
INDUSTRIRADAR GRESIK HALAMAN 12KAMIS,1 MARET 2018

PG Siapkan Pupuk Untuk Musim Tanam MaretPG Siapkan Pupuk Untuk Musim Tanam Maret
KEBOMAS - Menghapai

musim tanam kedua, perio-
de Maret 2018, PT Petro-
kimia Gresik sudah me-
nyiapkan stok pupuk. Me-
reka memastikan kebutuh-
an pupuk untuk musim ta-
nam tercukupi dan tidak
ada kelangkaan.

“Kami menyiapkan stok
pupuk bersubsidi lebih
dari 1 juta ton. Jumlah ini
empat kali lebih banyak
dari stok ketentuan mini-
mum pemerintah, yaitu
sebesar 227.480 ton,” kata
Sekretaris Perusahaan PT
Petrokimia Gresik, Yusuf
Wibisono.

Dijelaskan, pemerintah
melalui Kementerian Per-
tanian menetapkan jumlah
alokasi pupuk bersubsidi
tahun 2018 mencapai 9,55
juta ton. Dari jumlah ter-
sebut,PG mendapatkan
alokasi penyaluran sebesar
5,3 juta ton. Ini lebih dari
setengah alokasi pupuk
bersubsidi nasional.

Menurutnya, dari alokasi
tersebut, PG telah menya-
lurkan sebesar 687.945 ton
atau 71 persen dari tang-
gungjawab alokasi sampai

dengan Februari 2018.
Dalam kesempatan itu,

Yusuf terus mengampany-
ekan rekomendasi umum
pemupukan berimbang
5:3:2 kepada petani. Kom-
posisinya 500 kg perhek-
tar pupuk organik Petro-
ganik, 300 kg perhektar
pupuk NPK Phonska, dan
200 kg perhektar pupuk
Urea.

“Pemupukan berimbang
ini sangat penting karena
merupakan rekomendasi
yang sudah teruji mampu
meningkatkan hasil panen
1 hingga2 ton per hektar.
Caranya dengan aplikasi
pupuk yang paling efisien,
sehingga petani bisa lebih
menghemat pupuknya,”
ujar Yusuf.

Ditambahkan, dalam pe-
nyaluran pupuk bersubsidi
perusahaan berpedoman

pada Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan), SK
Dinas Pertanian Provinsi
dan Kabupaten Kota.

“Penyaluran ini dikawal
oleh 77 Staf Perwakilan
Daerah Penjualan (SPDP,
Red) dan 323 asisten SPDP
kami di seluruh Indonesia.
Kami memiliki fasilitas
distribusi 305 gudang pe-
nyangga dengan kapasitas
total 1,4 juta ton, 652 dis-
tributor, dan 28.228 kios
resmi,” ujar Yusuf.

Terkait pengawasan,
lanjut Yusuf, petugas SP-
DP meningkatkan koordi-
nasi dengan pihak terkait.
Mulai dari distributor, di-
nas pertanian, Komisi Pe-
ngawasan Pupuk dan Pes-
tisida (KP3), Petugas Pe-
nyuluh Pertanian Lapa-
ngan (PPL), TNI Polri.
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AMAN : Stok pupuk untuk menghadapi musim tanam Maret 2018
sudah disiapkan oleh PT Petrokimia Gresik dan menjamin tidak
ada kelangkaan.


