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 PKG BANGUN PABRIK BARU SENILAI USD 160 JUTA: 

Untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional 

 

GRESIK (23/2) - PT Petrokimia Gresik (PKG) terus berbenah untuk memaksimalkan 
dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional. Sebagai produsen pupuk 
terlengkap dan terbesar di Indonesia pada tahun 2013 ini PKG akan menambah kapasitas 
produksi. Salah satunya dengan menjalankan proyek revamping atau perluasan pabrik Asam 
Fosfat. Direktur Utama PKG, Hidayat Nyakman menjelaskan, bahwa proyek revamping ini 
bertujuan memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik NPK Phonska PKG yang selama ini masih 
dipenuhi dari impor.  “Revamping Asam Fosfat PKG juga akan menghemat devisa dengan 
pengurangan jumlah impor.” Kata mantan Dirut Pupuk Kaltim tersebut. 

Selama ini kebutuhan Asam Fosfat untuk produksi NPK Phonska masih harus 
mengandalkan impor. Karena bahan baku Asam Fosfat masih belum cukup tersedia. 
Sedangkan, pada data terakhir pada tahun 2012 dalam setahun jumlah impor yang harus 
didatangkan mencapai 225 ribu ton dari Jordan, Maroko, Afrika Selatan, Filipina dan India. 
Dalam kurs rupiah Rp 9.378 dan harga Asam Fosfat (100% P2O5) internasional USD 556,77 
per ton, maka PKG menghabiskan USD 236,4 juta (Rp 2,2 Triliun) dalam setahun hanya 
untuk impor Asam Fosfat. “Pabrik baru ini akan dapat memangkas biaya impor dan 
menambah devisa,” kata Hidayat. 

Dalam proyek revamping Asam Fosfat ini, PKG menginvestasikan dana sebesar USD  
160 juta lebih.  Proyek tersebut diperkirakan selesai pada akhir semester dua tahun 2015. 
Karena menelan biaya investasi yang cukup besar, PKG menggandeng Bank Central Asia 
(BCA) untuk membiayai proyek tersebut dengan porsi sebesar 70 persen dari keseluruhan 
dana. “Sisanya yang 30 persen berasal dari dana perusahaan,” kata dia. 

Revamping yang akan dibangun di atas lahan seluas 10 Ha ini nantinya akan mampu 
menghasilkan Asam Fosfat sebesar 200.000 ton/tahun dari total kebutuhan sejumlah 600.000 
ton/tahun. Selama ini PKG menggunakan Asam Fosfat dari existing pabrik yang 
dioperasikan sejak tahun 1985. Pabrik tersebut hanya menghasilkan produk Asam Fosfat 
sebesar 200 ribu ton per tahun. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, selain revamping ini 
sedang dibangun pabrik asam fosfat joint venture yaitu ”PT Petro Jordan Abadi” dengan 
kapasitas 200.000 ton per tahun, dimana keseluruhan produknya di off take oleh PKG. 
Setelah proyek tersebut rampung dan beroperasi maka produksi NPK Phonska tidak lagi 



tergantung dengan bahan baku impor. ’’Suplai Asam Fosfat akan semakin terjamin” tambah 
Hidayat. 

Hingga akhir 2012 kemarin produksi NPK Phonska baik subsidi maupun non subsidi 
mencapai 2, 4 juta ton. Harapannya dengan adanya revamping ini, kapasitas produksi akan 
meningkat. Itu akan mengukuhkan posisi PKG sebagai produsen pupuk terlengkap dan 
terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi pupuk NPK Phonska bertambah mencapai 
2,8 juta ton. 

Dalam proyek revamping Asam Fosfat ini, PKG bekerja sama dengan kontraktor asal 
China yakni Wuhuan Engineering Company Co., Ltd (WEC). Kontraktor tersebut akan 
membangun pabrik terintegrasi baru yang terdiri dari Pabrik Asam Fosfat dengan kapasitas 
200 ribu ton per tahun, Pabrik Asam Sulfat 600 ribu ton pertahun serta Pabrik Purified 
Gypsum dengan kapasitas mencapai 600 ribu ton pertahun. Selain itu, WEC juga akan 
membangun fasilitas pendukung lainnya seperti pembangkit power dan uap, sistem pendingin 
air, pengolahan air limbah, sistem penyimpanan, dan kelengkapan produksi lain. 

Selain proyek revamping Asam Fosfat. PKG juga sedang dan akan membangun 
proyek-proyek lain. Tujuannya, untuk mendukung kelancaran ketersediaan pasokan pupuk 
dalam negeri. Salah satunya adalah program pengembangan pelabuhan yang dimulai sejak 
tahun 2011 dan hingga kini hampir selesai. Proyek tersebut telah mencapai 96 persen dari 
perencanaan. Selain proyek itu, program yang juga dimulai ditahun yang sama adalah 
pembangunan gudang dengan kapasitas 50 ribu ton. Saat ini PKG juga memiliki proyek lain 
yang sedang dikebut yakni Pembangunan Pabrik Amoniak Urea yang berkapasitas produksi 
Amoniak mencapai 825 ribu ton pertahun dan 570 ribu ton Urea pertahun  meskipun dalam 
pemenuhan gas sebagai bahan baku masih mengalami sedikit kendala. “ saat ini proyek 
Amoniak Urea II masih terdapat kendala mengenai masalah gas, namun kami tetap optimis 
bisa mendapatkan pasokan gas untuk kelancaran proyek ini”, Ujar Bambang Heru, Sekretaris 
Perusahaan PKG.  

 Selain pengembangan di atas, PKG juga akan membangun Pabrik Ammonium Sulfat 
IV (ZA IV). Dan untuk mendukung kelancaran seluruh operasional pabrik yang akan 
dibangun, PKG juga akan menjalankan proyek uprating Instalasi Penjernihan Air yang berada 
di daerah Gunung Sari, Surabaya untuk meningkat kapasitas produksi menjadi 3.800 m³/Jam 
dari semula 720 m³/ Jam. 

Proyek-proyek yang sedang dikerjakan PKG saat ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan pupuk nasional. Hingga saat ini total produksi PKG untuk produk pupuk mencapai 
4,2 juta ton. ’’Jika nantinya proyek Amonia Urea bisa direalisasikan maka kebutuhan Urea 
untuk Jawa Timur akan dipenuhi pasokannya oleh PKG,” pungkas  Bambang Heru. (*) 

Manager Humas, 

Dupi Madya Ardiono 


