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V IS I  
 
 

 Terdepan dalam Inovasi Teknologi Pertanian Modern untuk membantu 

Pemerintah dalam Mencapai Program Nasional, Swasembada dan 

Ketahanan pangan. 

 

 Menjadi perusahaan yang maju, berkembang dan berintegritas tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat indonesia. 

 
 
 

f i l o s o f i pe rusahaan  
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M IS I  

- Membangun sumber daya yang produktif dan berintegrasi tinggi agar dapat memberikan kwalitas produksi yang 

kompetitif, inovatif, berbasi teknologi informasi yang berwawasan setia bela Negara. 

- Mengembangkan usaha pasca panen berbasis teknologi modern untuk mendorong peralihan pertanian tradisional 

(subsistence farming) menjadi pertanian perusahaan (commercial farming). 

- Mengembangkan sistim pertanian modern untuk mendorong teknologi mekanisasi pertanian strategis yang memiliki 

daya saing, inovatif dan efisien untuk kenyamanan kerja di sektor pertanian. 

- Menjadi perusahaan multinasional yang merakyat yang dapat membantu komunitas usaha petanian dengan kolaborasi 

usaha pra-panen dan pasca-panen yang saling menguntungkan dengan para mitra usaha dan mitra kerja. 
 

- Menerapkan sistim manajemen usaha terkini untuk mengoptimalkan kinerja karyawan dan organisasi perusahaan. 

- Menciptakan kondisi usaha dan kondisi kerja yang menyenangkan bagi semua pemangku kepentingan (stake holder) 

sehingga memberikan kebanggaan para keryawan dalam berkarya dan berprestasi. 
 

- Memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat, dan juga nilai investasi yang optimal bagi investor. 
 

- Menjadi model pengelolaan usaha pertanian modern terbaik di tingkat regional, nasional, dan internasional. 
 

- Membantu petani Indonesia menjadi makmur dan sejahtera 
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s ek i l as pe rusahaan  

Beras 
adalah kehidupan, dibandingkan 

dengan bahan pangan lainnya, beras merupakan 

sumber energy dan protein yang paling murah. 

63,1% dan 37,7% kebutuhan kalori dan kebutuhan 

protein penduduk Indonesia adalah berasal dari 

beras. Kebutuhan beras Indonesia dipenuhi dari 

hasil pengolahan lahan pertanaman padi seluas 

11 juta hektar dengan produksi gabah kering giling 

mencapai 71 juta ton atau setara 45 juta ton beras. 

Namun demikian, adanya kecenderungan penurunan 

lahan pertanaman mengakibatkan produksi padi 

belum mampu memenuhi kebutuhan beras yang 

terus meningkat bagi 275 juta penduduk Indonesia, 

sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk 

impor. 

Penerapan inovasi teknologi pertanian 

modern untuk teknologi pasca panen terutama 

untuk proses pengolahan padi, adalah dapat 

meningkatkan mutu beras dengan menghasilkan 

beras premium, dan juga dapat mengurangi kadar 

kehilangan atau susut butiran (losses). Penerapan 

inovasi teknologi pertanian secara tidak langsung 

juga dapat memacu peningkatan produksi beras. 

Hal ini merupakan salah satu solusi bagi masalah 

perberasan di Indonesia. 

Dengan semangat mulia untuk turut serta berperan 

membantu pemerintah dalam mencapai program nasional 

untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan, kami 

membangun sebuah fasilitas pengolahan gabah & beras 

modern terpadu, sebuah fasilitas untuk proses pengolahan 

padi pasca panen. Sebagai tahap awal dibangun pada lahan 

seluas 5,1 hektar diwilayah Kabupaten Mojokerto, yang 

merupakan area pusat dataran penghasil padi propinsi Jawa 

Timur. 

PT. Diva Utama Logistik, sebagai badan 

hukum untuk menaungi usaha ini, merupakan 

“ DUL DIVA  akan membangun 

manajemen pertanian modern yang 

dapat memberikan manfaat bagi 

para pemangku kepentingan dunia 

usaha pertanian dan bagi bangsa 

Indonesia.” 
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perusahaan yang didirikan dengan semangat 

untuk meningkatkan usaha pertanian khususnya 

pertanian padi sehingga dapat meningkatkan 

pendapan dan taraf hidup para petani, serta 

dengan semangat untuk berpartisipasi dalam 

membantu pemerintah dalam mencapai program 

nasional untuk swasembada pangan dan 

ketahanan pangan. 

