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Perkuat Riset & Pengembangan 
PG RESMIKAN LABORATORIUM, PRODUK BARU,  

PETROMART, DAN MOBIL UJI TANAH 
 
Acara  : Petro Agrifood Expo (PAE) 
Tempat : Kebun Percobaan Petrokimia Gresik 
Hari / Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2015 
 
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, PT Petrokimia Gresik (PG) 
terus menggalakkan riset dan pengembangan produk. Komitmen ini terwujud dalam 
kegiatan Petro Agrifood Expo (PAE) ke-13 yang digelar di Kebun Percobaan PG, Gresik, 
selama tiga hari, Jumat-Minggu, 7-9 Agustus 2015. 
 
Dirut PG Hidayat Nyakman menyatakan bahwa PAE merupakan kegiatan tahunan yang 
diselenggarakan untuk mengekspos berbagai kegiatan riset PG. Selain itu, kegiatan ini juga 
merupakan sarana untuk meluncurkan produk baru, pameran berbagai usahatani dari 
petani binaan, serta ajang pertemuan para petani dari berbagai daerah. 
 
“Selain itu PAE juga merupakan sarana wisata agro bagi warga Gresik dan sekitarnya,” 
ungkap Dirut PG Hidayat Nyakman, Jumat (7/8). 
 
Peresmian Fasilitas Riset 
Dalam acara ini juga diresmikan 5 (lima) sarana dan fasilitas pendukung kegiatan riset milik 
PG, yaitu : 
 

a. Laboratorium Bioproses 
Untuk mendukung pengembangan produk berbasis hayati, baik dalam bentuk 
produk pupuk, probiotik, maupun produk berbasis hayati lainnya. Lab ini dilengkapi 
dengan pilot plant untuk mendukung penyediaan produk hayati hasil riset di bawah 
skala industri. Kapasitasnya masih terbatas (30 ribu liter/tahun), selama ini baru 
untuk memenuhi kebutuhan pre-marketing. Adapun produk yang telah dihasilkan 
adalah Petro Fish (probiotik untuk ikan dan udang), Petro Chick (probiotik untuk 
unggas), dan Petro Biofeed (probiotik untuk ruminansia/ternak).  

b. Laboratorium Formulasi Pupuk 
Merupakan sarana untuk menciptakan berbagai formulasi pupuk an-organik spesifik 
lokasi dan spesifik komoditi. Uji formulasi dilakukan dengan berbagai macam bahan 
baku, untuk menghasilkan komposisi formula yang sesuai, baik secara teknis 

pembuatan maupun fungsi untuk tanaman. 
c. Laboratorium Kultur In-Vitro 

Merupakan sarana untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit tanaman 
secara non-konvesional. Berbeda dengan cara konvensional (hand crossing), 
mengembangkan dan memperbanyak bibit dengan cara non-konvensional tidak 
memerlukan lahan yang luas dan waktu yang dibutuhkan pun relatif lebih singkat. 

d. Petromart 
Sebuah minimarket yang secara khusus menjual produk hasil riset PG dan 
komoditas pertanian hasil Kebun Percobaan PG. Lokasinya berada di depan 
Kompartemen Riset PG, Jl Noto Prayitno, Gresik, serta ; 

e. Mobil Uji Tanah 
Merupakan sarana untuk menguji tingkat kesuburan tanah. Melalui uji ini, petugas 
dapat memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat, sesuai dengan lokasi dan 
komoditi. Mobil ini juga merupakan sarana informasi, pelayanan pelanggan, serta 
media promosi bagi perusahaan. Saat ini jumlahnya sebanyak 4 unit dengan area 
cakupan meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan NTT. 
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Peluncuran Produk Baru 
Akan diluncurkan 3 (tiga) produk baru hasil riset yang siap masuk pasar memenuhi 
kebutuhan konsumen, yaitu : 
 
- PetroCAS 

Petro CAS merupakan pupuk Petro Calcium Sulphate yang mengandung unsur hara 
Sulfur (S) dan Calcium (Ca) yang berguna untuk meningkatkan produktivitas tanaman 
pertanian. 

- Petroganik Premium 
Merupakan pupuk organik yang diperkaya dengan unsur-unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, 
dan B serta asam humat untuk meningkatkan produktivitas tanaman. 

