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PENDAHULUAN

Kasus kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan fenomena yang 
terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini  ditandai oleh 
melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi 
(HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi pupuk urea dari 5 pabrik  
pupuk Badan Usaha Milik Negera (BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. 
Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada 
kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk memenuhi pasar pupuk 
non subsidi domestik yang diperkirakan relatif kecil maupun untuk pasar ekspor.  
Namun fakta di lapangan menunjuk-kan bahwa masih sering terjadi fenomena 
langka pasok dan lonjak harga di atas HET.

Program kebijakan pupuk di Indonesia selama ini sudah cukup 
komprehensif (Simatupang, 2004) karena: (1) melalui program jangka panjang, 
pemerintah sudah membangun industri pupuk yang tersebar di berbagai wilayah 
dengan kapasitas produksi jauh melebihi kebutuhan pupuk domestik yang 
didukung oleh sektor minyak dan gas bumi yang cukup besar sehingga mestinya 
memiliki keunggulan komparatif dan sepenuhnya dikuasai oleh 5 pabrik pupuk 
BUMN sehingga mampu dan dapat diarahkan untuk mengemban misi sebesar-
besarnya untuk mendukung pembangunan pertanian nasional, (2) Menperindag 
meminta produsen pupuk senantiasa mendahulukan pemenuhan kebutuhan 
domestik, (3) melalui SK menperindag distribusi pupuk domestik diatur dengan 
sistem rayonisasi pasar, dimana setiap pabrik pupuk wajib menjamin kecukupan 
pasokan pupuk sesuai HET di kios pengecer resmi di rayon pasar yang menjadi 
tanggung jawabnya, (4) HET dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi menurut 
waktu dan wilayah pemasaran sudah ditetapkan oleh Mentan, sehingga sudah 
cukup jelas jumlah dan kapan pupuk itu harus didistribusikan ke pasar bersubsidi, 
(5) sebagai imbalan dalam melaksanakan produksi dan distribusi pupuk urea 
bersubsidi hingga kios pengecer sesuai HET, pabrik pupuk memperoleh subsidi 
gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, (6) besarnya subsidi yang dibayarkan ke pabrikan pupuk sesuai dengan 
besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan, dan (7) 
pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tersebut dimonitor, dievaluasi dan diawasi 
terus menerus oleh suatu tim pemerintah antar departemen bersama DPR.
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Dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini (terjadinya langka pasok 
dan lonjak harga), maka dapat dikatakan bahwa program kebijakan pupuk yang 
amat komprehensif dibangun pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya.  
Ada dugaan bahwa peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk 
itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga 
pupuk urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik, telah  
membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan 
untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea 
yang diekspor secara ilegal tersebut  adalah pupuk bersusbsidi yang merupakan 
hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat miskin. Eskpor pupuk 
bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan  kecil milik individu 
terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.  

Faktor lain yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar 
domestik adalah perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non bersubsidi. 
Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan 
perkebunan besar. Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan 
pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar non-
subsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem 
pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasok dan lonjak 
harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain 
dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Ada beberapa petani yang masih memi-
liki fanatisme terhadap pupuk merek tertentu, sehingga mereka mau membeli  
sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Perilaku ini mengakibatkan terjadi 
kelangkaan pupuk pada daerah-daerah tertentu. Banyak produsen pupuk dan 
distributor yang ditunjuk tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk di lini III 
pada beberapa daerah diduga juga turut berkontribusi terhadap kelancaran 
pendistribusian pupuk yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk di 
tingkat pengecer atau petani.  

