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SAMBUT PROLIGA 2023, GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA TARGET JUARA I 

 

Nomor : 114/SP/PG/XII/2022 

Hari / Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2022 

 
Menyambut kompetisi Proliga 2023, Petrokimia Gresik perusahaan Solusi Agroindustri anggota 

holding Pupuk Indonesia meluncurkan tim bola voli putri bernama "Gresik Petrokimia Pupuk 

Indonesia Volley Ball Club" di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini. Grand launching dilakukan 

oleh Direktur Keuangan & Umum Petrokimia Gresik, Budi Wahju Soesilo mewakili Direktur 

Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo serta disaksikan oleh Ketua Persatuan Bola 

Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Gresik, AKBP Mochamad Nur Azis. 

 

Ketua Umum Perkumpulan Bola Voli (PBV) Petrokimia Gresik, Koko Sudiro menyampaikan 

bahwa Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dibentuk dengan komposisi lengkap, terdiri dari 

pemain asing, pemain nasional, dan pemain binaan. Selama dua bulan terakhir, tim telah 

melakukan pelatihan secara intensif di bawah asuhan Ayub Hidayat selaku Kepala Pelatih. 

 

"Kami telah melakukan pengembangan kompetensi baik individu maupun secara tim. Pada 

Proliga 2023, kami optimistis bisa meraih target sebagai Juara I. Target ini realistis karena pada 

Proliga 2022 sebelumnya tim kami mendapatkan Juara II," ujar Koko.  

 

Adapun pemain asing yang memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yaitu Bohdana 

Anisova berasal dari Ukraina dan saat ini berstatus aktif sebagai pemain Tim Nasional (Timnas) 

di negaranya. Kemudian Julieta Constansa Lazcano C. yang juga pemain Timnas di Argentina. 

Keduanya sekarang sudah bergabung dan rutin berlatih bersama tim. 

 

Selain itu, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia juga diperkuat tiga pemain nasional, yaitu Mediol 

Stiovanny Yoku dan Hany Budiarti. Keduanya adalah pemain Timnas Indonesia. Berikutnya, 

Nety Dyah P. yang merupakan mantan Timnas Indonesia. 

 

Koko menambahkan, tim ini dibentuk sekaligus sebagai wadah pembinaan. PBV Petrokimia 

Gresik membagi pembinaan dalam tiga jenjang yaitu Senior, Junior, dan Academy. Klasifikasi 

dibedakan berdasarkan usia, kualifikasi, dan pengalaman pemain.  

 

"Proliga 2023 ini akan menjadi acuan pengembangan tim menjadi yang lebih baik serta 

meningkatkan program pembinaan bagi atlet-atlet muda untuk menunjang prestasi tim PBV 

Petrokimia Gresik yang akan dicapai di masa depan," terangnya. 

 

Selain menyambut Proliga 2023, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia juga persiapkan untuk 

meramaikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII yang akan diselenggarakan pada bulan 

Juli 2023 di Sidoarjo Raya. Tim PBV Petrokimia Gresik akan mengirimkan atlet junior voli untuk 

mengikuti event tersebut mewakili Kabupaten Gresik. 

 

Kemudian, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia juga akan mengikuti Liga Voli Indonesia (Livoli). 

Event ini akan diselenggarakan pada Oktober – November 2023. Gresik Petrokimia Pupuk 

Indonesia akan menurunkan pemain lokal sesuai regulasi sehingga event ini akan menjadi 

pertandingan yang sangat bergengsi, khususnya bagi tim PBV Petrokimia Gresik.  

https://petrokimia-gresik.com/
https://www.pupuk-indonesia.com/


 

  SIARAN PERS 

 

 

 

Dengan performa atlet saat ini, Koko meyakini Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia akan 

mendapatkan prestasi yang terbaik. 

 

Sementara, Direktur Keuangan & Umum Petrokimia Gresik, Budi Wahju Soesilo dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa, tim ini merupakan realisasi komitmen perusahaan untuk 

terus berkontribusi pada bidang olahraga. 

 

"Petrokimia Gresik tidak hanya berkomitmen menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi 

dan ramah lingkungan yang menjadi solusi agroindustri, namun juga ikut berperan bagi 

kemajuan di berbagai bidang lain, salah satunya bidang olahraga di Indonesia," tandas Soesilo. 

 

Pupuk Indonesia sebagai perusahaan induk dari Petrokimia Gresik juga memainkan peran 

penting dalam terealisasinya tim klub bola voli putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.  

 

Melalui produk unggulan Petrokimia Gresik yaitu pupuk Phonska Plus yang menjadi sponsor 

bagi PBV Petrokimia pada Proliga 2023, diharapkan Phonska Plus dapat membawa atmosfer 

positif dan semangat bagi klub bola voli putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam 

menjalani Proliga 2023 sehingga memperoleh hasil maksimal. 

 

"Dengan dukungan dari produk Phonska Plus, Petrokimia Gresik dapat meneruskan komitmen 

penuh dalam mendukung tim PBV Petrokimia Gresik. Berbagai dukungan yang kami lakukan 

yaitu dengan menyediakan fasilitas lengkap untuk latihan, memberikan bimbingan pelatihan 

intensif, serta menjaga kualitas asupan para pemain, yang kami pastikan bergizi dan 

seimbang," ujarnya. 

 

Kapolres Gresik, AKBP Mochamad Nur Azis, selaku Ketua Umum PBVSI Kabupaten Gresik 

mengapresiasi Petrokimia Gresik karena peduli dengan kemajuan dunia olahraga, khususnya 

prestasi bola voli di tingkat nasional. Petrokimia Gresik konsisten dalam membina para atlet 

muda hingga menjadi atlet profesional dalam cabang olahraga voli putri.  

 

"Para atlet yang menjadi harapan bangsa perlu terus dibina dan di-support. Kami meminta 

kepada semua atlet agar senantiasa meningkatkan kualitas dengan terus berlatih. 

Kemenangan adalah bonus dari latihan rutin yang dilakukan selama ini," pungkasnya. 

 

Proliga sendiri merupakan kompetisi bola voli profesional tahunan di Indonesia yang pertama 

kali dilaksanakan pada tahun 2002. Keikutsertaan Petrokimia Gresik di tahun 2023 mendatang 

merupakan yang ke-20 setelah absen satu kali di tahun 2020 dan ditiadakannya kompetisi 

tahun 2021 karena pandemi Covid-19. 

 

 

 

PT Petrokimia Gresik Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 

  SekretarisPerusahaan   : Yusuf Wibisono 

   Kantor  : (031) 3981811  

    Ext. 2218 

Yusuf Wibisono  Email :  wibisono@petrokimia-gresik.com 

mailto:wibisono@petrokimia-gresik.com
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Sekretaris Perusahaan   yusufwibie@gmail.com 


