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I. GAMBARAN UMUM 

1.  PDP Kahyangan Jember sebagai BUMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)  

Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan, dengan mengacu 

pada Undang undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perda Nomor 1 

Tahun 1969 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan yaitu perubahan pertama Perda 

Nomor 15 Tahun 1989, perubahan kedua Perda Nomor 7 Tahun 1997 dan terakhir dirubah 

menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2012. Pada perubahan terakhir materi perubahannya lebih 

luas antara lain mengatur tentang perubahan nama perusahaan menjadi PDP Kahyangan 

Jember, pengaturan tentang pengangkatan Direksi melalui mekanisme fit and proper test, 

komposisi Badan Pengawas dan memperluas cakupan bidang usaha perusahaan.  

2. Maksud dan tujuan didirikan Perusahaan Daerah Perkebunan Jember adalah : 

a. Menjadi salah satu penyumbang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b. Menciptakan lapangan kerja, penopang pengembangan ekonomi dan sumber 

pendapatan masyarakat sekitar kebun. 

c. Menjaga kelestarian sumber daya alam (flora dan fauna) dan air untuk kesejahteraan 

masyarakat.  

3. Luasan Tanaman dan Jenis Tanaman yang dikelola : 

a. Karet    =  1.828,7940 Ha 

b. Kopi    =  1.650,1000 Ha 

c. Tanaman Lain   =        5,7960 Ha 

Jumlah =  3.484,6900 Ha 

4. Luasan Non Tanaman 

a. Hutan Cadangan   =     164,7114 Ha 

b. Emplasemen   =       48,9405 Ha 

c. Jalan dan Jembatan  =       36,9200 Ha 

d. Curah/Sungai/Sungai kecil =       65,0920 Ha 

Jumlah =     315,6639 Ha 

Total luas lahan PDP Kahyangan Jember = 3.800,3539 Ha 

(Sumberdata : Data areal & tanaman RKAP 2022) 

 

5. Prinsip dasar dalam pengelolaan perusahaan 

a. Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan serendah-rendahnya dan 

pendapatan setinggi-tingginya untuk memperoleh laba perusahaan. 

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha dalam menyikapi iklim usaha yang dinamis. 

c. Diperlukan dana investasi yang memadai untuk pengembangan usaha. 

d. Penataan manajemen sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance).   
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6. Hak Guna Usaha 

No KEBUN ALAMAT 
Tahun Berakhir 

Ijin H.G.U 

1 Sumberwadung 

(1.026,7075 Ha) 

Desa : Harjomulyo 

Kec.  : Silo 
24 Januari 2034 

2 Kalimrawan 

(385,2630 Ha) 

Desa : Pace 

Kec.  : Silo 
Mei 2020 

3 Gunungpasang 

(1.069,5714 Ha) 

Desa : Kemiri 

Kec.  : Panti 
Mei 2020 

4 Sumberpandan 

(848,6900 Ha) 

Desa : Gelang 

Kec.  : Sumberbaru 
Mei 2020 

5 Sumbertenggulun 

(470,1220 Ha) 

Desa : Manggisan 

Kec.  : Tanggul 
Mei 2020 

 

Saat ini PDP masih dalam proses penyelesaian pengurusan perpanjangan perijinan Hak 

Guna Usaha (HGU) untuk kebun-kebun tersebut di atas yang telah berakhir masa ijin HGU-

nya. Sejak Tahun 2018 mulai pengajuan dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung 

perijinan HGU. 

 

II. PERMASALAHAN 

1. Pendapatan perusahaan sejak tahun 2014 mengalami defisit.  

Hal tersebut karena :  

a. Pengeluaran/Pembiayaan semakin tinggi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan 

yang signifikan, disebabkan : 

- Upah Minimum Kabupaten (UMK)  setiap tahun  selalu naik antara 8,5 % s.d 10% 

sehingga menambah beban biaya operasional perusahaan terutama biaya umum 

upah langsung/tak langsung.  