Makalah ini difokuskan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan sistem 
distribusi pupuk urea tahun 2005 di Provinsi Jawa Barat, dengan mengambil kasus 
Kabupaten Subang yang merupakan wilayah tanggungjawab PT. Kujang dan 
Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah tanggungjawab PT. Pusri dalam 
pendistribusian pupuk bersubsidi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Peranan pupuk sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan 
hasil komoditas pertanian, menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat 
strategis (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004). Kebijakan penyediaan pupuk 
bersubsidi di tingkat petani diusahakan memenuhi azas enam tepat yaitu: tempat, 
jenis, waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga petani dapat 
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menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Untuk mendukung itu, pemerintah 
kembali memberikan subsidi pupuk ke petani melalui pabrik pupuk yaitu berupa 
subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk, dengan harapan harga 
pupuk yang diterima petani  sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Subsidi gas 
diberikan pada ke lima pabrik tersebut di atas.

Produksi ke lima pabrik tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi 
pasar domestik khusus pasar bersubsidi dan baru berikutnya untuk pasar non 
bersubsidi. Jika produksi sudah mampu melayani pasar domestik, baru 
kelebihannya boleh diekspor melalui jalur resmi.  Di sisi lain, pemerintah melalui 
Menperindag menetapkan sistem rayonisasi dalam pendistribusian pupuk, di mana 
tiap pabrikan yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan di 
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Jika produksi sendiri belum bisa 
memenuhi permintaan di wilayah tanggung jawabnya, produsen tersebut 
diwajibkan untuk mendatangkan pupuk dari produsen lain dengan pola Kerja 
Sama Operasional (KSO). Sedangkan hubungan kerja produsen dengan distributor 
yang ditunjuk diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Kalau sistem 
pendistribusian tersebut berjalan dengan baik (diperlihatkan oleh garis tidak putus-
putus pada Gambar 1) maka tentu tidak akan ada fenomena langka pasok dan 
lonjak harga seperti saat ini.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dari 
sistem pendistribusian yang ditetapkan telah menyebabkan terjadinya langka 
pasok dan lonjak harga pupuk. Penyimpangan tersebut seperti digambarkan oleh 
garis putus-putus. Produksi pupuk urea yang utamanya adalah untuk memenuhi 
pasar domestik bersubsidi, telah bergeser kepemenuhannya untuk pasar dunia 
dalam bentuk ekspor ilegal akibat selisih marjin harga dunia dengan harga 
domestik semakin menarik. Ekspor ilegal ini tidak hanya dilakukan oleh produsen 
pupuk, tetapi juga oleh para penyelundup dengan membeli pupuk dari para 
distributor dan pengecer pada pasar bersubsidi.  

Rasa fanatisme terhadap merk tertentu menyebabkan terjadinya 
perembesan pupuk antar wilayah dalam pasar bersubsidi. Perembesan ini juga 
terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup menarik antar wilayah.  
Kelangkaan pupuk juga terjadi akibat adanya jadwal tanam yang tidak pasti, 
sehingga menyebabkan adanya permintaan pupuk lebih besar dari rencana 
kebutuhan yang ditetapkan Mentan.  Tidak adanya gudang penyimpanan di lini III 
pada beberapa daerah menyebabkan terjadinya kelambatan pendistribusian, juga 
berkontribusi terhadap fenomena langka  pasok dan lonjak harga.

Di tingkat petani, penggunaan dosis pupuk jauh di atas dosis anjuran, 
pemilikan lahan yang relatif sempit, perencanaan luas tanam yang tidak  baik, 
serta penggunaan lahan secara intensif diduga juga sangat menentukan terjadinya 
langka pasok dan lonjak harga pupuk di tingkat petani.
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IMPLEMENTASI SISTEM DISTRIBUSI PUPUK

Sistem distribusi pupuk di Indonesia selama ini diatur oleh Menteri 
Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Perdagangan. 
Pengaturan sistem distribusi pupuk dengan harapan agar petani dapat memperoleh 
pupuk  dengan enam azas tepat, yaitu : tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan 
harga. Keberhasilan dalam implementasi dari sistem ini salah satunya dapat dilihat 
dari adanya kesesuaian antara rencana penyaluran dan realisasi.

