menyelenggarakan seminar Pengembangan Bambu Nasional
dan Pameran Produk Bambu di Kementerian Perindustrian.
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Pada

PEMBUKAAN FORUM PENGEMBANGAN BAMBU NASIONAL
dengan tema acara

"Bambu Sebagai Produk Ramah Lingkungan Guna

Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan"

Hadirin yang saya hormati,

Bambu merupakan tanaman yang sudah menjadi bagian hidup
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat agraris di

pedesaan. Hampir di setiap pelosok pedesaan Indonesia, bambu
kerap dimanfaatkan sebagai tiang penyangga, bilik rumah,
lantai, pagar, perabot dapur, dan perlengkapan rumah tangga
lainnya, hingga perlengkapan makanan dan minuman dsb.
Kedekatan

Jakarta, 23 Oktober 2012
Yang Terhormat:

• Ibu Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional
• Bapak Sarwono Kusumaatmadja;
• Sdr. Bupati BangU dan Sdr. Bupati Gianyar;
• Para Pejabat Eselon I dari Kementerian terkait

• Para Pejabat Eselon l/ll dan para Staf Ahli Kemenperin;
• Para Pakar, Pengamat, Pencinta Bambu Indonesia
• Hadirin sekalian yang saya hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
karunia-Nyalah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk

bambu

dalam

kehidupan

sehari-hari

masyarakat pedesaan di Indonesia ini menunjukkan
ketergantungan kita terhadap bambu, yang bagi bangsa kita
bernilai lebih dari hanya sekedar tanaman.
Pemanfaatan bambu di Indonesia dan di dunia dari setiap

bagiannya menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari
aspek ketahanan pangan, tunas bambu/rebung {bamboo
shoots) telah dikenal masyarakat dunia sebagai bahan pangan
yang menyehatkan dan kaya nutrisi karena mengandung
Phytosterol, Phenolic Compounds, dan Dietary Fiber. Sebagai
bahan pangan alternatif dan kaya nutrisi, tunas bambu
berpotensi dalam menjamin ketahanan pangan dunia (global
food security).

Sementara ditinjau dari aspek industri, penggunaan

bambu sebagai bahan dasar industri tentunya tidak lagi
merupakan hal yang baru. Bambu dimanfaatkan sebagai bahan

pangan alternatif, bahan alternatif pengganti kayu dalam
membuat furniture, konstruksi bangunan tahan gempa, dinding

bilik dan bamboo flooring, serta penghasil serat tekstil dan
pulpSt kertas.

Lebih lanjut, dari aspek kelestarian lingkungan,
keberadaan bambu yang tumbuh liar memberikan manfaat

sebagai tanaman yang dapat memelihara kondisi kesuburan
tanah, menyelamatkan lahan kritis serta memperbaiki kondisi
alam akibat penebangan liar, serta kerusakan daerah aliran
sungai akibat pembangunan pabrik dan daerah pemukiman.
Akar bambu yang kuat, mampu menahan laju erosi
tanah, tidak menghilangkan unsur hara pada tanah, serta

tambah kita akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi
kita, khususnya ekonomi yang berbasis kerakyatan.
Hadirin sekalian,

Memperhatikan pada jumlah species bambu yang ada di dunia
mencapai lebih dari 1.500 species, tersedia potensi dan peluang
besar untuk pemanfaatan tanaman bambu menjadi berbagai
jenis produk baik tunas, batang bambu, daun, maupun
limbahnya. Beberapa negara maju maupun negara berkembang
secara jeli telah memanfaatkan peluang - peluang tersebut.

mampu menyerap gas efek rumah kaca (C02). Terlebih lagi,

China yang menempati urutan pertama negara penghasil

bambu merupakan bahan dasar dalam mengembangkan energi
alternatif. Dari aspek ini, tanaman bambu dapat mencegah

bambu di dunia memanfaatkan peluang membangun industri

dampak negatif perubahan iklim serta menciptakan kelestarian
lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Pada kesempatan APEC Economic Leaders Meeting

(AELM) ke-20 pada tanggal 8-9 September 2011 di Vladivostok,
Russia, Bambu telah disepakati sebagai salah satu komoditi

yang ' masuk dalam daftar produk ramah lingkungan
[Environmental Goods List). Pada saat pertemuan di Rusia,
China rela membuka pasar dari 53 jenis (HS 6 digit) produk

ramah lingkungan yang memiliki total perdagangan dengan nilai
USD 186.000 juta (estimasi tahun 2011), agar bambu dapat
masuk sebagai produk ramah lingkungan nomor ke-54.
Indonesia saat itu mengusulkan CPO hanya belum berhasil

Meskipun usulan sebagai produk ramah lingkungan berasal dari
China, namun Indonesia tentunya dapat memanfaatkan peluang
ini karena potensi bambu kita juga luar biasa. Peningkatan

pemanfaatan bambu sebagai komoditi yang memberikan nilai

pengolahan tunas bambu (rebung) kalengan. Pada tahun 2011,
China menempati posisi pertama sebagai eksportir rebung
kalengan sebesar 143.000 ton, diikuti Thailand 68.000 ton, dan
Taiwan 18.500 ton. Sementara, Jerman dan Amerika Serikat
memanfaatkan Bamboo Dietary Fibers dalam proses produksi
pangannya.

