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CEGAH PENYELUNDUPAN: 

PT Petrokimia Gresik Sosialisasikan Pupuk ZA Orange 

 

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi jenis ZA cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun. Tercatat pada tahun 2012, PT Petrokimia Gresik (PKG) menjual pupuk ZA sebesar        

1 juta ton. Hidayat Nyakman, Direktur Utama PKG menyatakan bahwa nilai penjualan ZA 

kami di tahun 2011 hanya 963 ribu ton, sedangkan di tahun 2012 meningkat 1 juta ton dan 

untuk tahun 2013 target penjualan kami tetap 1 juta ton, hal ini mengacu pada permentan No. 

69/ Permentan/ SK.RI/11/2012. 

Penjualan pupuk ZA perlu dikendalikan agar kuantum yang disalurkan tidak melebihi 

alokasi subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu agar penjualan pupuk ZA 

bersubsidi sesuai sasaran yaitu untuk petani, diperlukan pencirian khusus agar dapat dibedakan 

antara pupuk ZA bersubsidi dengan non subsidi, sehingga penyimpangan pupuk bersubsidi 

kepasar dapat dikendalikan “ Penyimpangan pupuk ZA bersubsidi ke pasar non subsidi selama 

ini diindikasikan akibat  tidak adanya perbedaan fisik butiran antara pupuk bersubsidi dan non-

subsidi”, Ujar Hidayat. 

Berdasar dari Surat Menteri Pertanian nomor 11/SR.130/M/1/2011 tanggal 7 Januari 

2011 perihal pencirian khusus pada pupuk bersubsidi untuk membedakan fisik butiran antara 

pupuk ZA subsidi dan non subsidi, maka managemen PKG memberikan pewarnanaan orange 

pada butiran pupuk ZA. “tujuan kami selain untuk membedakan antara pupuk ZA sektor 

subsidi dan non subsidi juga untuk mencegah penyelewangan pupuk ZA bersubsidi ke pasar 

non subsidi”. Tambah Hidayat. 
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Secara teknis, PKG akan memasang alat pewarna ini di pabrik dan nantinya di  

Distribution Center (DC) yang ada didaerah-daerah. “ Saat ini PKG memiliki 6 DC yang terse   

bar di Indonesia, namun yang akan kami pasang alat pewarna ini hanya di 5 tempat yaitu 

Cigading, Banyuwangi, Medan, Lampung dan Makasar dan masing-masing akan dipasang 2 

unit” Terang Bambang Heru Sekretaris Perusahaan PKG. 

Harapannya dengan inovasi, penyaluran pupuk ZA bersubsidi semakin terkendali dan 

minim dari tindakan penyelundupan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi jenis ZA, Pungkas 

Bambang Heru.  

 

Manager Humas, 

 

Dupi Madya Ardiono 

 

 