PT. Diva Utama Logistik (DUL) didirikan di 

Jakarta pada tahun 2019 oleh Ibu Hj. Ernawati 

Ratma dan mendapatkan dukungan dari rekanan 

bisnis usaha lain, oleh kantor notaris Lindra Nelly, 

SH., M.Kn 

Sebagai bentuk keseriusan dalam membangun 

usaha ini, direksi DUL untuk bekerjasama dalam 

mendukung dari sisi teknologi secara menyeluruh 

baik untuk proses pengolahan padi maupun untuk 

pengembangan usaha  lainnya yang berhubungan 

dengan pengolahan beras dan Pengadaan bahan 

pangan yang akan dikembangkan dimasa yang 

akan datang. Teknologi dengan mesin-mesin 

pertanian sudah dikenal secara luas pada skala 

Internasional.  Diharapkan kerjasama DUL dengan 

memberikan dampak positif dalam pengembangan 

teknologi mekanisasi pertanian  yang berkelanjutan 

dan menopang pembangunan pertanian secara luas, 

dengan tetap mengedepankan keberpihakan pada 

ekonomi kerakyatan. 

Dengan dukungan dari semua pihak terkait yang 

mempunyai visi dan misi yang kuat, PT. Diva Utama 

Logistik  akan pasti berjalan pada jalurnya dan dapat 

berkembang dalam membangun usaha berbasis 

pertanian dengan teknologi dan manajemen 

pertanian modern, sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi para pemangku kepentingan dunia 

usaha pertanian nasional dan memberikan manfaat 

bagi bangsa Indonesia. 

Identitas visual PT. Diva Utama Logistik 
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TENTANG KAMI 
PT. DIVA UTAMA LOGISTIK adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang Pengadaan KBLI : 46900, 

PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM 

BARANG, KBLI : 82031, PENYELENGGARA 

PERTEMUAN PERJALANANINSENTIF, 

KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE), KBLI : 

56210, JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT 

TERTENTU (EVENT CATERING), KBLI : G4620, 

Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan 

hidup, perdagangan besar, padi, palawija, jagung, 

gabah, kacang-kacangan, perdagangan besar buah. 

 

Kami siap bekerjasama bisnis, inovatif, saling 

menguntungkan kepada perusahaan yang menjadi 

mitra, mengutamakan  mutu serta mengedepankan 

kepercayaan, membina jaringan yang harmonis dan 

berkesinambungan. 

Dalam menjalankan bisnis ini, didukung penuh 

dengan sumber daya yang berkualitas dan 

berpengelaman dibidangnya masing-masing. Karena 

dengan sumber daya yang tinggi dapat 

menghasilkan kualitas pekerjaan dan pelayanan 

yang baik sesuai yang di harapkan mitra bisnis. 

LEGALITAS PERUSAHAAN 
LEGALITAS PERUSAHAAN 

- Akte Notaris Lyndra Nelly SH., M.kn Nomor :  

02 Tanggal 05 Juli 2019 

- Nomor Induk Berusaha  

(NIB)  OSS/SIUP : 9120309703904 

- KEMENKUMHAM :  

AHU-0071761.AH.0102 TAHUN 2019 

PERPAJAKAN 

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 90.248.935.6-

003.000 

- Surat Keterangan Terdaftar :  

- S-18172KT/WPJ.20/KP.0303/2019 

BANK 

Bank DKI, Kantor Cabang Klender, Jakarta Timur 

Nomor Rekening : 5010.8015.953 atas nama : 

PT. DIVA UTAMA LOGISTIK 

Bank BRI, kantor Cabang Otista, Jakarta Timur 

Nomor Rekening :  0340.0100.2702.309 atas 

nama : PT. DIVA UTAMA LOGISTIK 

KBLI : 46900, PERDAGANGAN BESAR 

BERBAGAI MACAM BARANG 

KBLI : 82031, PENYELENGGARA PERTEMUAN 

PERJALANAN INSNTIF, KONFERENSI DAN 

PAMERAN (MICE) 

KBLI : 56210, JASA BOGA UNTUK SUATU 

EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 

KBLI : G4620, Perdagangan besar hasil 

pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar, 

padi, palawija, jagung, gabah, kacang-kacangan, 

perdagangan besar buah. 

