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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan  negara agraris, sebagian besar penduduknya tinggal di

pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS)

bulan Febuari 2016 mencatat 31,74% angkatan kerja di Indonesia atau 38,29 juta

bekerja di sektor pertanian. Sebagai salah satu Negara agraris tanah air terkenal

akan tanahnya yang kaya serta SDA nya yang sangat berlimpah. Hal ini

dikarenakan Indonesia termasuk sebagai Negara yang masuk ke dalam garis

khatulistiwa sehingga Indonesia termasuk Negara tropis. Sebagai Negara tropis

Indonesia, sektor pertanian pun akhirnya bisa maju dengan pesat. Dalam Negara

agraris, para petani disebut-sebut sebagai kontributor terpenting dalam berperan

kepada masyarakat lainnya (Titus, 2014). Dimana kebutuhan akan permintaan

sangat bergantung kepada petani Indonesia. Dengan melihat banyaknya petani di

Indonesia, maka banyak pula konsumsi kebutuhan bertani. Negara Indonesia juga

mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri.

Agroindustri sebagai salah satu sektor yang mampu menarik dan mendorong

munculnya industri baru di sektor pertanian, yang dapat menciptakan sektor

pertanian yang tangguh dan unggul sebagai motor penggerak pembangunan

pertanian dan agrobisnis. Agroindustri memainkan peranan yang sangat penting,

mengingat jenis industri pertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan

memiliki peluang yang besar, maka sangat diperlukan dalam memprioritaskan

pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi, baik

bagi pembangunan nasional maupun pembangunan ekonomi daerah pada

umumnya, khususnya pembangunan perekonomian masayarakat pedesaan.

Berdasarkan data yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2017, indeks

produksi pertanian tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016.

Indeks produksi pertanian tahun 2017 menurun sebesar 5,26 poin dibanding tahun

2016, yaitu dari 125,51 pada tahun 2016 menjadi 120,25 pada tahun 2017. Negara

Indonesia harus mampu meningkatkan agroindustri tersebut karena secara alamiah

sangat potensial dengan keadaan alam yang dimilikinya. Karena itu, perlu

dilakukannya peningkatan efesiensi dan produktivitas pertanian dengan
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memanfaatkan ilmu dan teknologi seoptimal mungkin untuk dapat menunjang

pelaksanaan pembangunan tersebut.

PT. PUPUK KALTIM sebagai perusahaan yang bergerak di bidang

agroindustri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di faktor pertanian hingga

menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian.

Dari penjelasan di atas PT. PUPUK KALTIM sangat memudahkan para petani

dan sangat cocok dengan kebutuhan pertanian di Indonesia. Salah satu komuditas

yang dijual PT. PUPUK KALTIM adalah pupuk. Menurut Mulyani (1999) pupuk

adalah bahan yang di berikan ke dalam tanah baik yang organik maupun

anorganik dengan maksud mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah

yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan

yang baik. Pemupukan telah di kenal oleh masyarakat sejak akhir abad ke 19,

hasil demi hasil dari tiap percobaan telah di kemukakan sehingga kini terdapat

pengetahuan bahwa tanaman itu sangat membutuhkan bahkan makanan (unsur

hara).

Pupuk dalam industri pertanian mengambil peranan yang sangat penting

dalam kebutuhan pangan nasional serta meningkatkan ekonomi, seiring dengan

terus meningkatnya luas lahan pertanian dan perkebunan di Indonesia kebutuhan

akan pupuk khususnya pupuk urea pun semakin meningkat. Tingginya kebutuhan

akan penggunaan pupuk, didukung oleh adanya kebijakan pemerintah yaitu

pemberian subsidi pada pupuk anorganik urea dan NPK. Berdasarkan data

statistik dari APPI (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia) tahun 2018, peningkatan

penggunaan pupuk urea dan NPK di Indonesia untuk berbagai kebutuhan pangan,

serelia, hortikultura, ataupun kebun milik rakyat selalu meningkat dari waktu ke

waktu. Permintaan pupuk yang terus meningkat setiap harinya mengakibatkan

banyaknya perusahaan-perusahaan pupuk bermunculan. Perusahaan-perusahaan

tersebut  melakukan persaingan satu dengan lainnya. Baik persaingan antar

produk, pelayanan, harga hingga ke sesuaian dalam pengiriman, maka tak heran

jika tiap-tiap perusahaan tersebut juga saling berlomba lomba untuk meningkatkan

penjualan. Perusahaan yang bernaung dibawah pemerintahan dan juga yang

terbesar di Negara Indonesia adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero).
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Berdasarkan data yang diperoleh dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pupuk