Selama tahun 2005, rencana kebutuhan pupuk urea bersubsidi untuk 
tanaman pangan di Jawa Barat sebesar 662 ribu ton (Tabel 1). Rencana kebutuhan 
per bulannya berkisar 5.000 – 8.000 ton. Rencana kebutuhan pupuk jenis ini 
tertinggi terjadi di Kabupaten Indramayu (65 ribu ton) dan terendah di Kabupaten 
Purwakarta (13,6 ribu ton). 

Sampai dengan bulan Juni 2005, realisasi penyaluran pupuk urea 
bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 55,74 persen dari rencana 
penyaluran pupuk dalam setahun dan sudah sekitar 103,29 persen dari rencana 
penyaluran sampai bulan Juni. Artinya, realisasi penyaluran pupuk secara 
keseluruhan di Jawa Barat sudah mencapai 3,29 persen di atas rencana.  Kelebihan 
realisasi penyaluran pupuk masing-masing terjadi pada bulan Januari, April, Mei 
dan Juni, yaitu dengan volume penyaluran berkisar  105,29 – 113,66 persen.  
Sementara realisasi penyaluran pupuk masih di bawah rencana hanya terjadi pada 
bulan Pebruari dan Maret, yaitu dengan penyaluran berkisar 85,21 – 92,56 persen.

Realisasi penyaluran pupuk menurut kabupaten menunjukkan bahwa pada 
beberapa kabupaten tertentu sudah terjadi penyaluran pupuk di atas rencana, 
sebaliknya pada beberapa kabupaten lainnya masih di bawah rencana.  Sampai 
dengan bulan Juni, dari 16 kabupaten yang ada, sebanyak 10 kabupaten (Bogor, 
Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Bekasi, Karawang, Purwakarta, 
Subang, dan Ciamis) realisasi penyaluran pupuknya sudah di atas rencana 
penyaluran. Sementara realisasi penyaluran pupuk di Kabupaten Sukabumi, 
Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya masih di bawah rencana.

Realisasi penyaluran pupuk baik di atas maupun dibawah rencana akan 
menyebabkan terjadi langka pasok dan lonjak harga baik antar musim maupun 
antar daerah. Sebagai contoh, realisasi penyaluran pupuk di atas rencana pada 
bulan-bulan tertentu akan menyebabkan kekurangan pasok dan lonjak harga pada 
bulan-bulan lainnya, mengingat pupuk urea bersubsidi jumlahnya sudah 
ditentukan sebelumnya. Demikian juga, realisasi penyaluran pupuk pada beberapa 
kabupaten sudah di atas rencana menyebabkan terjadi langka pasok dan lonjak 
harga pada kabupaten lainnya. Selain masalah pasokan atau jumlah dan harga, 
enam azas tepat lainnya yang dapat dipastikan tidak dipenuhi dengan adanya 
ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penyaluran adalah tempat, jenis dan 
waktu. Hanya aspek mutu saja yang diduga bisa terpenuhi.  
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Tabel 1. Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi di Jawa Barat 2005

Kabupaten Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jan - Jun Jan-Des

 A.  Rencana  (ton)
1.  Bogor 3710 3300 2330 2860 2930 3010 18140 36100
2.  Sukabumi 5687 5170 5040 4460 4650 4800 29807 56152
3.  Cianjur 5935 5320 5160 4565 4650 4800 30430 57557
4.  Cirebon 5501 2465 1626 3475 1750 1800 16617 25791
5.  Kuningan 2600 1860 1180 2500 2600 1480 12220 24091
6.  Majalengka 5200 3500 3250 4000 2500 1350 19800 31755
7.  Indramayu 6700 6000 5830 5150 5260 5420 34360 65000
8.  Bekasi 2840 2550 2480 2190 2230 2300 14590 27628
9.  Karawang 6140 5500 5350 4720 4820 4970 31500 59603