- Perbandingan Harga Pokok Produksi (HPP) Karet dan Kopi dengan Realisasi 

Harga Penjualan disampaikan sebagai berikut : 
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- Kenaikan harga barang/jasa sebagai bahan pendukung produksi setiap tahun terus 

naik.  

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada rekanan menyebabkan 

harga penawaran penjualan kurang kompetitif.   

b. Penetapan pencapaian laba perusahaan sebagai indikator keberhasilan (prestige 

performance) pengelolaan perusahaan bagi Direksi di periode-periode sebelumnya 

dengan menargetkan setoran PAD sebesar-besarnya dengan mengorbankan 

pemeliharaan tanaman maupun investasi berkelanjutan pada tanaman tersebut, 

misalnya pada tanaman karet maupun kopi yang minim perlakuan pengolahan tanah, 

pangkasan maupun pemupukan, sehingga terjadi penurunan produktivitas. 

Keberhasilan pengelolaan perusahaan didasarkan pada besaran cash flow keuangan 

yang diperoleh,  hal ini dikarenakan keuntungan murni dalam bentuk uang tunai 

(secara keseluruhan) sedangkan pada laporan neraca dan laba/rugi, laba bersih setelah 

pajak yang tercantum adalah gabungan antara uang tunai dan aset maupun investasi 

non tunai. Sehingga pada saat perusahaan dinyatakan dalam kondisi Laba, sesuai 

aturan Perda No. 2 tahun 2012 diwajibkan perusahaan menyetor PAD kepada Kas 

Daerah sebesar 55% dalam bentuk uang tunai, padahal dalam realisasinya keuntungan 

100% yang dicapai oleh perusahaan masih berupa campuran uang tunai dan aset (yang 

disetarakan dengan nilai uang). 
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2. Masalah Internal dan Eksternal  

Berbagai kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat 

menghambat berkembangnya perusahaan yaitu : 

a. Aspek regulasi termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2012 belum memadai dan dianggap 

tidak sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini.  

b. Masyarakat sekitar kebun mulai banyak mengusahakan komoditas perkebunan sejenis 

yang menjadi bisnis inti PDP. Kondisi tersebut mempengaruhi ketersediaan barang di 

pasar (supply), persaingan harga tenaga petik dan harga jual barang. 

c. Target produksi tidak tercapai/menurun disebabkan produktifitas tanaman menurun. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan  produktifitas tanaman cukup komplek, 

antara lain : 

- Dampak Pola Tanam 

Pola tanam karet dan kopi yang diterapkan pada masa lalu adalah “sistem pagar 

ganda” yaitu di sela-sela tanaman karet ditanam tanaman kopi. Pada saat 

tanaman karet masih muda dan percabangan tanaman belum terlalu rindang  

produktifitas tanaman kopi masih optimal, tapi dengan semakin berkembangnya 

pertumbuhan tanaman, habitus tanaman mulai menutup berpengaruh terhadap 

penyinaran matahari yang dibutuhkan tanaman kopi mulai terganggu dan 

berdampak pada produktifitas. 

- Pemeliharaan tanaman tidak sesuai dengan standar teknis 

Penggunaan biaya untuk pemeliharaan tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman terlambat/kurang sehat dan pencapaian produksi menurun. 

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi target PAD setiap tahun. Biaya 

yang diperlukan untuk mencapai standar sebagai berikut :  
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Sumberdata : Data Keuangan (Laporan Keuangan per 31 Desember 2021) Unaudited & Data 

Prodtek (didasarkan VADEMECCUM PDP dan Luas Areal) 

 

- Umur tanaman banyak yang tua, sehingga perbandingan TM yang produktif dan 

TBM kurang ideal. Kondisi tersebut karena proses peremajaan tidak dilakukan 

secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan memperhatikan komposisi 

tanaman yang ideal.  