PENGALAMAN KERJASAMA 
 

- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK 

INDONESIA 

- BNPB 

- KOPERASI KAPASUS 

- KOPERASI MABES POLRI 

- PABRIK BERAS 

- DISTRIBUTOR BERAS 

 PD. Accon 

 PD. Sejahtera 

 PD. Tejo 

 PD. Bihong 

 PD. Atma Mulia Jaya 

 PD. Gudang 88 

 PD. Aceh Jaya 
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Kerjasama sebagai tanda dimulainya 

pembangunan pabrik dilakukan oleh Ibu Ernawati 

Ratma, Direktur Utama PT. Diva Utama Logistik. 

Penandatangan Kerjasama 

Ibu Ernawati Ratma Direktur Utama PT. Diva Utama Logistik 

Penandatanganan MOU dengan Incopau Perkembangan Instalasi Mesin Pabrik PT. Diva Utama Logistik 

Januari 2019 

Perkembangan Pembangunan Pabrik PT. Diva Utama Logistik 

Agustus 2021 

Penandatanganan dengan di Kedutaan Besar INCOPAU, 

Jakarta 

Fasilit as  Pengolahan  Gabah  &  Beras  Modern  Terpadu  
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pesan d a r i d i r e k t u r u t ama  

Industri pertanian di Indonesia seharusnya dapat dikelola dengan menggunakan 

teknologi modern, sehingga mampu bersaing dengan negara tetangga dalam 

menghasilkan produk bermutu yang dapat bersaing di pasar internasional. Dengan 

teknologi modern ini diharapkan dapat membantu petani Indonesia untuk 

meningkatkan produksi sehingga bisa swasembada pangan dan tidak 

ketergantungan pada impor. Mencapai kedaulatan pangan nasional adalah 

keharusan. 

Dengan dukungan teknologi  dan dukungan manajemen modern yang tepat, 

perusahaan akan berkembang dan siap menghadapi tantangan di tahun- tahun 

mendatang dengan terus meningkatkan kompetensi dan kerja keras seluruh tim. 

Dengan prinsip-prinsip moral yang kuat dan kualitas kejujuran, perusahaan akan 

memberikan nilai tambah yang optimal bagi „stakeholders‟ dan juga nilai investasi 

yang optimal bagi investor. 

Hj. Ernawati Ratma SE.MM 

Salam  Sejahtera, 

Salam Santun 786  

Fasilit as  Pengolahan  Gabah  &  Beras  Modern  Terpadu  
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B i o d a t a  P e r u s a h a a n  

Tim ( DUL )  dimotori oleh sumber daya manusia yang menyatukan energi untuk 

mencapai visi kami, Terdepan dalam Teknologi Pertanian Modern dan dalam 

mendukung program Ketahanan Pangan Nasional. 

Nama Perusahaan : PT. DIVA UTAMA LOGISTIK 

Alamat Kantor : Jl. Bekasi Timur Raya No.5 Cipinang Lontar, Pulogadung - 

Jakarta Timur 

No. Telepon Kantor : 021 29575135 

No. Mobile Penaggung Jawab : 0813 1499 0111 

No. Fax : 021 29575135 

Email Perusahaan untuk System / 

Aplikasi 

: info@ratuberasmurah.co.id 

Website : ratuberasmurah.co.id 

Nama Penanggung Jawab : Hj. Ernawati Ratma, S.E., MM 

Jabatan : Direktur 

NPWP : 93.200.844.4-033.000 

NPWP Perusahaan : 92.248.935.6-003.000 

AKTA PENDIRIAN : Notaris Lindra Nelly, SH., M.kn 

: 05 Juli 2019 No.02 

: 18 Desember 2019 No.03 

: 18 Desember 2019 No.04 

: 24 Agustus 2020 No.11 

SK KEMENKUMHAM RI : 19 Juli 2019 AHU-0034921.AH.01.01.TAHUN 2019 

: 19 September 2019 AHU-0071761.AH.01.02.TAHUN 2019 

  : 26 Agustus 2020 AHU-0058207.AH.01.02.TAHUN 2020  

NIB : 9120309703904 

IZIN LOKASI KORDINAT NOMOR : -62118435106887400 

NO. REKENING a.n PT. DIVA UTAMA 

LOGISTIK 

: BANK DKI 5010.8015.953 

: BANK BRI 34001002702309 

BIODATA 

mailto:info@ratuberasmurah.co.id


Fasilitas  Pengolahan  Gabah  &  Beras  Modern Te rp adu 
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keg i a t an usaha  

       DIVA UTAMA LOGISTIK 

mengolah gabah hasil panen petani diwilayah Indramayu, Mojokerto dan sekitarnya 

menjadi beras berkualitas premium yang bersih alami tanpa penggunaan zat-zat tambahan 

dengan menggunakan teknologi mesin pertanian modern. 