- NPK Ubi Kayu 
NPK Kebomas 15-7-20+3 MgO merupakan formula pupuk NPK spesifik komoditi pada 
tanaman ubi kayu untuk meningkatkan produktivitas ubi kayu. 

 
Tiga produk tersebut akan melengkapi 17 (tujuh belas) produk hasil riset yang telah masuk 
pasar terlebih dahulu. 
 
Jambore Nasional Pelatihan Anak Petani Remaja (PATRA) ke-2 
Jambore Nasional PATRA (JNP) ke-2 merupakan sarana sharing knowledge antara 
anggota PATRA yang dihadiri sekitar 80 peserta dari berbagai wilayah. Kegiatan ini akan 
berlangsung pada tanggal 6 s.d 9 Agustus 2015 di Petrokimia Gresik. 
 
PATRA berawal dari Imam Soejono (64) yang khawatir dengan menurunnya angkatan kerja 
petani setiap tahunnya. Imam membentuk PATRA pada 25 Januari 2005 dengan 
mengumpulkan petani muda di Bondowoso, Jawa Timur, untuk mempelajari pertanian guna 
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sampai dengan saat ini PATRA telah 
tersebar di 17 kabupaten pada 9 provinsi di Indonesia. 
 
Selain menjadi fasilitator penyelenggaraan JNP selama 2 tahun berturut-turut, bentuk 
dukungan PG terhadap petani-petani muda PATRA diantaranya : 

 Sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan PATRA 
 Pencetakan buku pedoman PATRA  
 Atribut promosi untuk anggota PATRA. 

 
Wisata Agro 
PAE 2015 akan diisi 60 stan dari berbagai instansi (pemerintah maupun swasta) yang 
bergerak di bidang agribisnis. Masyarakat dapat berkunjung, melihat, dan berbelanja 
berbagai produk PG dan anak perusahaannya, serta beragam produk hasil pertanian dan 
produk olahan hasil produksi petani binaan, mitra, rekanan, dan distributor PG. 
 
Selain berbelanja, PAE juga menjadi sarana wisata edukatif dimana pengujung dapat 
melihat berbagai sarana dan prasarana Kebun Percobaan PG. Sebut saja koleksi tanaman 
hias, penggemukan sapi potong, kolam pemijahan ikan, dan sejumlah pilot plant produk 
inovasi. 
 
Pada kesempatan ini pula, pengunjung dapat langsung memetik buah dan sayuran segar 
di lahan Kebun Percobaan untuk dikonsumsi. Kegiatan memetik ini akan diadakan pada 
hari Minggu 9 Agustus 2015. 
 
Sarasehan Petani 
Sarasehan, sebagai bentuk kegiatan tatap muka antara pakar dan praktisi pertanian dengan 
petani dari beberapa daerah. Sarasehan ini akan dihadiri sekitar 200 orang petani dari 
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perwakilan petani maju seluruh Jawa, acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 
Agustus 2015. Tema sarasehan, yaitu “Yang Muda Yang Kreatif Bertani” dan akan 
mengundang narasumber Bapak Suwiditomo (penulis dan pemerhati pertanian nasional), 
Ir. Adi Pramudyo (petani muda sukses), dan Bapak Bangun Tri Haryanto (Motivator UMKM). 
 
Pelatihan Vertikultur dan Komposting 
Kegiatan pelatihan vertikultur dan komposting akan diadakan pada hari Minggu, 9 Agustus 
2015. Pelatihan pertanian ini gratis bagi para pengunjung yang berminat dalam hal budidaya 
tanaman secara vertikultur, yaitu solusi bercocok tanam pada lahan sempit serta dalam 
memanfaatkan limbah organik untuk pembuatan kompos. 
 
 

PAE 2015 yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari tersebut, diharapkan akan dikunjungi 
oleh sekitar 12.000 (dua belas ribu) pengunjung dari masyarakat Gresik dan sekitarnya. 
 
 
PT Petrokimia Gresik 
 
 
 
 
Wahyudi 
Sekretaris Perusahaan 
 
 
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
Sekretaris Perusahaan : Wahyudi 
Kantor     :  (031) 3981811 – 14, 3982100, 3982200. Ext. 2218 
Handphone    :  0812 31976000 
Email     :  wahyudi@petrokimia-gresik.com 
        whywahjudi61@gmail.com 
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