10.  Purwakarta 1400 1260 1220 1080 1100 1130 7190 13591
11.  Subang 5770 5170 5020 4430 4520 4665 29575 55946
12.  Bandung 6060 5430 5270 4660 4750 4890 31060 58740
13.  Sumedang 3625 2135 1575 3000 4050 2150 16535 29709
14.  Garut 5425 2310 2925 3825 5150 3850 23485 46500
15.  Tasikmalaya 3950 2665 3200 3600 3050 2600 19065 39054
16.  Ciamis 6010 4590 3275 3700 3000 2500 23075 35100

Total 76553 59225 54731 58215 57010 51715 357449 662317

  B. Realisasi (%)
1.  Bogor 104,85 91,21 172,27 127,38 83,52 80,60 107,11 53.82
2. Sukabumi 101,29 88,93 92,52 99,15 96,89 66,77 91,10 48.36
3.  Cianjur 67,65 70,43 69,95 93,30 71,46 53,96 70,80 37.43
4.  Cirebon 100,00 100,00 100,00 94,88 241,43 149,94 119,23 76.82
5.  Kuningan 100,00 100,00 100,00 113,40 100,00 111,49 104,13 52.82
6.  Majalengka 100,00 100,00 100,00 131,25 132,00 148,15 113,64 70.85
7.  Indramayu 136,32 83,33 38,44 150,74 203,51 151,96 125,37 66.27
8.  Bekasi 161,97 77,45 116,94 60,50 57,17 123,91 102,30 54.02
9.  Karawang 129,79 135,84 94,67 149,60 155,73 160,32 136,63 72.21

10.  Purwakarta 141,07 136,90 129,10 131,94 125,00 207,96 144,99 76.71
11.  Subang 100,81 69,35 32,72 107,31 149,57 150,53 100,02 52.88
12.  Bandung 84,74 77,02 73,93 99,51 94,97 86,81 85,66 45.29
13.  Sumedang 100,00 100,00 100,00 95,00 56,17 93,02 87,45 48.67
14.  Garut 100,00 100,00 100,00 102,75 81,36 85,71 94,02 47.48
15.  Tasikmalaya 100,00 100,00 100,00 109,72 88,52 87,50 98,30 47.98
16.  Ciamis 100,00 100,00 100,00 111,51 103,33 80,00 100,11 65.81

Rataan 105.29 92,56 85,21 112,56 113,66 109,86 103,29 55,74
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, 2005 (diolah)
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Kondisi di atas menunjukkan bahwa sistem pendistribusian pupuk yang 
diterapkan selama ini belum cukup efektif dalam upaya memenuhi enam azas 
tepat yang selama ini menjadi target pemerintah dan para pelaku lainnya dalam 
mendistribusikan pupuk ke tingkat petani. Ada beberapa hal yang diduga  sebagai 
penyebab terjadi pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan rencana. Pertama,
pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam 
perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah 
hanya sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani 
menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha. Penggunaan pupuk berlebih 
terjadi karena petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk 
pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl 
hanya merupakan pupuk pelengkap (Adnyana dan Kariyasa, 2000). Sehingga 
seringkali dijumpai banyak petani yang tidak menggunakan pupuk KCl di
samping karena harganya memang relatif mahal. Kedua, pemilikan lahan yang 
sempit (< 0.3 ha) juga menyebabkan penggunaan pupuk kalau dikonversi ke
dalam satu hektar menjadi sangat tinggi. Ketiga, tidak adanya ketepatan dalam 
menghitung luas pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan 
pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas 
Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman 
sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang 
dialokasikan. Keempat, adanya ketidakdisiplinan petani dalam menentukan pola 
tanam.  Sebagai contoh, pada daerah tertentu yang biasanya menanam padi dua
kali, ketika begitu masih ada persediaan air yang mencukupi pada gadu dua (MK 
II) petani pada umumnya menanam padi lagi, sehingga terjadi lonjakan 
permintaan pupuk. Kebutuhan pupuk pada tanaman hortikultura juga sangat sulit 
untuk dihitung, mengingat jenis komoditas yang ditanam petani tidak pasti dan 
selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar. Kelima, terjadi penggunaan pupuk di 
tingkat petani untuk kebutuhan yang bukan bersubsidi. Di daerah pantura, banyak 
permintaan pupuk dari petani untuk kebutuhan tambak, yang notabene bukan 
merupakan alokasi pupuk bersubsidi. Penggunaan pupuk urea per hektar untuk 
tambak dalam setahun bisa mencapai 300 – 500 kg urea. 

