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Multi Bintang Resmikan Fasilitas Biomassa Pertama di
Industri Consumer Goods
Peresmian Fasilitas Biomassa di Sampangagung, Mojokerto

SAMPANGAGUNG, 08 November 2018 – Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk
mendukung Pemerintah Indonesia yang sedang mentransformasi industri nasional menjadi
industri hijau, PT Multi Bintang Indonesia Tbk (Multi Bintang) meresmikan fasilitas biomassa
di lokasi operasionalnya di Sampangagung, Mojokerto, Jawa Timur. Fasilitas biomassa ini
akan menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) yang menggantikan penggunaan bahan
bakar gas alam. Dengan beralih ke EBT maka emisi CO2 dari operasional brewery
Sampangagung berkurang hingga 90% atau setara dengan 5.000 ton CO2.
“Sebagai salah satu perusahaan minuman terkemuka di Indonesia, kami sangat bangga
dengan pencapaian ini. Peresmian fasilitas biomassa di brewery Sampangagung merupakan
bukti bahwa selain bertanggung jawab menghasilkan produk-produk minuman berkualitas,
Multi Bintang juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah
operasionalnya,” kata Cosmas Batubara, President Commissioner PT Multi Bintang Indonesia
Tbk, saat peresmian fasilitas Biomassa, di brewery Multi Bintang Sampangagung (08/11).
Bekerja sama dengan PT Tasma Bio Energi, perusahaan penyedia fasilitas biomassa, Multi
Bintang menggantikan energi panas, yang selama ini berasal dari gas alam (energi fosil),
dengan EBT untuk memanaskan boiler yang digunakan dalam proses brewing dan
operasional brewery lainnya. EBT ini berasal dari hasil pembakaran 80% limbah industri
pertanian (limbah sekam padi) dan juga 20% limbah industri pengolahan kayu (limbah
cacahan kayu).
“Peresmian fasilitas biomassa ini, merupakan sebuah pencapaian yang semakin
mendekatkan kami dengan salah satu target keberlanjutan (sustainability) perusahaan yaitu
penggunaan 100% energi panas hasil dari EBT di tahun 2023 untuk semua proses
operasional kami”, ujar Chew Boon Hee, Supply Chain Director PT Multi Bintang Indonesia
Tbk.
Hal ini tentunya sejalan dengan amanat UU Perindustrian 3/2014 mengenai transformasi
menyeluruh industri nasional menjadi industri hijau. UU tersebut mengamanatkan pelaku
usaha untuk efisien dalam penggunaan bahan baku, energi dan air. Dengan proses produksi
yang efisien pastinya akan meningkatkan keunggulan daya saing produk di pasaran.
Limbah dari pengoperasian fasilitas biomassa ini nantinya juga akan dapat digunakan kembali
sebagai bahan baku pupuk organik untuk mendukung pertanian masyarakat sekitar, yang

dengan sendirinya, akan menciptakan fondasi awal dari sebuah pembentukan ekosistem
circular economy untuk masyarakat sekitar, kata Cosmas.
“Fasilitas biomassa ini merupakan pertanggungjawaban kami terhadap lingkungan dan sosial.
Lebih dari itu, kami menargetkan di tahun 2020 untuk dapat mencapai zero emission waste di
semua mata rantai produksi dan operasional Multi Bintang. Terima kasih kepada mitra kami,
PT Tasma Bio Energi yang membantu Multi Bintang dalam mewujudkan Brew a Better
Indonesia,” tutup Cosmas.
***
Tentang PT Multi Bintang Indonesia Tbk – www.multibintang.co.id
Multi Bintang tumbuh kuat menjadi perusahaan minuman yang terkemuka dan bertanggung jawab serta dengan
bangga menjadi bagian sejarah Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Multi Bintang identik dengan Bir Bintang,
merek bir ikonik di Indonesia. Selain itu, Multi Bintang juga menawarkan portfolio merek bir seperti Heineken
(merek bir premium di dunia), Bintang Radler dengan kadar alkohol rendah, dan minuman non alkohol seperti
Bintang Radler 0.0%, Bintang Zero 0.0%, Bintang Maxx, Green Sands dan Fayrouz di Indonesia. Baru-baru ini,
Multi Bintang juga memasarkan Strongbow, merek Cider no 1 di dunia. Selain produk, Multi Bintang juga bersinar
melalui kinerja dan sumber daya manusianya. Multi Bintang juga dianugerahi sebagai salah satu Indonesia Best
Public Companies 2014, Indonesian Employer of Choice 2013, Best Water Management di Sustainable Business
Award 2016, dan Bir Bintang dianugerahi sebagai Most Valuable Indonesian Brand 2013-2016.
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Lembar Fakta
Kerjasama Multi Bintang Indonesia dengan Tasma Bio Energy
Sesuai dengan prinsip usaha yang berkelanjutan Multi Bintang terus berinovasi untuk mengurangi emisi
carbon dari kegiatan operasionalnya. Melalui kerjasama BOO (Build-Own-Operate) dengan Tasma,
sebuah fasilitas biomasa telah dibangun di area brewery Sampangagung, Mojokerto, Jawa Timur.
Dengan beroperasinya fasilitas biomassa tersebut, brewery Sampangagung akan menggunakan energi
panas dari bahan bakar ramah lingkungan, menggantikan panas dari bahan bakar gas alam (berbasis
fosil) yang selama ini digunakan.
Fasilitas biomassa di Sampangagung brewery

Bagan Circular Economy

