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: Temu Peternak Sapi Potong dan Kambing
: Jombang
: Minggu, 31 Januari 2016

Besarnya kebutuhan daging sapi dan kambing nasional mendorong PT Petrokimia Gresik
(PG) untuk mengembangkan kemampuan peternak sapi dan kambing yang menjadi mitra
binaannya untuk meningkatkan bobot dan diversifikasi usaha ternak. Langkah ini
diwujudkan melalui kegiatan “Temu Peternak Sapi Potong dan Kambing” yang digelar di
Jombang, Minggu (31/1).
Dalam kegiatan ini, PG menghadirkan staf Pusat Riset PG dan PT Petrosida Gresik (anak
perusahaan PG) sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti 12 kelompok peternak (8
kel peternak sapi dan 4 kel peternak kambing) dari 5 kecamatan di Jombang (Kec Bandar
Kedung Mulyo, Perak, Kesamben, Peterongan, dan Ngoro).
Direktur SDM & Umum PG Rahmad Pribadi menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk
berbagi ilmu dan pengetahuan (sharing knowledge) untuk meningkatkan keterampilan
peternak mitra binaan dalam mengelola ternaknya. Sehingga, peternak mitra binaan
diharapkan dapat mengembangkannya dan meningkatkan pendapatannya.
“Kami berharap peternak mitra binaan ini dapat meningkatkan hasil usahanya serta mampu
melakukan diversifikasi produk, sehingga penghasilan peternak juga ikut meningkat,” ujar
Direktur SDM & Umum Rahmad Pribadi dalam sambutannya.
Pada kegiatan ini, peternak mitra binaan mendapat sosialisasi mengenai produk Petro
Biofeed. Produk yang telah diluncurkan sejak 2014 ini merupakan probiotik penghasil zat
anti-mikroba pathogen, penyeimbang mikroflora rumen, dan meningkatkan kemampuan
mencerna protein. Probiotik ini mampu meningkatkan nafsu makan dan pada akhirnya
dapat menambah berat/bobot ternak.
Program ini merupakan bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),
dimana pada tahun 2015, PG telah menyalurkan dana pinjaman modal kerja Program
Kemitraan sebesar Rp 52,803 miliar. Dana ini disalurkan untuk 6 (enam) sektor yang terkait
dengan bisnis perusahaan, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan,
perkebunan, jasa, dan industri. Dari nilai tersebut, sebesar Rp 21,434 miliar diantaranya
disalurkan untuk sektor peternakan (sapi potong dan kambing).
Selain kegiatan ini, PG juga memberikan bantuan instalasi biogas secara simbolis kepada
kelompok ternak Usaha Bersama asal Desa Sukerejo, Kec Perak, Jombang dengan nilai
Rp 31 juta serta bantuan Petro Biofeed. Selanjutnya, PG juga menggelar seremonial
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peletakan batu pertama instalasi biogas di Desa Tinggar, Kec Bandar Kedung Mulyo,
Jombang.

“Kami terus berupaya untuk memberdayakan dan membina mitra binaan PG seoptimal
mungkin agar para mitra binaan dapat menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri yang
mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” tutup Direktur SDM &
Umum PG Rahmad Pribadi.
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