- Pada tanaman karet tua kondisinya sudah tidak sehat dan bidang sadap rusak 

karena intensitas penyadapan untuk mengejar target produksi. 

- Klon tanaman yang ditanam tidak seragam, sebagian besar dari sailing, 

sehingga produktifitasnya rendah. 

- Jumlah populasi tanaman Karet dan Kopi per hektar tidak sesuai dengan 

standar baku. Rincian disampaikan sebagai berikut : 

No Luas Areal Standar % (Ha) 
Realisasi PDP % 

(Ha) 

1 TTAD/TTI 5,00 2,00 

2 TBM 15,00 11,00 

3 TM 80,00 87,00 

 

- Kondisi iklim beberapa tahun ini tidak menentu dan sulit diprediksi/fluktuatif, 

sedangkan pengaruh iklim sangat berpengaruh terhadap tanaman. Karakter 

tanaman kopi di kebun wilayah barat (Sumberpandan, Sumbertenggulun) 

memerlukan kondisi musim kering yang lebih lama dibandingkan tanaman kopi 

di kebun timur (Sumberwadung, Kalimrawan). Sedangkan untuk kebun 

Gunungpasang iklimnya cenderung stabil sehingga potensi produksi lebih bila 

dibandingkan dengan kebun wilayah Barat dan kebun wilayah Timur. 
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d. Perusahaan masih tertumpu pada bisnis raw (hulu), belum sepenuhnya pada produk 

hilir (olahan), sehingga harga jual barang yang dihasilkan dipengaruhi oleh harga 

pasar internasional/nasional yang cenderung fluktuatif. Perusahaan masih belum 

mengembangkan inovasi teknologi untuk menghasilkan produk jadi (produk hilir) 

yang siap bersaing dipasar industri karena terbentur masalah permodalan.  

e. Biaya umum setiap tahun selalu naik disebabkan oleh naiknya UMK. Naiknya harga 

barang dan jasa (sarana produksi) juga mempengaruhi harga pokok produksi, 

sedangkan harga jual komoditi perkebunan sangat tergantung pada harga pasar. 

f. Sarana dan prasarana sudah waktunya diremajakan/direvitalisasi karena tidak 

berfungsi secara optimal.  

- Kondisi pabrik, gudang penyimpanan dan mesin pengolah karet dan kopi 

sebagian sudah tua, sehingga berdampak pada kualitas mutu barang yang 

dihasilkan dan menambah beban biaya perawatan mesin (maintenance).   

- Kondisi alat transportasi (mobil, truk) sebagian sudah kurang laik jalan dan 

menambah biaya perawatan dan operasional.   

g. Keterbatasan modal usaha untuk melakukan intensifikasi dan ektensifikasi usaha. 

Usaha yang dikelola perusahaan hanya tertumpu pada usaha perkebunan dan sebagian 

mengelola sektor hulu. Sebenarnya perusahaan dapat mengembangkan usaha lain 

yang prospektif karena sudah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan 

program peremajaan dan perbaikan tanaman masih belum bisa dilaksanakan sesuai 

RPJM, karena keterbatasan modal usaha.  

h. Potensi kerawanan gangguan keamanan   

Tantangan usaha perkebunan dihadapkan pada masalah keamanan dan pertanahan, 

terutama pasca reformasi.  

i. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Untuk kalangan midle manager belum memadai 

karena belum adanya sertifikasi dan kompetensi. 

 

III. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN PDP KAHYANGAN JEMBER  

Sehubungan dengan permasalahan yang di hadapi PDP Kahyangan, adapun upaya-upaya yang 

dilakukan managemen antara lain : 
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a. Aspek Keuangan 

- Penerimaan 

Pendapatan terbesar perusahaan diperoleh dari hasil penjualan karet, kopi dan 

cengkeh dan pendapatan lain-lain serta penjualan produk kopi olahan, penjualan 

kayu-kayuan bilamana memungkinkan dan jasa deposito kas perusahaan. Dalam 

rangka intensifikasi pendapatan dilakukan melalui :  

- Kemitraan sewa lahan jangka pendek dan program “Budidaya Mandiri” dalam 

rangka menekan biaya budidaya tanaman, baik pada areal program peremajaan 

karet maupun areal tumpangsari kopi dengan karet. 

