
 SIARAN PERS 

PETIK BUAH DAN SAYUR 

HASIL PEMUPUKAN NPK HORTI 

 

Acara   : Petik Bersama  

Tempat  : Kebun Percobaan Pusat Riset Petrokimia Gresik 

Hari/ Tanggal  : Minggu, 8 November 2015 

 

PT Petrokimia Gresik (PG) kembali memperlihatkan hasil aplikasi produk riset (NPK Horti 

12-11-20) dalam acara “Petik Bersama Keluarga Besar Petrokimia Gresik” di Kebun 

Percobaan (Buncop) PG, Minggu (8/11). Adapun komoditas yang dipetik adalah buah 

melon dan aneka sayuran. 

 

Direktur Teknik dan Pengembangan PG, F. Purwanto mengungkapkan bahwa kegiatan ini 

merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengenalkan hasil aplikasi produk riset 

PG. “Kami tengah memperkuat riset sebagai bentuk diversifikasi usaha. Sekaligus upaya 

untuk meningkatkan daya saing perusahaan,” ujar Dirtekbang PG F. Purwanto 

 

Jika boleh diibaratkan, lanjut Dirtekbang PG F. Purwanto, peningkatan daya saing sama 

halnya dengan upaya pemulihan kesehatan tubuh, maka ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan kondisi psikis. 

 

“Peningkatan daya saing secara fisik lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu produk, 

penguatan brand image, serta diversifikasi, baik produk maupun usaha. Adapun 

peningkatan daya saing secara psikis lebih mengarah pada berbagai upaya mendekatkan 

diri pada konsumen secara intensif dan menjadi bagian dari keseharian mereka,” ujar 

Dirtekbang PG F. Purwanto. 

 

Berkaitan dengan peningkatan daya saing serta upaya mendekatkan diri pada konsumen, 

PG memiliki miniatur sinergi unit usaha agroindustri yang komprehensif dari hulu ke hilir, 

yaitu di Buncop. Buncob merupakan sarana penelitian sekaligus ekspose hasil ujicoba 

aplikasi pupuk, benih, produk hayati, dan juga produk olahan yang dihasilkan melalui 

proses riset.  

 

Buncob juga media bagi PG untuk memperkenalkan perusahaan dalam bentuk Wisata 

Agro dengan beberapa sarana yang tersedia, seperti lahan praktek bercocok tanam, 

kebun aneka buah, toko pertanian Petromart, percontohan usaha tani ternak sapi, 

penangkaran hewan langka Rusa, serta kolam pemeliharaan/pemijahan ikan.  

 

Buncob juga sering dikunjungi petani/kelompok tani, kios/distributor pupuk, instansi 

pemerintah/swasta, serta mahasiswa/pelajar untuk memperoleh informasi teknis tentang 

produk serta aplikasinya, percontohan usahatani terpadu, produksi benih/bibit bermutu, 

dan pembuatan pupuk organik.  
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“Oleh karena itu, Buncob selain menjadi sarana riset, juga akan terus diasah 

kemampuannya untuk memberikan layanan kepada konsumen dan masyarakat dalam 

bentuk konsultasi atau klinik pertanian,” tutup Dirtekbang PG F. Purwanto. 

 

 

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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