Indonesia)  disebutkan bahwa PT. Pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk

terbesar di Asia dengan total aset pada tahun 2015 sebesar Rp. 93,13 triliun dan

total kapasitas produksi pupuk mencapai 13,1 juta ton per-tahun. Terdapat

perusahaan pupuk yang tersebar dibeberapa wilayah Indonesia seperti diantaranya

PT. Petrokimia, PT. Pupuk Kajang Cikampek, PT. Petrosida Gresik, PT. Pupuk

Iskandar Muda, PT. Pupuk Sriwijya Palembang dan salah satunya adalah PT.

PUPUK KALTIM..

PT. Pupuk Kalimantan Timur yang terletak di kota Bontang Provinsi

Kalimantan Timur merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam

bidang perpupukan. PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu

perusahaan yang menghasilkan produksi Pupuk Urea, Pupuk Majemuk, NPK,

Pupuk Organik dan Amonia dengan segmen pasar dalam maupun luar negeri.

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran khususnya dalam pendistribusian pupuk

PT. Kalimantan Timur memiliki dua jenis Pupuk Bersubsidi dan Pupuk Non

Subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya

mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang di laksanakan atas

dasar SK Dinas Pemerintah, sedangkan Pupuk Non Subsidi adalah pupuk yang

pengadaan dan penyalurannya di luar progam pemerintah dan tidak dapat subsidi.

Tujuan diadakannya pupuk subsidi yaitu membantu petani dalam mendapatkan

pupuk dengan harga yang sangat terjangkau dan untuk meningkatkan kinerja

sektor pertanian khususnya sektor tanaman pangan. Kebijakan ini di landasi

pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan

produktifitas, selain itu pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang khusus di jual

bagi usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan dan perkebunan

rakyat. Selain itu PT. Pupuk Kalimantan Timur juga memasarkan produknya

melalui demo-plot roadshow mempresentasikan pupuk kepada distributor dan

petani ke berbagai daerah guna meningkatkan penjualan.

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih PT. Pupuk Kalimantan Timur

sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan dengan maksut akan membahas tentang

saluran distribusi, maka laporan Praktik Kerja Lapangan ini diberi judul
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“Implementasi Saluran Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi pada PT. Pupuk

Kalimantan Timur Di Wilayah Surabaya, Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana saluran distribusi pupuk urea bersubsidi pada PT Kalimantan

Timur ?

2. Apa saja kendala pada saluran distribusi pupuk urea bersubsidi pada PT

Kalimantan Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui saluran distribusi pupuk urea bersubsidi pada PT

Kalimantan Timur.

2. Untuk mengetahui kendala pada saluran distribusi pupuk urea bersubsidi

pada PT Kalimantan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Untuk mengubah wawasan dan pengetahuan guna mempraktekkan teori

dan ilmu pengetahuan praktis yang belum diperoleh dibangku perkuliahan.

2. Bagi perusahaan

Untuk memberikan sumbagan pemikiran bagi perusahaan yang

bersangkutan dalam hubungan jasa pelayanan telekomunikasi.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah perbendaharaan keputusan dan sekaligus menambah

referensi.

1.5 Gannt Chart

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 45 hari

kerja di PT Pupuk Kalimantan Timur (Wilayah Jawa Timur). Berikut

adalah rencana kegiatan penulisan Tugas Akhir :
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Tabel 1.3 Tabel Kegiatan Penulisan Tugas Akhir

Sumber : Data Pengolahan 2019

No Kegiatan
Januari

Februar

i
Maret April

Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Pengajuan permohonan

izin Praktik Kerja

Lapangan

2
Penentuan Dosen

Pembimbing

3
Pembekalan Penelitian

Tugas Akhir

4
Penentuan Topik dan

Judul

5 Survey Pendahuluan

6 Studi Pustaka

7 Pengumpulan data

8 Analisa data

9
Hasil dan penulisan

laporan

10
Konsultasi Penyusunan

Penelitian Tugas Akhir

11
Penyusunan Penelitian

Tugas Akhir

12
Konsultasi Penyusunan

Penelitian Tugas Akhir

13
Sidang Penelitian

Tugas Akhir
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