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Untuk informasi lebih lanjut:

Beras Patembayan Dewi Sri
Program Pengembangan Ekonomi 

Setiap pagi, Sunjani bersama teman-temannya tanpa lelah 
menggiling padi di Koperasi Produsen Agribisnis (KPA) 
Makmur Sejahtera Bersama, di Desa Katur, Kabupaten 
Bojonegoro.

KPA Makmur Sejahtera Bersama adalah bagian dari Program 
Pengembangan Masyarakat ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). 
Sejak tahun 2014, koperasi ini menampung dan mengelola 
hasil panen padi dari 263 petani lokal dari 12 desa di 
Kecamatan Gayam dan dua desa dari Kecamatan Kalitidu.

Setidaknya, lebih dari seribu ton gabah kering dari para petani 
dibeli dan diolah di koperasi ini menjadi produk beras yang 
dinamakan “Patembayan Dewi Sri.”

Patembayan Dewi Sri adalah merek beras jenis Menthik Wangi 
andalan KPA. Produk ini merupakan beras aromatik yang 
pulen, bergizi tinggi, dan juga sangat baik untuk kesehatan.

Kualitas beras ini tidak diragukan lagi karena telah lolos uji 
sertifikasi dari salah satu laboratorium di Surabaya pada bulan 
Juli 2022.

Tidak hanya sampai di situ, petani yang tergabung dalam KPA 
juga menjadi pemasok beras untuk vendor katering Lapangan 
Minyak Banyu Urip. Setelah kerja sama pasok beras 
ditandatangani pada pertengahan 2022 lalu, dilakukan 
pengiriman perdana 1,1 ton beras untuk memenuhi kebutuhan 
pangan para pekerja.

Sejak dimulainya program, EMCL terus memberikan dukungan dan 
pendampingan kepada warga di sekitar Lapangan Minyak Banyu 
Urip, mulai dari petani padi, peternak, hingga masyarakat produsen 
hasil tani lainnya.

“Keberhasilan kami tidak luput dari peran EMCL yang terus 
mendampingi kami. Mulai dari bantuan modal usaha, alat 
penggilingan, uji laboratorium, hingga akses pasar sebagai pemasok 
beras di Lapangan Minyak Banyu Urip. Ini membuat jerih payah para 
petani kian bernilai lebih,” ungkap Sunjani.

Kini, distribusi beras Patembayan Dewi Sri telah meluas hingga ke 
konsumen di pertokoan dan minimarket. Tak hanya itu, produk ini 
juga dipasok ke hotel dan distributor melalui perjanjian kerja sama 
yang berbeda.

Atas kegigihan dan kerja keras para petani, beras Patembayan Dewi 
Sri pun telah beredar luas di Bojonegoro, bahkan hingga beberapa 
kota lain di Jawa Timur. 

Petani di Kabupaten Bojonegoro menghasilkan jenis beras unggulan 
berkualitas tinggi yang telah teruji klinis dan mampu menembus pasar daerah.

“Terima kasih EMCL 
sudah mendukung 
kami. Sekarang KPA 
Makmur Sejahtera 
Bersama telah 
menjadi solusi 
bagi petani lokal 
serta turut 
menjaga 
ketahanan 
pangan 
Kabupaten 
Bojonegoro.”
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