- Pengembangan agrowisata Gunung Pasang (GUPA), integrated farming 

plantation, serta usaha pembuatan pupuk organik dan mengupayakan 

diversifikasi usaha yang prospektif secara bertahap. 

- Pengeluaran 

- Sesuai dengan kesepakatan bersama antara manegemen dengan serikat pekerja 

telah disepakati bahwa pembayaran upah diberikan sebesar 70% dari 

realisasi upah/gaji tahun 2020 dari  tingkat Direksi sampai dengan karyawan 

tetap tingkat bawah dimana upah tahun 2020 tersebut masih menggunakan upah 

penangguhan UMK Tahun 2018 sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur, hal 

ini menjadi kesadaran bersama akan kondisi keuangan perusahaan sebagai 

upaya untuk menjaga keseimbangan cash flow perusahaan serta eksistensi 

perusahaan di tahun berikutnya. 

- Melakukan penundaan program kerja bilamana masih memungkinkan. 

- Melakukan pengurangan karyawan lepas non produktif di atas 56 tahun secara 

bertahap. 

- Mengurangi beberapa fasilitas yang diterima direksi dan karyawan golongan, 

diantaranya tunjangan telisa (telpon, listrik dan air), tunjangan pengobatan dan 

perawatan di Rumah Sakit. 

- Mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jawa Timur selama kondisi 

keuangan/cash flow masih belum membaik dengan melampirkan hasil audit atas 

laporan keuangan dua tahun terakhir.  
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b. Aspek Teknis Tanaman 

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi tanaman, maka Direksi mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut : 

- Masing-masing kebun memperbaiki Rencana Kerja Jangka Menengah dan Jangka 

Panjang (RKJMP) secara menyeluruh berdasarkan permasalahan yang terjadi di 

wilayah masing-masing.  

- Melakukan klasifikasi areal kopi produktif dan kurang produktif dengan orientasi 

pemusatan anggaran untuk pemeliharaan pada kopi produktif. 

- Melakukan kemitraan pada lahan kopi kurang produktif (lahan klasifikasi C), 

sehingga disamping memperoleh keuntungan dari uang Jaminan Profit Minimum 

juga pemitra dibebani turut serta memelihara tanaman kopi khususnya kebersihan 

lahan, 

- Menyewakan lahan kosong pada bekas areal pohon karet yang didongkel namun 

belum dapat dilakukan program peremajaan dikarenakan keterbatasan keuangan 

perusahaan,  

- Sejak Tahun 2017 PDP belum pernah melaksanakan program peremajaan karet, 

sehingga di Tahun 2022 akan diprogram peremajaan karet supaya siklus produksi 

karet tidak stagnan kedepannya, meskipun menggunakan bibit karet non okulasi 

dengan pertimbangan biaya dan  pengalaman di lapangan. Untuk peremajaan Karet 

menggunakan bibit okulasi akan dilakukan di Kebun Sumberwadung sebagai pilot 

project tahun 2022. 

- Mengembangkan budidaya tanaman alternatif seperti sengon, lada dan tanaman lain 

yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan. 

- Penjualan Daun Balsa dengan spesifikasi daun kering sampai dengan tanaman usia 

tertentu. 

- Menanam Pohon Sengon/Balsa dan tanaman tahunan sejenis yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi pada areal heaten (kosong) sebagai upaya pengoptimalan nilai 

ekonomis lahan. 

 

c. Aspek  Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

- Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PDP Kahyangan Jember perlu direvisi 

sehubungan dengan  :  

- Pasal yang mengatur tentang penyertaan modal perusahaan dari Pemkab Jember. 
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- Penyederhanaan Struktur Organisasi PDP Kahyangan Jember untuk mengurangi 

beban anggaran dan penyesuaian beban tugas personil. 

