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PKG KEMBANGKAN PENEBUSAN DAN PELAPORAN  

PENYALURAN PUPUK SUBSIDI ONLINE 

 

Acara  : Workshop Distributor  

Tempat : Semarang 

Hari/ Tanggal : Kamis / 7 Agustus 2014 

 

Sebagai produsen pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia, PT Petrokimia Gresik (PKG) 

memiliki tugas untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan 

pupuk bersubsidi bagi petani. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, penyalurannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

setiap produsen wajib memiliki administrasi yang baik. 

 

Agar penagihan penyaluran pupuk bersubsidi kepada pemerintah dapat berjalan tepat waktu, 

PKG menginisiasi penebusan pupuk bersubsidi secara online atau host-to-host melalui 

website (sip3.petrokimia-gresik.com). Cara ini disebut juga Sistem Informasi Penebusan dan 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi (SIP3). PKG menjadi produsen pupuk pertama diantara 

anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menerapkannya. 

 

Dalam sistim ini, PKG memanfaatkan fasilitas Distributor Financing (DF) yang disediakan 

oleh pihak perbankan nasional (Bank Mandiri). DF merupakan fasilitas pembiayaan dari bank 

yang diberikan kepada distributor resmi pupuk bersubsidi PKG yang memiliki jaminan kredit 

di bank.  

 

Sistem ini akan melibatkan 3 pihak, yaitu perbankan (Bank Mandiri) sebagai pemberi 

fasilitas DF, nasabah bank (distributor pupuk PKG), dan pihak yang menerima jaminan 

(PKG).  

 

Untuk menyosialisasikannya, PKG dan Bank Mandiri menggelar workshop kepada 

distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah terkait pemanfaatan fasilitas DF dalam skema 

SIP3. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah, selama dua hari 

(7-8 Agustus 2014). Kegiatan ini diikuti sebanyak 133 distributor dari seluruh Jawa Tengah 

dan DI Yogyakarta.  

 

Dalam workshop ini, distributor diberikan pelatihan mengenai teknis penebusan dan 

pembuatan laporan penyaluran pupuk bersubsidi secara periodik melalui SIP3. Melalui SIP3 

PKG dapat memantau laporan penyaluran distributor setiap hari secara realtime  dan melalui 

SIP3 distributor diberikan fasilitas menu untuk pembuatan laporan (Laporan F6 dan Rekap 

F6) yang hasilnya dapat dicetak dan memiliki barcode khusus, sehingga dapat memudahkan 

dalam proses verifikasi. Melalui proses baru ini, maka diharapkan penagihan penyaluran 

pupuk bersubsidi dari PKG kepada pemerintah dapat tepat waktu dan sesuai dengan laporan 

penyaluran yang dikirimkan oleh distributor. 
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Melalui skema baru ini, ketiga pihak akan saling mendapat keuntungan, diantaranya adalah : 

a. PKG 

- Mendapatkan kepastian pembayaran dari bank atas penebusan pupuk bersubsidi 

oleh distributor tepat pada tanggal jatuh tempo.  

- Dengan sistem online akan memudahkan pemantauan penebusan pupuk bersubsidi 

dan posisi piutang distributor secara realtime. 

- Adanya kepastian pembayaran dari bank akan sangat membantu PKG dalam 

merencanakan cashflow perusahaan. 

- Penagihan penyaluran pupuk bersubsidi kepada pemerintah dapat tepat waktu dan 

sesuai dengan laporan yang ada. 

- Mempermudah PKG dalam mengemban tugas pemerintah, yaitu penebusan dan 

penyaluran pupuk bersubsidi kepada distributor sampai ke kelompok tani. 

b. Distributor 

Distributor yang menggunakan fasilitas DF dibagi menjadi beberapa kategori dan 

mendapat fasilitas sesuai lama masa kerjasama. Kategori A (kerjasama lebih dari 5 

tahun), kategori B (kerjasama 2 – 5 tahun), dan kategori C (kerjasama di bawah 2 

tahun). Adapun fasilitas/manfaat yang didapat oleh distributor antara lain : 

- Plafon kredit yang diberikan dapat 1-5 kali lebih besar (sesuai kategori) dari 

aset/jaminan yang saat ini diberikan ke PKG. Sehingga penebusan dapat lebih 

besar atau maksimal sesuai nilai alokasi subsidi yang ada. 

- Biaya provisi (administrasi) mulai dari 0,25 - 0,75 % dari nilai plafon. 

- Suku bunga yang ditawarkan lebih kompetitif, antara 10,25 – 10,75 % per tahun 

(sesuai kategori). 

- Fasilitas DF maksimal 90 hari. 

c. Bank 

- Meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan fasilitas perbankan. 

- Meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah (distributor pupuk). 

- Produk DF merupakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan transaksi 

penjualan pupuk. 

 

Tidak hanya sampai di sini, PKG juga akan terus mengembangkan pelayanan dalam 

penyaluran pupuk bersubsidi ini. Pada tahun ini juga, SIP3 juga akan diintegrasikan dengan 

stok pupuk bersubsidi di gudang-gudang penyangga dan di bagian distribusi. Sehingga baik 

PKG maupun distributor dapat saling memantau alur distribusi secara realtime. 
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Sekretaris Perusahaan 