Dalam memenuhi kebutuhan pupuk urea di Jawa Barat, ada dua produsen 
pupuk yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara penuh dalam pendistribusian 
pupuk bersubsidi, yaitu PT. Pusri dan Kujang. Kedua produsen ini bertanggung 
jawab menurut kabupaten  yang telah ditetapkan.  Ada 7 kabupaten yang menjadi 
tanggung jawab PT. Pusri, yaitu kabupaten: Sumedang, Garut, Tasikmalaya, 
Ciamis, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Sementara kabupaten-kabupaten 
yang menjadi tanggung jawab PT. Kujang adalah Bogor, Sukabumi, Cianjur, 
Subang, Karawang, Indramayu, Bekasi, Purwakarta, dan Bandung.

Rencana dan realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi dari  PT. Pusri 
pada masing-masing kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya disajikan pada 
Tabel 2.  Sampai dengan bulan Juli 2005, rencana penyaluran pupuk urea dari PT. 
Pusri di tujuh kabupaten yang menjadi tanggungjawabnya sebesar 142,6 ribu ton.   
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Sementara realisasi penyaluran pupuk sudah mencapai 101,26 persen dari rencana 
penyaluran.  Pada bulan Januari sampai Maret, realisasi penyaluran pupuk yang 
dilakukan PT. Pusri sesuai kebutuhan, sementara mulai bulan April sampai Juni 
sudah diatas rencana, sebaliknya pada bulan Juli hanya sekitar 10 persen dibawah 
rencana penyaluran.

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi oleh PT. Pusri di Jawa 
Barat, 2005

Kabupaten Jan Peb Mar Apr Mei Jun Juli Jan-Jul

 A. Rencana 

1.  Sumedang 3625 2135 1575 3000 2500 2250 1530 16615

2.  Garut 5425 2310 2925 3825 3500 3250 3350 24585

3.  Tasikmalaya 3950 2665 3200 3600 3350 2200 2500 21465

4.  Ciamis 6010 4590 3275 3700 3200 2000 1300 24075

5.  Cirebon 5501 2465 1626 3297 4225 2699 1011 20824

6.  Kuningan 2600 1860 1180 2500 2600 1500 1250 13490

7.  Majalengka 5200 3500 3250 4000 2500 1850 1260 21560

Total 32311 19525 17031 23922 21875 15749 12201 142614

 B. Realisasi 

1.  Sumedang 3625 2135 1575 2850 2275 2000 1675 16135

2.  Garut 5425 2310 2925 3930 4190 3300 3025 25105

3.  Tasikmalaya 3950 2665 3200 3950 2700 2275 1575 20315

4.  Ciamis 6010 4590 3275 4125 3100 2000 1350 24450

5.  Cirebon 5501 2465 1626 3297 4225 2699 1011 20824

6.  Kuningan 2600 1860 1180 2835 2600 1650 1200 13925

7.  Majalengka 5200 3500 3250 5250 3300 2000 1150 23650

Total 32311 19525 17031 26237 22390 15924 10986 144404

% thp rencana 100,00 100,00 100,00 109,68 102,35 101,11 90,04 101,26
Sumber:  PPD Pusri Jabar, 2005 (diolah)