- Dalam hal perhitungan PAD yang mewajibkan PDP menyetorkan 55% adalah 

dari keuntungan bersih (merupakan keuntungan uang tunai tidak termasuk nilai 

aset sebagai komponen perhitungan laba/rugi perusahaan). 

- Menyempurnakan beberapa Keputusan Direksi yang mengatur masalah Pengadaan 

Barang dan Jasa, Pemanfaatan Barang dan Lahan milik PDP, 

kesejahteraan/tambahan hak-hak karyawan, Peningkatan SDM, Peraturan Standar 

Operasional Pelaksanaan (SOP) penjualan produk komoditi/non komoditi, dan lain-

lain sesuai perkembangan usaha. 

- Pembuatan Peraturan Perusahaan 

 

d. Aspek Manajemen, Administrasi dan Personalia 

- Peningkatan dan penegakan disiplin kerja, memberikan penghargaan bagi karyawan 

yang berprestasi maupun sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan yang 

tertuang di dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai 

dengan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan. 

- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan sumberdaya manusia, 

mengoptimalkan pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI) di semua bagian baik 

yang ada di Kantor Direksi maupun di kebun untuk meningkatkan kinerja serta 

menghindari kebocoran sehingga program kerja dapat tercapai sesuai rencana. 

- Sistem pensiun karyawan golongan perlu diubah ke sistem pesangon supaya beban 

keuangan untuk pensiunan dapat teratasi. Selama ini setiap bulan perusahaan masih 

terbebani  biaya pensiun karyawan.   

- Perekrutan Legal Konsultan 

- Kaderisasi dan rotasi karyawan untuk fungsi penyegaran dan pembinaan karyawan.  

- Penataan/pembenahan administrasi ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 13 tahun 

2003, Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 serta UU Cipta Kerja tentang 

Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal tersebut 

dilakukan karena administrasi ketenagakerjaan masih belum tertata dengan baik, 

sehingga dapat menjadi sumber masalah dalam hubungan ketenagakerjaan. 

- Rekrutmen karyawan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan untuk 

menghindari overload tenaga kerja. 
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e. Aspek Penambahan Modal Dasar 

PDP Kahyangan Kabupaten Jember saat ini mengalami kondisi kinerja keuangan yang 

kurang sehat yang pada dasarnya disebabkan oleh tingginya biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, sementara pendapatan cenderung menurun yang  

disebabkan  oleh  produktivitas  tanaman  dan  t r e n  harga  jual  komoditas   yang 

cenderung fluktuatif. Hal ini menyebabkan penerimaan dengan pengeluaran tidak 

seimbang. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai langkah 

sebagai upaya penyelamatan PDP Kahyangan Jember.  Salah satu upaya strategis yang 

dapat dilakukan adalah penambahan modal dasar yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jember sebagai shareholder PDP Kahyangan Jember. Untuk mencukupi 

kebutuhan kekurangan cash flow setiap tahunnya membutuhkan suntikan dana yang 

nilainya fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhannya. 

Berikut rincian kebutuhan tambahan Modal Dasar Tiap Tahun :  

Keterangan 2022 2023 2024 2025 2026

Penerimaan 40.878.410.007 47.176.337.577 62.050.530.185 75.440.621.725 79.405.511.525

Pengeluaran 52.405.641.309 64.397.915.758 69.989.716.676 77.320.872.225 83.428.953.749

Defisit (5.002.776.445) (13.725.354.626) (3.520.541.117) 11.749.208.384 27.036.766.160

19.311.000.000 20.010.772.285

13.629.458.884 31.060.208.384

3.496.223.555 4.418.645.374 13.629.458.884 31.060.208.384 47.047.538.447

8.499.000.000 18.144.000.000 17.150.000.000

4.418.645.374
Saldo Awal Kas 

Setara Kas

Tambahan  Modal 

Dasar

Saldo Akhir Kas 

Setara Kas

6.524.454.857 3.496.223.555

 



