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Home  
Our products 
Tembakau yang kami produksi adalah tembakau berkualitas yang dibuat khusus untuk nantinya 
dapat diproses dengan baik untuk berbagai produk olahan seperti cerutu dan rokok. Kami 
memproduksi tembakau V.O, N.O dan juga kasturi berkualitas prima yang siap olah. 
 
About Us 
Berpusat di kota Jember, Jawa Timur, Bumi Persada Tembakau adalah perusahaan eksportir            
tembakau eksklusif yang telah berkembang dari generasi ke generasi melalui proses transfer            
ilmu dan etos kerja. 
 
History 
Bumi Persada Tembaku didirikan oleh dua orang founder yang bernama Suhartono Adikarjo            
(Lien Djien Liong) dan Rahardjo Adikarjo (Lien Djie Giok). 
 
1968 - Lien Swie Han yang adalah paman dari kedua founder, mengajarkan ilmu tentang              
pengolahan tembakau kepada Suhartono dan Raharjo. Lien Swie Han sendiri, saat itu bekerja             
di salah satu perusahaan eksportir tembakau terkemuka kala itu. 
 
1970 - Lien Swie Han pensiun dan posisinya sebagai kepala gudang digantikan oleh Suhartono              
sebagai kepala gudang perusahaan tersebut. 
 
2001 - Suhartono mewariskan ilmu kepada generasi ketiga yaitu Andreas Hadi Wijaya Adikarjo             
berupa prinsip dan etos kerja. Generasi ketiga kemudian belajar tentang Na Oogst (N.O atau              
tembakau musim hujan). Disini ilmu yang diwariskan juga berupa prinsip kekeluargaan dalam            
bekerja. 
 
2005 - Generasi ketiga belajar tentang Voor Oogst (V.O atau tembakau musim kemarau) dan              
juga Kasturi. 
 
2012 - PT. Bumi Persada Tembakau berdiri untuk pertama kali dan memiliki satu buah gudang. 
 
Sekarang - PT. Bumi Persada Tembakau telah memiliki lima buah gudang dan akan terus              
berkembang menjadi penyedia tembakau kualitas terbaik kedepan.  
 
Vision and Mission 
 
Vision : 
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- Kami memiliki visi untuk menjadi eksportir terbesar dan terdepan di pasar internasional 
sebagai penghasil tembakau kualitas unggul dari Indonesia. 

Mision : 
- Melakukan pembinaan terhadap petani lokal tentang penanaman tembakau yang baik 

dan benar demi menjamin efektivitas pertanian. 
- Pengembangan Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Kami 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan mengurangi angka 
pengangguran di Jember. 

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi hingga lebih dari 15 ton/hari. 
- Menjamin hubungan baik dengan berbagai pihak terkait salah satunya marketing agent. 

 
Important Values 
Nilai-nilai utama yang kami junjung tinggi dalam berkarya : 

- Kami mengedepankan prinsip kekeluargaan dengan jargon  TEAM - Together wE 
Achieve More dimana kerja sama antara semua bagian kami tujukan untuk menjamin 
kualitas produk dan kesuksesan bersama 

- Memberikan kontribusi bagi masyarakat, dimana kami hadir untuk membantu 
masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf ekonomi  

- Menjunjung kesempurnaan kualitas produksi yang mana di dalamnya kami berusaha 
menghadirkan produk berkualitas yang terjamin garansinya bagi semua buyer kami 

- Kami proaktif menjaga hubungan dengan berbagai pihak karena dari hubungan baik 
itulah, kerjasama yang luar biasa dapat terjalin di masa depan. 

 
Why Choose Bumi Persada Tembakau ? 

- Kami memahami keinginan buyer dan bekerja maksimal menyediakan produk terbaik 
yang sesuai dengan kebutuhan Anda Setiap produk yang kami hasilkan dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan Anda. Kualitas yang terjamin Bumi Persada Tembakau hadirkan 
untuk Anda.  

- Kami bersedia mendengarkan And dan terbuka untuk saran guna pengembangan servis 
kami kedepan. Setiap masukan dan saran dari Anda selalu kami dengarkan demi 
melakukan improvement agar setiap produk dan servis yang kami hasilkan selalu unggul 
dan berkualitas tinggi. 

- Terus membangun customer service yang bagus melalui training agar kami dapat 
memberikan servis optimal untuk setiap pihak yang kami layani. Kami memastikan 
setiap sumber daya yang ada pada kami, mampu memenuhi kebutuhan Anda secara 
tepat guna. 

 
Our Products 
Produk unggul yang kami hasilkan antara lain adalah : 

- Wrapper; kami menyediakan pembungkus luar cerutu terbaik dengan aroma dan 
kualitas yang terjaga 
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- Binder; pabrik kami menghasilkan binder dengan kualitas tinggi untuk menjamin agar 
cerutu yang diproduksi memiliki cita rasa dan aroma yang khas 

- Filler; kami menyediakan berbagai jenis filler kualitas terbaik seperti Frog strip, Polokan 
dan Chu Wing. 

 
Kami menyediakan tembakau bernilai tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam produksi. 
Jenis tembakau yang kami miliki adalah : 

- Tembakau V.O 
Voor Oogst atau yang dikenal sebagai tembakau musim kemarau, merupakan tembakau 
yang ditanam di awal musim kemarau dan dipanen di awal musim hujan. Tembakau 
jenis ini kegunaannya adalah sebagai rajangan rokok. 

- Tembakau N.O 
 
NA Oogst atau yang dikenal sebagai tembakau musim hujan merupakan tembakau yang 
ditanam di awal musim hujan dan dipanen di awal musim kemarau. Tembakau jenis ini 
cocok digunakan untuk sebagai filler, binder maupun wrapper dari sebuah cerutu.  

- Kasturi 
 
Kotak kecil di kanan 
Kualitas raw material yang bagus : 

a. Kondisi tanaman sehat 
b. Warna terang (cerah/hidup) 
c. Panjang daun (+- 40 cm) 
d. Tidak ada hama dan daunnya utuh 

 
Working Process 
Setiap produk kami melewati proses yang terencana serta dipantau dengan baik sebelum 
kemudian di distribusikan ke buyer. Proses yang kami gunakan untuk mengolah produk kami 
adalah : 

1. Mengumpulkan raw material terbaik dari petani tembakau 
2. Proses fermentasi untuk mematangkan warna dan mengurangi kadar air dalam daun 

dilakukan dengan seksama 
3. Proses sotasi atau pemilihan dimana setiap daun yang telah difermentasi dibagi di 

dalam  grade tertentu sesuai dengan kualitas daun 
4. Proses hands strip kemudian dilakukan secara teliti dimana tangkai daun dipisahkan 

dari helaian daun 
5. Proses packaging dilakukan dengan seksama untuk menjaga kualitas produk tetap baik 

hingga tiba dan diolah oleh buyer. Packaging dilakukan dengan memasukan produk ke 
dalam kontak dan dipress. 

6. Proses distribusi untuk mengirim produk ke dalam dan luar negeri seperti ke 
- USA, China, Uni Eropa (Hungaria, Spanyol, dll) 
- Negara bagian afrika 
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- Distribusi lokal ke perusahaan Nasional dan Multinasional 
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