Selain

dalam

bentuk

bahan

pangan

negara-negara

tersebut juga unggul dalam mengolah bambu sebagai bahan
alternatif pengganti kayu karena karakteristiknya yang kuat dan
jangka waktu penanamannya lebih cepat dibanding tanaman
kayu. Plybamboo misalnya merupakan produk unggulan China
yang kerap digunakan sebagai bahan dasar flooring, furniture,
dan perabotan rumah tangga lainnya.

pengelola hutan tanaman rakyat secara berkelanjutan di
Hadirin yang terhormat,

Pertanyaan yang menggelitik di benak saya: Di mana posisi
Indonesia berdiri dalam pemanfaatan bambu?

Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dunia dalam
menghasilkan
bambu.
Namun
budidaya
maupun

pemanfaatannya sebagai komoditi yang memberikan nilai

ekonomi dan diekspor ke luar negeri hampir tidak terdengar.
Bahkan dalam pemanfaatannya untuk konsumsi dalam negeri

pun, bambu lebih dekat dengan masyarakat pedesaan.
Menyadari potensi manfaat dan keunggulan yang dapat

berbagai wilayah di Indonesia.

Dukungan penuh dari Bappenas, selaku badan perencana

pembangunan nasional sangat diperlukan didalam penyusunan
rencana

jangka

panjang

maupun

jangka

menengah

pengembangan bambu nasional, yang secara pasti akan
melibatkan pula beberapa kementerian terkait, diantaranya
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian
Negara KUKM.

diperoleh, sangat disayangkan apabila budidaya dan
pendayagunaan bambu di Indonesia hingga kini belum ditangam

Saya menyadari, bahwa ketiadaan lembaga yang khusus
menangani bambu ini disebabkan adanya perbedaan peran,
tugas pokok, dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga

secara serius dan terintegrasi.

terkait.

Hal

ini

terbukti

dengan

belum

adanya

Kementerian/Lembaga (K/L) yang khusus bertanggungjawab
terhadap keseluruhan aspek pengembangan pemanfaatan
bambu. Berbagai penelitian, seminar dan pemanfaatan bambu
telah banyak dilakukan oleh masyarakat pencinta bambu,
namun masih dalam skala kecil, belum dikelola secara terpadu
dalam sebuah sistem rantai pasok dan belum merata
pengusahaannya ke seluruh wilayah Indonesia.
Oleh karenanya, pada kesempatan penyelenggaraan

seminar kali ini, saya sangat mengharapkan keterlibatan dan
peran kementerian/lembaga terkait didalam perencanaan

pengembangan bambu nasional secara terpadu, termasuk
penelitian dan pemilihan berbagai species yang disesuaikan
dengan peruntukkan pemanfaatannya sehingga produk berbasis
bambu dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, yang

selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil
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Memperhatikan hal tersebut, Kementerian Perindustrian
mengajak Kementerian/Lembaga lain, untuk secara bersamasama memperkuat koordinasi dan berkomitmen bersama dalam
menjalankan peran masing-masing Kementerian/Lembaga
secara sinergis mulai dari aspek hulu pengembangan bambu

(on-farm) hingga aspek hilir pengolahan bambu sebagai produk
industri {off-farm). Komitmen ini diharapkan dapat berujung

pada suatu penyusunan grand design atau roadmap mengenai
arah pembudidayaan dan pengembangan bambu nasional.
Hadirin sekalian,

Bagi Kementerian Perindustrian sendiri, terdapat 3 (tiga) unit
eselon 1 yang dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam

pengembangan bambu nasional yaitu Ditjen Industri Agro,
Ditjen IKM dan BPKIMI.

Kontribusi Kementerian Perindustrian dapat dilakukan
» Kusnva dengan memanfaatkan keberadaan dan peran Bala.-

Ba a, Besa"Tang ditujukan untuk pengembangan nse
nouTtan teknolog
teknologi
pemngkatan

dan inovasi, serta tomeraalisasinya
^ bagi
dan

S3 a S peSbagi pengembangan bambu ke depan
sebagai komoditi potensial yang bernilai ekonom, tfntf.
Hadirin yang terhormat,

Mensakhiri pidato saya, perkenankan saya untuk mengucapkan

^amat mengikuti pameran kepada para peserta pameran dan
htToara peserta forum seminar, saya ucapkan selamat

Sg£i se^ar ini. Semoga melalui seminar ini diperoleh
hasil yang bermanfaat.

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmaanirrahim" mate
Pameran dan Forum Pengembangan Bambu Nas.on.1 d,

Kementerian Perindustrian secara resmi saya nyatakan d,buka.

Semoga Allah SWT meridhai upaya kita bersama.
Terima kasih.

Wassalawualaikum WarahwatuUahi Wabarakatuh,
MohajT>ad_SHidayat
Menteri Perindustrian

