
Email: ika.noviera@multibintang.co.id
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GREEN SANDS

Green Sands merupakan merek international yang berasal dari Swiss dan merupakan
produk kelas dunia yang telah hadir di pasar Indonesia sejak April 1982. Pada awalnya
produk ini termasuk dalam merek shandy, mengandung alcohol. Namun di tahun 2002,
Green Sands berevolusi menjadi minuman bebas alkohol. Tahun 2003, Green Sands,
meluncurkan varian baru Green Sands PASSION dan Green Sands FIESTA yang menjadi
minuman pilihan remaja aktif, dan di tahun 2007 kembali meluncurkan varian baru
Recharge, minuman soda yang mengandung ekstrak Ginseng dan Guarana.

BINTANG ZERO
Bintang Zero diperkenalkan pada tahun 2005 dan merupakan
minuman malt bebas alcohol pertama di Indonesia. Minuman ini
terbuat dari Malt, sejenis biji-bijian barley (gandum) yang
memiliki nutrisi yang tinggi dan tidak melewati proses fermentasi.
Bintang Zero merupakan pilihan bagi konsumen yang
menginginkan minuman malt namun bebas alcohol. Seiring
dengan pertumbuhan pasar yang positif, Bintang Zero saat ini
menjadi Pioner dan Market Leader di kategorinya.
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