
MEBI 

Brosur ini menjelaskan

Siapa kami, 

Apa yang kami lakukan, 

Apa yang kami percayai, 

dan Apa yang kami 

rencanakan untuk 

dilaksanakan  

MEBI

Masyarakat Energi Biomassa Indonesia

Ini memberikan pemahaman yang sama tidak 

hanya bagi kami sebagai anggota MEBI tapi juga 

bagi semua pemangku kepentingan yang berinteraksi 

dengan kami

STRATEGI DAN RENCANA AKSI 

Strategi

Rencana Aksi 

Mengoptimalkan peran organisasi dalam 

memberikan pertimbangan dan saran kebijakan 

dan penanganan isu srategis kepada pemerintah 

dan pemangku kepentingan;

Melakukan aliansi dengan organisasi dan/atau 

lembaga lainnya dalam upaya pengembangan

dan pemanfaatan biomassa;

Mendorong peningkatan pemanfaatan biomassa

dalam pengembangan bio-ekonomi untuk berbagai

kebutuhan melalui konsep industri terpadu 

(integrated industry) dan memberdayakan 

masyarakat;

Memberi saran dan pertimbangan terhadap 

berbagai upaya penekanan biaya operasional 

seefektif dan seefisien mungkin (cost efectiveness 

and cost efficiency) kepada produsen energi 

biomassa untuk peningkatan nilai tambah;

Mendorong secara terus-menerus untuk tetap 

fokus pada pengembangan dan pemanfaatan

energi biomassa melalui riset dan inovasi 

teknologi.

Meningkatkan profesionalisme SDM melalui 

diklat, work-shop, simposium, seminar, 

lancheon-talk, dan lain-lain baik diselenggarakan 

sendiri maupun bekerjasama dengan instansi 

lain. 

Mengembangkan jejaring kerja dan kerjasama 

antar-pemangku kepentingan di Indonesia dan 

seluruh dunia melalui konektivitas organisasi 

energi biomasa dan  sistem pendataan digital 

mulai dari sektor hulu-hilir

Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi, 

media masa, dan media lainnya guna 

penyebarluasan kegiatan-kegiatan MEBI serta hasil-

hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan;

Memberikan masukan  kepada pemerintah dalam

hal kebijakan publik dan penanganan  isu-isu

strategis terkait dengan pengembangan dan

pemanfaatan biomassa dan energi biomassa,

serta konservasi energi nasional;

Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing

melalui peningkatan produktivitas, efesiensi biaya 

produksi di sektor hulu-hilir, serta penerimaan 

Insentif sebagai produk hijau yang ramah lingkungan;

Mendorong pengembangan energi biomassa sebagai

unit usaha yang memiliki prospek baik untuk 

mendukung peningkatan kesempatan kerja dan

penyerapan tenaga kerja;

Membangun koordinasi, kerjasama, dan peran 

konsultatif dalam upaya mewujudkan keterpaduan 

dan sinergi antar-pemangku kepentingan melalui

forum MEBI, serta menilai para tenaga ahli biomassa

agar bersertifikasi terakreditasi.

Masyarakat Energi Biomassa Indonesia

+62 21 7919 4095, +62 838 1912 6101 +62 811 592 111, +62 811 136 489

 mebi@mebi.or.id, mebi.biomass@gmail.com www.mebi.or.id
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MISI
1.   Membangun kapasitas SDM dan inovasi 
    teknologi dalam pengembangan biomassa 
    secara efisien dan efektif untuk mencapai
    kemandirian energi;

2.  Mendorong optimalisasi peningkatan nilai 
    tambah dan daya saing serta peningkatan 
    aksesibilitas energi biomassa dengan harga 
    terjangkau kepada seluruh masyarakat; 

4.  Mendukung pengembangan energi 
    biomassa dalam pencapaian target bauran 
    energi terbarukan nasional dan penurunan 
    emisi gas rumah kaca;

5.  Mendorong penerapan riset untuk 
    optimalisasi pemanfatan biomassa sebagai 
    sumber energi terbarukan;

6.  Menjembatani para pemangku kepentingan 
    dan sebagai media konsultatif dalam 
    pengembangan biomasa untuk energi 
    terbarukan.

VISI
Menjadi organisasi profesional terdepan 

dalam pengembangan energi biomassa 

untuk mendukung ketahanan energi dan 

ekonomi nasional secara berkelanjutan.

NILAI-NILAI 

Integritas
Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, 

berpegang pada standar etika moral yang 

tinggi dalam berbisnis, bertanggung jawab 

dan akuntabel.

Transparan

Terpercaya
Mempercayai, menghargai, dan mendukung 

satu sama lain, serta selalu berusaha untuk

mendapatkan kepercayaan dari para pemangku

kepentingan.

Professional
Memiliki kompetensi yang handal sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Inovasi
Menggunakan keahlian dan kepandaiannya 

untuk berimajinasi dan berkreasi guna 

m e m p e r b a i k i  s e c a r a  t e r u s  m e n e r u s 

pengembangan biomassa dan energi biomassa.

Kemitraan
Menjadi mitra kerja yang produktif, kolaboratif,

saling percaya dan menguntungkan dalam 

hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Fondasi MEBI dibangun atas dasar nilai-nilai 

yang membedakan kami dan memandu 

tindakan kami.
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