      Aktifitas Penggilingan Beras 

 



Jaringan kerja untuk pasokan gabah dengan para 

tengkulak rekanan akan dibuat untuk hubungan yang 

saling menguntungkan. Program „Penalty & Reward‟ 

akan dikenalkan dari awal berbasis konsistensi pasokan. 

Program pemberian hadiah berupa barang dan program 

wisata perjalanan (hingga perjalanan umroh dan haji) 

akan diperkenalkan kepada para tengkulak rekanan dan 

jaringan kerjanya. Para tengkulak rekanan diwajibkan untuk 

mengembangkan program kemitraan penanaman padi, 

sehingga pada akhirnya pasokan gabah akan didapatkan 

dari program ini. 
 
 

3. Fasilitas Pengolahan Gabah & Beras 
 

Fasilitas yang kami miliki didukung oleh teknologi modern 

yang mampu memproses dan menghasilkan produk 

beras yang bermutu tinggi atau beras premium. Proses 

diawali dengan jembatan timbang, peneriman & 

pembersihan gabah, pengringan gabah, penyimpanan 
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Pengembangan program kemitraan penanaman padi atau 

„contract farming dengan para petani / kelompok tani 

merupakan solusi jangka panjang untuk kelangsungan 

operasional pabrik. Jaminan pasokan gabah dengan 

jaminan mutu dan keseragaman gabah sepanjang waktu 

akan menghasilkan Beras Premium yang bisa bersaing di 

pasar. Kemitraan diawali dengan melakukan demo plot 

atau „demplot‟ di wilayah cakupan pengadaan untuk 

mendapatkan pasokan sesuai jadwal kebutuhan. 

 
2. Kemitraan Jaringan Pasokan Gabah 

gabah kering, husking & milling, whitening & polishing, 

grading & sorting, hingga pengemasan, dan semua 

proses dijalankan secara otomatis. 

4. Pemasaran Beras 

Strategi pemasaran kami adalah membangun 

kemitraan dengan teman-teman pedagang besar atau 

distributor beras untuk menembus pasar grosir dan 

eceran di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Strategi 

pemasaran juga akan dikembangkan pada jaringan 

retail yang besar dan menjual langsung pada pemakai beras 

seperti restoran, catering, hotel, dll. 

5. Pemasaran Produk Sampingan 

Produk samping atau „by-product‟ yang kami hasilkan 

seperti Katul dan Menir adalah produk yang bermutu tinggi. 

Kami akan mengemas secara khusus baik tanpa atau 

dengan proses tambahan dan memasarkannya ke pasar 

khusus seperti untuk pasar ekspor. 

1. Kemitraan penanaman padi untuk solusi 

jangka panjang „Contract Farming‟ 

Kemitraan Penanaman Padi untuk solusi jangka panjang „Contract Farming‟ 
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p a b r i k k ami  

Pengolahan : 

Gabah : 150.000 MT GKP/Tahun 

Beras : 48.000 MT/Tahun 

Silo Penyimpanan: 

16.000 MT GKG 

Pembangunan Tahap 2 

akan mencapai kapasitas 

produksi 2 kali lipat 

Pabrik PT. Diva Utama Logistik Indramayu Jawa Barat dan sekitarnya. 
 
Pabrik kami dilengkapi dengan fasilitas utama yaitu: Fasilitas Pendukung: 

Luas Tanah :  51.374 M2 

Kapasitas Tahap 1: 

Pengering :  500 MT GKP/hari 

Giling :  15 MT/Jam 

- Fasilitas jembatan timbang 

- Fasilitas penerimaan dan mesin pembersihan 

gabah 

- Fasilitas mesin pengeringan gabah 

- Fasilitas silo penyimpanan gabah kering 

- Fasilitas husking & milling 

- Fasilitas whitening & polishing 

- Fasilitas grading & color sorting 

- Fasilitas packaging 

- Fasilitas transit warehouse 

- Fasilitas Laboratorium Kendali Mutu 
 
Rencana pengembangan selanjutnya: 

- Fasilitas pengolahan tepung beras 

- Fasilitas penyulingan minyak beras 

- Fasilitas pengolahan bekatul menjadi 

makanan siap saji 

- Fasilitas pembuatan bihun beras 

- Fasilitas „biomass power plant‟ mengguna 

kan bahan bakar sekam ( kulit beras ) 

AMDAL 

Kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan 

kegiatan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) telah 

disiapkan sesuai dengan peraturan dan per-undang- 

undangan yang berlaku. 