Jumlah penyaluran pupuk oleh PT. Kujang di enam kabupaten selama 
bulan Januari – Juli sudah mencapai 17,4 ribu ton (Tabel 3). Tampak bahwa 
penyaluran pupuk tertinggi terjadi pada Kabupaten Indramayu, sebanyak 4,8 ribu 
ton, disusul Kabupaten Karawang dan Subang berturut-turut 3,9 ribu ton dan 3,4 
ribu ton. Dari data yang tersedia sampai bulan Juli, terlihat bahwa  belum ada 
distribusi pupuk dari PT. Kujang ke Kabupaten Bogor. Kondisi ini patut dicurigai, 
ada kemung-kinan telah terjadi perembesan pupuk dari kabupaten lainnya ke 
Bogor.
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Tabel 3. Jumlah Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi oleh PT. Kujang di Jawa Barat, 2005

Kabupaten Jan Peb Mar Apr Mei Jun Juli Jan-Jul

1.  Bogor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  Sukabumi 579,50 423,50 63,00 962,00 437,00 337,00 150,00 2952,00

3.  Cianjur 425,00 288,00 512,00 550,00 250,00 157,00 218,00 2400,00

4.  Subang 370,00 365,85 245,00 430,00 625,00 1015,00 360,00 3410,85

5.  Karawang 715,00 700,00 250,00 452,00 773,00 575,00 385,00 3850,00

6.  Indramayu 997,15 478,85 315,00 497,00 1194,00 987,00 352,00 4821,00

Total 3086,65 2256,20 1385,00 2891,00 3279,00 3071,00 1465,00 17433,85
Sumber:  PT. Kujang, 2005

KINERJA PENYALURAN PUPUK DI LINI IV

Fakta di lapang menunjukkan bahwa kinerja penyaluran pupuk di lini IV 
(pengecer atau kios resmi) selain sangat ditentukan oleh pengecer itu sendiri, juga 
sangat ditentukan oleh kinerja dan pola pendistribusian yang dilakukan oleh 
distributor pada lini III.  Sebelum melihat bagaimana kinerja penyaluran pupuk di 
lini IV, maka dalam bahasan ini terlebih dahulu dilihat sekilas keragaan distributor
pada masing-masing kabupaten kajian (Subang dan Cirebon). 

Kabupaten Subang merupakan wilayah tanggung jawab PT. Kujang. Ada 
sembilan distributor yang dipercaya PT. Kujang dalam mendistribusikan pupuk 
urea (Tabel 4).  Distributor terbesar PT. Kujang di Kabupaten Subang adalah PT. 
Bumi Persada Sejati (BPS) dan PT. Angkasa Raya Christa (ARC). Sampai bulan 
Juli, jumlah penyaluran pupuk pada ke dua distributor ini mencapai 38 persen dari 
jumlah keseluruhan di Kabupaten Subang. Distributor besar berikutnya adalah PT. 
Muara Teguh Persada dan PT. Reza Putra. Dari sembilan distributor, tampaknya 
penyaluran pupuk sampai bulan Juli  belum pernah dilakukan ke PT. Selini Shakti. 
PT. Kujang sendiri punya gudang di Desa Tambak Dahan, Kecamatan Binong 
yang biasanya disebut sebagai supply point dengan  kapasitas 3000 ton. Sehingga 
dalam pendistribusian pupuk, PT Kujang mendistribusikan pupuk tidak langsung 
ke gudang distributor dan hanya cukup ke supply point saja. Ongkos tebus 
distributor di gudang ini Rp 955,-/kg.

Ada tujuh distributor (CV. Afiah, CV. Juwita, CV. Sinar Jaya, CV. 
Sumber Sarana Tani, CV. Sumber Tani, CV. PPI Cirebon, dan PT. Pertani)  
sebagai kepercayaan PT. Pusri dalam menyalurkan pupuk di Kabupaten Cirebon 
(Tabel 5). CV. Juwita merupakan distributor terbesar di Kabupaten ini.  Sampai 
Juli 2005, dari 20,8 ribu ton yang disalurkan PT. Pusri, sebanyak 31,33 persen 
disalurkan ke CV. Juwita. Distributor besar berikutnya adalah CV. Sumber Sarana 
Tani dan CV. Sumber Tani.  Gudang PT. Pusri di Kabupaten Cirebon berkapasitas 
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15000 ton.  Sebagian distributor mengambil pupuk langsung ke gudang PT. Pusri 
dengan harga tebus Rp 980,-/kg dan sebagian distributor menerima pupuk di 
gudang dengan harga sudah memperhitungkan biaya transportasi sehingga harga 
menjadi lebih tinggi dari Rp 980,-/kg.

