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: Penandatanganan MoU Karang Taruna - PG - PATRA
: Gresik
: Senin, 21 Maret 2016

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah petani Indonesia terus menyusut
setiap tahunnya. Mayoritas petani pun kini berusia lebih dari 45 tahun dan berpendidikan
rendah (tidak/belum tamat SD). Kondisi ini tentunya sangat berisiko bagi keberlangsungan
program swasembada pangan pemerintah.
Menyikapi hal tersebut, PT Petrokimia Gresik (PG) bersama kelompok Pelatihan Anak
Tani Remaja (Patra) dan Karang Taruna Nasional sepakat menandatangani MoU tentang
Pelatihan dan Pengembangan Pemuda dalam Bidang Pertanian, di Gresik, Senin (21/3).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum Karang Taruna Nasional Didik
Mukrianto, Direktur Utama PG Nugroho Christijanto dan Pembina Patra K. Imam Soejono.
Program ini selanjutnya disebut dengan nama “Taruna Petro Patra”.
Dirut PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa “Taruna Petro Patra” merupakan solusi
atas permasalahan regenerasi di sektor pertanian saat ini. Hal ini penting mengingat
sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan negara.
“Selain menjawab permasalahan regenerasi petani, kegiatan ini juga memberikan banyak
benefit kepada para pihak, baik dari segi pengembangan, pengetahuan, skill maupun
ekonomi,” ujar Dirut PG Nugroho Christijanto.
Lebih lanjut Dirut PG Nugroho Christijanto memaparkan bahwa pemilihan Karang Taruna
dan Patra pun bukan tanpa alasan. Karang Taruna dipilih karena memiliki anggota usia
produktif dalam jumlah besar, jaringan atau networking berskala nasional, dan merupakan
satu-satunya organisasi sosial kepemudaan yang keberadaannya diamanatkan dalam
Undang-Undang.
Sementara Patra merupakan komunitas petani muda yang telah beroperasi lebih dari 10
tahun (sejak 2005) dan memiliki 2.000 anggota lebih yang tersebar di 18 kabupaten di 9
provinsi. Mulai dari Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Bondowoso, Situbondo,
Malang, Kebumen, Tabanan, Karangasem, Bangka, Bangka Selatan, Gorontalo, Kapuas
Hulu, Banjarbaru, Tapin, Lombok Timur, hingga Waingapu.
“Petrokimia Gresik akan mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan Patra dan
Karang Taruna yang telah terprogram dalam framework kerjasama ini” tambah Dirut PG
Nugroho Christijanto.
Adapun framework dimaksud adalah :
1. Pertama, Program Pelatihan Pertanian, meliputi praktek budidaya pertanian,
bantuan sarana pelatihan, dan sosialisasi program key farmer (petani ikut menjadi
penyuluh pertanian).
2. Kedua, Program Kerjasama Budidaya Pertanian, meliputi pengembangan usaha di
bidang pertanian.
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3. Selanjutnya, ketiga, Program Jambore Nasional, yaitu ajang pertemuan/gathering
perwakilan anggota Patra dan Karang Taruna dari seluruh Indonesia di Petrokimia
Gresik. Dalam kegiatan ini, para petani akan menampilkan berbagai inovasi dan
saling berbagi pengetahuan (transfer & sharing knowledge).
4. Keempat, adalah Program Publikasi, dimana rangkaian kegiatan ini akan
dipublikasikan di media massa, khususnya di Tabloid Sahabat Petani.
Dalam keempat framework tersebut, masing-masing pihak bertanggungjawab untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan isi dalam MoU ini.
“Kami berharap program ini dapat menginspirasi banyak pihak dan melahirkan inovator,
terutama generasi muda. Karena sektor pertanian, jika dikelola dengan baik dan benar,
akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya,” ujar Dirut PG
Nugroho Christijanto.
Hal senada juga disampaikan oleh Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat.
Pihaknya sangat mendukung program regenerasi petani ini karena sejalan dengan
program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah.
“Semoga para petani muda ini dapat menjadi agent of change di dunia pertanian,” ujar
Dirut PT PI Aas Asikin Idat.
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