Demo Plot 10 Ha dengan kelompok ‘Tani Makmur’ Indramayu 

 
Tanggung Jawab Lingkungan 

Pabrik kami di desain dengan mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan sekitar dari polusi suara, 

bau, debu, dan limbah. Fasilitas tempat istirahat, 

tempat makan, dan tempat ibadah disiapkan di area 

pabrik untuk kenyamanan para pekerja, tamu dan 

rekanan yang sedang menunggu. 
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Design Pabrik Diva Utama Logistik Juni 2021 
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f a s i l i t as t e k n o l o g i & mes i n  

Crystal Building - Kantor Pusat Jln. Bekasi Timur No.5 Cipinang Lontar Rawamangun Jakarta Timur 

PT. Diva Utama Logistik 
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satu-satunya manufaktur mesin 

proses makanan yang meliputi 

pengolahan beras secara 

keseluruhan mulai dari 

pembudidayaan sampai siap 

dikonsumsi aman, bergizi dan 

bermutu tinggi. 

Model Unit Pabrik 

“PT. Diva Utama Logistik adalah Modern Rice Mill pertama 
 

di Indonesia dengan perencanaan & konsultasi” 
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f a s i l i t as t e k n o l o g i & mes i n  

Mesin-mesin utama PT. Diva Utama Logistik 

Optical Sorter 

Peralatan ini menolak benda asing 

yang tercampur dengan butir beras 

atau gandum. Sebuah sensor men- 

deteksi bahan asing yang kemudian 

dikeluarkan melalui udara pada 

kecepatan tinggi. 

Rice Polisher 

Memoles butir beras hingga 

bersih dan berkilau 

Separator 

Memisahkan butir padi dan beras merah 

berdasarkan karakter permukaan dan 

gravitasi. Mesin dapat berhenti dengan 

otomatis saat asupan bahan baku menipis 

Paddy Husker dengan Aspirator 

Mesin berkapasitas tinggi untuk 

menghilangkan sekam dari padi 



Rotary Shifter 

7 saringan memisahkan butir kepala beras dan 

bekatul. Gerakan melingkar horizontal menghasilkan 

pengayakan yang akurat dan efisien. 
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Proses instalasi mesin di pabrik Dul Diva, Indramayu 

Drying Machine 

Husk Furnace Connector 

Pre-Cleaner Area Penerimaan Tangki Padi-Pre Cleaning 

Husking Area 

Drying Area 
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p r o d u k k ami  

Produk utama 
Produk utama kami adalah beras premium  dan Bahan Pangan dengan  yang dikemas 

dalam kemasan karung/ plastik dan kemasan dengan ukuran 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, dan 

50 kg. Beras dan Bahan Pangan diproses di pabrik kami tanpa pewarna, pewangi dan 

tanpa bahan pengawet. 
 

 

Produk sampingan 
Produk sampingan kami terutama beras menir dan bekatul akan kami kembangkan lebih 

lanjut menjadi produk konsumen  untuk pasar domestik dan ekspor. 

beras premium tepung beras bekatul minyak Goreng 
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Produks i  PO 
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Kantor pusat: 

PT DIVA UTAMA  LOGISTIK 

Jln. Bekasi Timur No.5 

Cipinang Lontar Rawamangun 

Jakarta Timur 

E-mail: csamantraveling@gmail.com  

Phone : + 0812 1943 9582 

Fax : +  0812 1943 9582 

https//ratuberasmurah.co.id  
 
 

 
Pabrik : Karang Sinom Indramayu 
- 

mailto:csamantraveling@gmail.com


https://ratuberasmurah.co.id/ 
 

Youtube : 

Promusic publishing official 

https://ratuberasmurah.co.id/
https://ratuberasmurah.co.id/

