
 
 
Media Release 

 PT. Syngenta Indonesia 
CIBIS Nine 6th floor 
Jl. TB Simatupang No.2  
Jakarta Selatan 12560 
Indonesia 
 

 

 
Syngenta Indonesia / Media Release 

 

Menjaga Keamanan dan Kesehatan Petani Melalui Pelatihan Penggunaan Herbisida  

 

• Pelatihan penggunaan produk perlindungan tanaman untuk petani, dan Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) bersama Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa, 31 Mei 

2022 

• Tujuan pelatihan adalah meningkatkan pemahaman tentang kalibrasi penyemprotan dan 

penggunaan produk perlindungan tanaman (herbisida Gramoxone) secara tepat dan aman 

• Pemerintah mendukung pelatihan petani untuk keamanan dan kesehatan petani, serta 

keamanan dan produktivitas hasil tanaman  

 

Lombok Tengah, 31 Mei 2022 – Perekonomian di Kabupaten Lombok didominasi oleh sektor 

pertanian. Perekonomian masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian, peternakan, Perkebunan, 

dan perikanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani perlu dilakukan langkah-

langkah yang terukur dan terencana, seperti meningkatkan produktivitas tanaman. Namun dalam 

praktiknya, peningkatan produktivitas ini sering terkendala beberapa hal, yang salah satu 

diantaranya adalah munculnya keberadaan gulma yang dapat menurunkan produktivitas tanaman 

dan mengakibatkan kerugian besar bagi petani.  

 

Penggunaan herbisida, seperti Gramoxone, untuk mengendalikan gulma telah banyak dilakukan 

oleh petani karena dianggap praktis, dari segi biaya, waktu dan tenaga kerja, sehingga 

menguntungkan dibanding dengan penyiangan manual.  

 

Namun sayangnya banyak petani yang masih belum paham mengenai bagaimana menggunakan 

herbisida secara efektif, efisien, dan aman bagi kesehatan diri maupun lingkungan. Oleh karena itu, 

pada 31 Mei 2022, Syngenta dengan didukung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 

mengadakan pelatihan penggunaan herbisida Gramoxone untuk petani, dan Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL).  Pelatihan ini dilakukan di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok 

Tengah. Sekitar 70 orang petani dan 30 orang PPL dari Kecamatan Praya Timur dan Janapria hadir 

mengikuti pelatihan ini. Turut hadir pula Perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok 

Tengah, Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (KUPTD), Dinas Kesehatan setempat, serta pedagang 

produk perlindungan tanaman.  

 

Pelatihan dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan Drh. Adjar Sapto Utama yang mewakili Kepala 

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Dalam sambutannya beliau mendukung penuh 

kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada petani seperti yang dilakukan oleh Syngenta. 

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan kepada petani diharapkan ke depan pertanian di 

Kabupaten Lombok Tengah semakin maju dan berkembang.  

 

Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan edukasi tentang kalibrasi penyemprotan dan 

penggunaan herbisida Gramoxone secara tepat dan aman. Selain dari tim Syngenta yang 



 

memberikan informasi mengenai Lima Aturan Emas (Five Golden Rules), penyemprotan yang aman 

dan efektif serta kalibrasi, pembicara lain yang turut memberikan materi adalah Lalu Mujahidin, SP, 

M.Si (Kepala Bidang Agribisnis Dinas Pertanian) yang menyampaikan mengenai peraturan dan 

perizinan pestisida, penyimpanan dan pembenahan limbah pestisida. Turut serta pula dr. Handy 

Fujianto, S.Ked. (Kepala Pelayanan Kesehatan Puskesmas Desa Ganti) yang menyampaikan tentang 

pencegahan keracunan pestisida dan prosedur pertolongan darurat.  

 

Acara ini mendapat sambutan luar biasa dari para petani dan PPL setempat. Ke depannya 

diharapkan acara pelatihan seperti ini dapat dilakukan juga di lokasi-lokasi lain. Sehingga 

keterampilan dan kesadaran petani dan PPL dalam menjaga keamanannya ketika mengaplikasikan 

herbisida ataupun produk perlindungan tanaman lainnya terus meningkat.  

 

Syngenta percaya dengan menggunakan teknologi pertanian secara tepat sesuai aturan akan 

berdampak besar tidak saja pada hasil pertanian tetapi juga kesehatan petani, sehingga dapat 

berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan di Indonesia.  

 

 
Tentang Syngenta 

Syngenta adalah salah satu perusahaan pertanian terkemuka dunia, yang terdiri dari Syngenta Crop Protection dan 

Syngenta Seeds. Ambisi kami adalah membantu menyediakan pangan dunia dengan aman dengan tetap menjaga bumi 

ini. Kami bertujuan untuk meningkatkan pertanian berkelanjutan, berkualitas, dan aman dengan ilmu pengetahuan kelas 

dunia dan solusi tanaman yang inovatif. Teknologi kami memungkinkan jutaan petani di seluruh dunia untuk 

memanfaatkan sumber daya pertanian yang terbatas dengan lebih baik. Syngenta Crop Protection dan Syngenta Seeds 

adalah bagian dari Syngenta Group. Dengan 30.000 karyawan di lebih dari 90 negara, kami bekerja untuk mengubah 

bagaimana cara tanaman dibudidayakan. Melalui kemitraan, kolaborasi, dan The Good Growth Plan, kami berkomitmen 

untuk mempercepat inovasi bagi petani dan alam, berjuang untuk pertanian regeneratif, membantu orang tetap aman 

dan sehat, serta bermitra untuk memberikan dampak. 

Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi www.syngenta.com dan www.goodgrowthplan. Ikuti juga perkembangan 

kegiatan Syngenta Indonesia di:  

Facebook : Syngenta  

Twitter  : @SyngentaID 

Instagram : @syngentaindonesia 

Youtube : Syngenta Indonesia 

Linkedin : Syngenta 
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