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SELAMAT DATANG
PABRIK GULA GLENMORE
Setelah penantian selama 2 tahun lebih, akhirnya sindikasi bank
BUMN dan bank BUMD (Bank BRI, BNI, Exim, Bank Jatim dan Bank
Jateng) pada 23 Februari 2015 mulai mengucurkan dana kredit
senilai Rp1,2 triliun terhadap PT Industri Gula Glenmore (perusahaan
patungan PTPN XII dan PTPN XI), untuk pendirian Pabrik Gula
Glenmore di Kabupaten Banyuwangi. Beroperasinya pabrik gula
modern berkapasitas 6.000 tone cane per day (TCD) itu memberikan
banyak harapan, baik berupa peningkatan kinerja PTPN XII maupun
kontribusi terhadap program swasembada gula nasional.

S

ejak dilakukannya ground breaking (pemasangan tiang per
tama) pembangunan PG Glenmore oleh Deputi Bidang Usaha
Agro dan Industri Strategis Kementerian
BUMN, Muhammad Zamkhani, pada
12 Desember 2012, ditargetkan proyek
tersebut rampung dalam jangka 35 bulan.
Dijadwalkan industri gula yang berlokasi di
ujung timur Jawa Timur itu dapat memulai
giling perdana pada Agustus 2016.
Total dana investasi yang dibutuhkan
sebesar Rp1,5 triliun, dengan komposisi
modal bank dengan modal sendiri adalah
80% : 20%. PTPN XII merupakan pemegang saham mayoritas yaitu 90% dan
10%-nya PTPN XI.
”Penyiapan proyek dan aktivitas workshop jalan terus, lahan untuk lokasi PG
Glenmore telah siap seluas 102,4 hektar
terdiri dari 29 hektar untuk pabrik, 10
hektar untuk fasilitas umum dan fasilitas
sosial, sedangkan sisanya digunakan
ruang terbuka hijau,” ujar Ade Prasetyo,
Dirut PT Industri Gula Glenmore (IGG),

lilingi oleh hamparan kebun tebu.
Menurut dia, lahan untuk berdirinya
pabrik gula telah diratakan dan arealnya
dikelilingi pagar serta telah ada bangunan
kantor sementara.
Hingga awal Januari telah direkrut
15 orang yang akan membantu kegiatan
engineering, konstruksi dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, tenaga kerja yang dibutuhkan saat beroperasinya PG Glenmore
sekitar 400 orang meliputi 150 karyawan
pimpinan dan 250 karyawan pelaksana
(jumlah karyawan lebih kecil dibandingkan PG konvensional, karena menerapkan sistem komputerisasi).
Sebagian komponen pun telah siap
yang diletakkan di fasilitas penyimpanan
milik PT Weltes Energi Nusantara. Beberapa komponen yang telah tersedia diantaranya 2 unit boiler asal Afrika Selatan,
stasiun gilingan, dan centrifugal.
”Dengan cairnya dana kredit, maka
segera dilakukan mobilisasi peralatan ke
lokasi pembangunan PG Glenmore dan
berbagai kebutuhan terkait pelaksanaannya pun disiapkan,” papar Ade.

’PG Nasional’

Ade Prasetyo

kepada tim buletin ptpn12, awal Januari
tahun ini.
Lokasi yang dimaksud Ade berada di
Dusun Sidodadi, Desa Karangrejo, Kec.
Glenmore, Kab. Banyuwangi, yang dike

04-buletin ptpn12

PG Glenmore dirancang sebagai
’PG Nasional’ yakni sebagian besar me
ngandalkan komponen lokal dan dita
ngani oleh ahli-ahli dalam negeri. Hanya
49% komponen yang diimpor, selebihnya
yakni 51% merupakan buatan lokal se
perti pemurnian nira, pengeringan dan
pengepakan gula serta pondasi.
Demikian pula kontraktornya merupa
kan perusahaan dalam negeri, dimana
kontraktor EPC (engineering, procure-