Proposal Pengajuan Tambahan Modal Dasar 

PDP KAHYANGAN JEMBER 2022  11 

 

 

Penggunaan tambahan Modal Dasar tersebut akan digunakan untuk pembuatan 

persemaian dan pembibitan, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan karet, kopi 

dan cengkeh serta untuk pemelihatan tanaman menghasilkan karet, kopi dan cengkeh 

terperinci sebagai berikut : 

2022 2023 2024 2025 2026

Karet

TM 3.268.212.326 4.918.257.688 5.649.678.255 5.815.428.546 6.203.990.372

TBM 827.413.734 1.168.867.490 903.557.946 1.091.182.091 1.096.222.151

Pembibitan 369.001.260 365.230.840 190.736.918 223.117.000

Jumlah 4.464.627.320 6.452.356.018 6.743.973.119 7.129.727.637 7.300.212.523

Kopi

TM 3.871.225.854 9.088.855.138 9.300.598.153 10.683.126.954 11.041.920.727

TBM 788.668.075 791.940.500 1.166.278.000 1.316.802.500

Pembibitan 57.455.500 1.621.725.065 114.933.135 92.503.648 96.008.035

Jumlah 3.928.681.354 11.499.248.278 10.207.471.788 11.941.908.602 12.454.731.262

Cengkeh

TM 105.914.000 151.854.000 185.082.000 180.772.000 205.348.500

TBM 72.500 4.234.000 59.000.000 50.480.000

Pembibitan 37.240.000 13.500.000

Jumlah 105.986.500 193.328.000 198.582.000 239.772.000 255.828.500

TOTAL 8.499.295.174 18.144.932.296 17.150.026.907 19.311.408.239 20.010.772.285

20.010.772.285
Tambahan  Modal 

Dasar
8.499.000.000 18.144.000.000 17.150.000.000 19.311.000.000
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Penambahan modal dasar  ini  diharapkan  agar  PDP  dapat  kembali  menjalankan  

usahanya dengan baik dan memiliki kinerja keuangan yang sehat.  Penambahan modal 

dasar Pemerintah Kabupaten Jember tersebut akan digunakan untuk membiayai 

rencana investasi PDP Kahyangan Jember yang mencakup pengelolaan usaha di 

kebun-kebun lingkup PDP Kahyangan Jember yang membutuhkan modal untuk 

meningkatkan kinerja kebun.  Dengan Penambahan modal dasar ini diharapkan  dapat  

memberikan  dampak  yang  signifikan  khususnya  dalam meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Dampak penambahan modal dasar kepada PDP Kahyangan 

Jember  mungkin tidak bisa secara langsung dapat  dirasakan  manfaatnya  pada  

tahun-tahun  awal  setelah  penambahan modal dasar. Dampak investasi  bersifat  

jangka panjang karena sifat  tanaman perkebunan  yang hasilnya dapat diambil 

manfaatnya pada umur tertentu setelah peremajaan, disamping pemeliharaan tanaman 

tua atau tanaman rusak yang membutuhkan waktu untuk kembali  berproduksi  

normal. Namun demikian,  investasi  ini  diharapkan  dapat menjaga keseimbangan 

neraca keuangan perusahaan yang hingga tahun 2021 masih mengalami defisit. 

