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BASF Meresmikan Regional AgSolution Farm di Jember 

 Kemitraan penelitian dengan Universitas Jember untuk mengembangkan 
produk-produk dan solusi baru untuk menjawab kebutuhan petani lokal  

 Investasi berkelanjutan menunjukan komitmen BASF terhadap industri 
pertanian di Indonesia 

 Pusat riset yang memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk 
mendukung petani dalam meningkatkan produktifitas pertanian 

 

Jember, 1 Agustus 2018 –  Hari ini, BASF, bekerja sama dengan Universitas 

Jember, meresmikan AgSolution Farm, sebuah pusat penelitian dan pelatihan 

pertanian di Jember, Jawa Timur. Berlokasi di dalam wilayah Agrotechnopark yang 

dikelola oleh Universitas Jember. AgSolution Farm menyediakan beragam 

pelatihan dalam bidang pertanian untuk universitas dan petani. Pusat penelitian dan 

pelatihan ini didukung oleh para tenaga ahli biologi BASF dan para akademisi dari 

Universitas.  

“BASF berkomitmen untuk melakukan investasi di Indonesia melalui kemitraan 

dengan institusi yang memiliki keahlian di bidang pertanian untuk membantu petani 

memenuhi kebutuhan yang terus meningkat akan bahan pangan yang berkualitas 

dan bernutrisi,” ujar Martin Wolf, Direktur Bisnis untuk Solusi Pertanian BASF di 

ASEAN. “AgSolution Farm yang baru akan membantu BASF mengembangkan 

solusi yang dibuat secara spesifik bagi para petani Indonesia serta membantu para 

petani untuk mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terbaru dengan cepat, 

sehingga mereka dapat meningkatkan hasil panen.”  
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Keberadaan AgSolution Farm juga mendukung persyaratan uji biologi lapangan 

bagi produk-produk solusi pertanian BASF serta mendorong percepatan 

pengembangan dan introduksi produk-produk strategis di pasar Indonesia dan Asia 

Pasifik.  

Kemitraan ini membawa manfaat yang signifikan bagi Universitas Jember sebagai 

mitra strategis serta bagi para petani pada umumnya. Ir. Sigit Soeparjono M.S., 

Ph.D., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember menyatakan bahwa kerja 

sama antara BASF dengan Universitas Jember mendukung peningkatan 

kompetensi mahasiswa dan dosen di bidang aplikasi produk solusi pertanian yang 

ramah lingkungan. “Hasil dari sinergi penelitian bersama ini bisa langsung 

dikomunikasikan kepada petani, sehingga dapat membantu mereka dalam budi 

daya tanaman pertanian yang benar dan berkesinambungan,” ujarnya.  

Pusat Penelitian AgSolution Farm ini memiliki kemampuan melakukan penelitian 

untuk semua indikasi, seperti AgCelence (kesehatan tanaman), perlakuan benih, 

fungisida, insektisida, herbisida, dan produk-produk biologi lainnya untuk bermacam 

tanaman seperti padi, hortikultura, palawija, kopi, dan tanaman-tanaman lainnya. 

 

Terima siaran pers terbaru dari BASF melalui WhatsApp pada telepon genggam atau tablet 

Anda. Silakan berlangganan layanan berita kami di basf.com/whatsapp-news. 

 

Tentang Divisi Solusi Pertanian BASF 

Dengan populasi yang berkembang pesat, dunia semakin bergantung pada kemampuan kita untuk 

mengembangkan dan memelihara pertanian berkelanjutan dan lingkungan yang sehat. Divisi Solusi 

Pertanian BASF bekerja dengan petani, profesional pertanian, pakar pengelolaan hama dan pihak 

lainnya untuk membantu mewujudkan hal ini. Dengan kerja sama ini, BASF mampu 

mempertahankan jaringan litbang yang aktif, portofolio produk dan layanan inovatif serta tim ahli di 

lab dan di lapangan untuk mendukung pelanggan dalam membuat bisnis mereka sukses. Pada 

tahun 2017, divisi Solusi Pertanian BASF menghasilkan penjualan sebesar 5,7 miliar Euro. Untuk 

informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kami di www.agriculture.basf.com atau di saluran media sosial 

kami. 
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Tentang BASF 

Di BASF, kami menciptakan kimiawi untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami menggabungkan 

kesuksesan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lebih dari 

115.000 karyawan di BASF Group bekerja untuk berkontribusi terhadap kesuksesan pelanggan kami 

di hampir semua sektor dan hampir di semua negara di dunia. Portofolio kami disusun menjadi lima 

segmen: Bahan Kimia, Produk Kinerja, Bahan dan Solusi Fungsional, Solusi Pertanian serta Minyak 

dan Gas Bumi. BASF menghasilkan penjualan sebesar 64,5 miliar Euro pada 2017. Saham BASF 

diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), London (BFA) dan Zurich (BAS). Informasi lebih 

lanjut di www.basf.com. 
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