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BTN Tingkatkan Kesejahteraan Petani Purwakarta
27 April 2019, 16:50:41 WIB

Dirut BTN Maryono bersama Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau unit penggilingan padi di Purwakarta
(Istimewa)

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan
dengan 145 kelompok tani meliputi 10.812 petani di Purwakarta, Jawa Barat. Kemitraan
dengan kelompok tani yang tersebar di kecamatan Pasawahan, Pondok Salam, dan
Wanayasa ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di sana.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, kemitraan dilakukan perseroan dengan
membangun Rice Milling Unit (Unit Penggilingan Padi/RMU) bersama Kementerian BUMN
dan Kementerian Pertanian. Selain itu BTN turut aktif mengembangkan pertanian
organik terintegrasi, hingga pemberian kredit dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para
petani.
“Dari kerja sama ini kini telah tersedia 2 unit penggilingan padi,” katanya dalam
keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4).
Bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Maryono meninjau penggilingan padi di
Kiarapedes, Purwakarta yang telah beroperasi November 2018 dengan kapasitas 1,5 ton
per jam. Unit penggilingan padi lainnya berada di Kecamatan Pasawahan dengan kapasitas
0,75 ton perjam.
“Kami bersyukur kerja sama ini telah membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di
wilayah Purwakarta,” ujarnya.
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Selain membantu menyediakan penggilingan padi, Bank BTN juga mengembangkan
pertanian organik terintegrasi dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dan
Pemerintah Daerah Purwakarta.
“Melalui sistem terintegrasi tersebut, kami juga bisa secara tepat sasaran menyalurkan
KUR bagi para petani. Dengan begitu, Bank BTN berharap para petani tidak lagi terlibat
dengan para tengkulak dan berimbas pada kesejahteraan petani yang terjamin dan harga
pangan yang terjaga,” paparnya.
Menurut Maryono, BTN telah menyalurkan 2.393 kartu tani dan diharapkan jumlah kartu
tani dapat ditingkatkan sehingga banyak masyarakat yang menikmati kemudahan dari apa
yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi kesejahteraan para petani.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno mengungkapkan pembangunan RMU ini
merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang diinisiasi atas kerjasama antar
stakeholder yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Bank BTN melalui Mitra BUMDes
Bersama Waponsa yang turut terlibat melakukan koordinasi dalam project RMU di
wilayah Jawa Barat, khususnya Purwakarta.
“Ini merupakan pilot project dan bila berhasil akan menjadi panduan untuk dilakukan di
wilayah lainnya,” ujar Rini.
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