Yang terhormat,
 Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

 Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia

Yang kami hormati,

WELCOME REMARKS

 Ketua Komisi III, Komisi VI dan Komisi VII DPR
RI

DIREKTUR JENDERAL
ENERGI BARU TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI

 Para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM
 Direksi BUMN beserta jajarannya
 Para Kepala Dinas di Bidang ESDM, Bidang
Pertanian, dan Bidang Pekerjaan Umum
 Ketua Asosiasi Profesi di Bidang Bioenergi

DISAMPAIKAN PADA
PEMBUKAAN INDO-BIOENERGY 2011:
SEMINAR & EKSIBISI

 Ketua

Asosiasi

Usaha

Inti

dan

Usaha

Penunjang di Bidang Bioenergi
 Peserta undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

BALAI KARTINI
JAKARTA, 23 MEI 2011

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita

koordinasi

dan

sinergisitas

di

antara

para

panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang

pemangku kepentingan di bidang energi baru

Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-

terbarukan.

Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul
pada acara “Indo-Bioenergy 2011: Seminar&

Sebelumnya, kami telah mengadakan acara

Eksibisi” dengan tema “Revitalisasi Program

serupa, yaitu Indo-Geothermal yang dilaksanakan

Bioenergi Nasional”.

pada tanggal 29 Maret-30 Maret 2011, dan IndoSolar Wind 2011 pada tanggal 11-12 Mei 2011.

Hadirin yang berbahagia,
Hadirin yang berbahagia,
Kami mengucapkan selamat datang kepada
Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas

Penyelenggaraan acara ini merupakan bagian

kehadiran Bapak dan Ibu pada acara ini di tengah

dari upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan

kesibukan menjalani aktivitas sehari-hari.

dan

meningkatkan

pemanfaatan

energi

terbarukan, termasuk bioenergi dalam memenuhi
Acara ini merupakan suatu rangkaian kegiatan

kebutuhan energi nasional.

dari kegiatan sebelumnya yang bertujuan untuk
lebih

mendesiminasikan

mengenai

Saat ini konsumsi energi Indonesia meningkat

energi

sebesar 7% per tahun. Konsumsi energi tersebut

terbarukan di Indonesia, serta meningkatkan

sangat bergantung pada sumber bahan bakar

pengembangan

dan

informasi
pemanfaatan

fosil yaitu sebesar 95%. Selama ini, energi

mempercepat pencapaian komitmen tersebut,

terbarukan hanya dilihat sebagai energi alternatif.

sehingga langkah pengembangan bioenergi akan

Ketersediaan energi fosil kita sangatlah terbatas,

mendorong pencapaian target pangsa pasar

sehingga kita perlu cerdas dan cermat di dalam

bioenergi pada tahun 2025 nanti.

pemanfaatan energi.
Hadirin yang berbahagia,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
berkomitmen untuk menurunkan penggunaan

Indo-Bioenergy 2011: Seminar & Eksibisi yang

energi fosil melalui konservasi dan diversifikasi

pertama ini, merupakan ajang pertemuan antara

energi. Dari sisi penyediaan, kita harus mulai

pemangku kebijakan baik tingkat pusat, provinsi

memprioritaskan

maupun

penggunaan

energi

baru

terbarukan.

kabupaten/kota,

pengembang,

jasa

penunjang, kalangan ahli, akademisi dan praktisi
di bidang energi baru terbarukan khususnya

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka

bioenergi, yang seluruhnya berjumlah sekitar 300

partisipasi aktif dan peran serta para pemangku

orang peserta.

kepentingan di bidang energi terbarukan sangat
diperlukan.

Kegiatan

Indo-Bioenergy

2011:

Seminar & Eksibisi ini merupakan salah satu
upaya di dalam mensinergikan partisipasi seluruh
pemangku kepentingan di bidang bioenergi untuk

Program Bioenergi, khususnya bahan bakar
nabati (BBN) telah dicanangkan oleh Pemerintah
sejak tahun 2006 melalui Inpres No. 1 Tahun
2006.

Namun,

meskipung

Indonesia

telah

memiliki kapasitas terpasang untuk produksi

Hadirin yang berbahagia,

biodiesel sebesar 3,9 juta kL dan bioetanol
sebesar 516 ribu kL pada tahun 2010, produksi
biodiesel dan bioetanol masih jauh dibandingkan
kapasitas tersebut. Kebijakan mandatori telah
berjalan sejak akhir 2008 dan berbagai peraturan

Acara Indo-Bioenergy 2011: Seminar & Eksibisi
ini akan dilaksanakan dalam waktu dua hari
dengan menyajikan acara seminar dan pameran
secara paralel.

telah dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong
percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN,
namun pengembangan BBN ini masih jauh dari
yang diharapkan.

Pada hari pertama, seminar akan diisi oleh
pembicara

dan

panelis

yang

akan

mengemukakan berbagai isu mulai dari sisi hulu
sampai hilir yang mencakup strategi solusi dan

Dengan melihat kondisi tersebut, acara hari ini

percepatan

implementasi

program

bioenergi;

mengambil tema “Revitalisasi Program Bioenergi

mapping potensi dan penyediaan bahan baku

Nasional” untuk melakukan review dan upaya

bioenergi, serta kebijakan dan formulasi insentif

perbaikan agar program bioenergi dapat berjalan

bagi pengembangan bioenergi di Indonesia.

sesuai dengan yang direncanakan.
Selanjutnya pada hari kedua, seminar akan diisi
dengan paparan dan diskusi mengenai inisiatif
energi bersih dan aspek keberlanjutan bioenergi.
Topik

lain

yang

dibahas

adalah

mengenai

pengalaman
mencakup

implementasi
pengembangan

bioenergi
dan

yang

Hadirin yang berbahagia,

pemanfaatan

listrik serta bahan bakar gas dan cair dari

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada

bioenergi.

pihak-pihak

yang

telah

mendukung

terselenggaranya acara Indo-Bioenergy 2011:
Selanjutnya,

selain

acara

seminar,

Indo-

Seminar & Eksibisi, khususnya kepada asosiasi-

Bioenergy 2011 diisi juga dengan acara pameran

asosiasi

dan

perusahaan-perusahaan

yang

yang diikuti oleh 12 (dua belas) instansi atau

terlibat langsung dalam penyelenggaraan acara

perusahaan yang bergerak di bidang bioenergi.

tersebut, di antaranya Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APBI), Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia

Perlu kami sampaikan juga, bahwa pada hari

(IKABI),

terakhir ini akan ditutup dengan penyelenggaraan

Insyinyur Indonesia (BKKPII), Masyarakat Energi

Kongres Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI)

Terbarukan Indonesia (METI) dan Indonesian

yang pertama. IKABI merupakan suatu organisasi

Centre of Excellent on Bioenergy (ICEB).

yang

terdiri

dari

individu

yang

selama

Badan

Kejuruan

Kimia

Persatuan

ini

mempunyai pengalaman dan atau keahlian di

Di samping itu, kami sebagai penyelenggara tak

dalam pengembangan bioenergi di Indonesia.

lupa

meyampaikan

permohonan

maaf

yang

sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan
ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan acara
kita ini.

Selanjutnya,

kami

mohon

kesediaan

Bapak

Menteri ESDM untuk dapat membuka acara IndoBioenergy 2011: Seminar & Eksibisi ini.

Semoga acara Indo-Bioenergy 2011: Seminar &
Eksibisi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan
bioenergi di Indonesia
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi
Wabarokatuh.

Jakarta, 23 Mei 2011
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi

Luluk Sumiarso