Dengan adanya tambahan modal tersebut diharapkan pada tahun ke 4 yaitu tahun 2025 

perusahaan sudah dapat memberikan kontribusi PAD meskipun nilainya belum 

signifikan. Berikut proyeksi laba rugi perusahaan lima tahun ke depan setelah 

menerima tambahan modal dasar sebagai berikut: 
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PREDIKSI 31 DESEMBER 2022 2023 2024 2025 2026

RP RP RP RP RP

I.   HASIL PENJUALAN 36.438.325.607,05      44.195.466.577,05     57.390.074.185,89        73.095.165.725,20    74.990.555.525,64         

II.  HARGA POKOK PENJUALAN 38.766.242.301,41      51.149.147.952,81     58.431.177.396,99        64.812.041.105,62    70.526.401.105,71         

III.  LABA KOTOR PENJUALAN (2.327.916.694,35)      (6.953.681.375,76)     (1.041.103.211,09)        8.283.124.619,57     4.464.154.419,93         

IV.  BIAYA USAHA 3.984.427.259,08        4.417.886.698,98       4.607.828.695,74           4.636.695.564,54      4.891.981.761,96           

V.   LABA / RUGI USAHA (6.312.343.953,43)       (11.371.568.074,73)   (5.648.931.906,84)         3.646.429.055,04      (427.827.342,03)             

VI.  PENDAPATAN ( BIAYA DILUAR USAHA )1.347.196.769,08        684.527.545,80           1.693.458.488,30           (928.087.343,23)        1.177.308.429,24           

VII. LABA SEBELUM PAJAK (4.965.147.184,35)       (10.687.040.528,94)   (3.955.473.418,54)         2.718.341.711,81      749.481.087,21               

VIII. PAJAK PENGHASILAN -                                   

IX.  LABA SETELAH PAJAK (4.965.147.184,35)       (10.687.040.528,94)   (3.955.473.418,54)         2.718.341.711,81      749.481.087,21               

PDP KAHYANGAN JEMBER

PERBANDINGAN  LABA (RUGI)  2022  SAMPAI DENGAN  2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. POTENSI 

Berdasarkan tabel Rincian Kekurangan Modal Dasar Tiap Tahun dapat dilihat pada tahun 

2025 dan 2026 PDP Kahyangan sudah tidak mengalami defisit. Dengan kondisi keuangan 

yang sehat, nantinya PDP Kahyangan akan mengembangkan bisnis diantaranya : 

- Agrowisata Kopi Integrated Farming di Kebun Gunung Pasang 

- Agrowisata Karet di Kebun Sumberwadung 

- PDP Kahyangan menjadi perantara pemasaran jagung hasil kemitraan lahan dengan 

karyawan 
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Jember   Maret 2022 

PDP Kahyangan Jember 

Direktur Utama 

 

 

 

 SOFYAN SAURI, S.M 

 

V. PENUTUP 

PDP Kahyangan Jember sebagai salah satu ikon kebanggaan yang masih dimiliki oleh 

Kabupaten Jember, disamping menghidupi harkat hidup sebagian masyarakat Jember (±5.000 

jiwa) yang berada di wilayah kebun juga berperan aktif dalam membuka lapangan kerja 

sebesar-besarnya dengan tetap tidak mengesampingkan kewajibannya dalam memberikan 

kontribusi pembangunan Kabupaten Jember melalui setoran PAD dan pembayaran pajak. 

Adalah sebuah kepatutan bahwa dengan kondisi PDP Kahyangan saat ini yang membutuhkan 

campur tangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Jember sebagai KPM (Kuasa Pemilik 

Modal) untuk menyelamatkan aset daerah melalui penambahan modal dasar yang mana akan 

digunakan sebaik-baiknya dengan tujuan dan harapan dapat memperbaiki kondisi keuangan 

PDP Kahyangan Jember dan dapat menyetorkan PAD kembali 5 tahun kedepan, sebagai bukti 

dana tersebut dikelola dan digunakan secara tepat dan cermat. Hal ini juga selaras dengan 

salah satu program utama Bapak Bupati yaitu wes wayahe mengentaskan kemiskinan 

Kabupaten Jember sebanyak-banyaknya, khusunya adalah karyawan dan masyarakan di 

sekitar  PDP Kahyangan Jember. 

Demikian uraian kami tentang membangun sistem dan pola pikir serta pola tindak sebagai 

pondasi perubahan dalam menyelamatkan PDP Kahyangan Jember dari keterpurukannya. 
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