Tabel  4. Jumlah Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi oleh PT. Kujang Menurut Distributor di 
Kabupaten Subang, 2005

Distributor Jan Peb Mar Apr Mei Jun Juli Jan-Jul
Pangsa 

(%)

1.  PT. Angkasa Raya 
Christa

1075,00 575,00 175,00 600,00 1025,00 1200,00 640,50 5290,50 18.60

2.  PT. Bumi Persada 
Sejati

1150,00 625,00 175,00 675,00 1025,00 1150,00 600,00 5400,00 18.98

3.  PT. Dinamika 
Kembar Utama

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 270,00 255,00 725,00 2.55

4.  PT. Muara Teguh 
Persada

736,00 539,00 175,00 450,00 750,00 950,00 519,00 4119,00 14.48

5.  PT. Pertani 729,00 501,00 195,00 375,00 639,00 734,00 520,00 3693,00 12.98

6.  PT. Pusri 370,00 330,00 245,00 370,00 680,00 750,00 325,00 3070,00 10.79

7.  Puskud Jabar 586,00 414,00 150,00 258,50 66,50 750,00 450,00 2675,00 9.40

8.  PT. Reza Putra 668,50 379,00 202,50 400,00 600,00 768,00 457,00 3475,00 12.22

9.  PT. Selini Shakti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Total 5314.50 3363,00 1317,50 3128,50 4985,50 6572,00 3766,5028447,50 100,00
Sumber:  PT. Kujang, 2005 (diolah)

Perilaku distributor dalam menyalurkan pupuk ke para pengecernya 
sangat beragam. Keragaman ini sangat ditentukan oleh kedekatan pengecer kepada 
distributor dan juga kebijakan intern dari masing-masing distributor itu sendiri. 
Sebagai contoh, kebanyakan distributor di Kabupaten Subang tidak mempunyai 
armada (truk) untuk mendistribusikan pupuk ke gudang pengecer. Hanya PT. 
Bumi Persada Sejati (BPS) yang langsung mengantarkan pupuk ke gudang  
pengecernya, sementara yang lainnya tidak melakukan fungsi pendistribusian. 
Kondisi yang sama juga umumnya terjadi di Kabupaten Cirebon. Sehingga kalau 
dikaitkan dengan fungsi dan tugas yang harus dilakukan distributor, dapat 
dikatakan bahwa para distributor di Kabupaten Subang dan sebagian distributor di 
Kabupaten Cirebon sudah tidak mentaati sistem pendistribusian pupuk yang 
ditetapkan pemerintah. Dalam peraturan dan kesepakatan yang ada, distributor 
bertugas untuk menyalurkan pupuk dari lini III ke lini IV (pengecer) dan selama  
penyaluran tersebut semua biaya transportasi ditanggung oleh distributor, sehingga 
harga tebus yang dibayarkan pengecer di gudang pengecer diharapkan sebesar Rp 
1020,-/kg dan selanjutnya pengecer mampu menjual sesuai HET yang ditetapkan 
pemerintah (Rp 1050,-/kg). 
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Tabel 5.  Jumlah Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi oleh PT. Pusri Menurut Distributor di Kabupaten
Cirebon, 2005

Distributor Jan Peb Mar Apr Mei Jun Juli Jan-Jul
Pangsa 

(%)

 CV. Afiah 800,00 610,00 240,00 400,00 440,00 350,00 55,00 2895,00 13,90

 Cv. Juwita 2100,00 650,00 230,00 650,00 1125,00 1275,00 495,00 6525,00 31,33

 CV. Sinar Jaya 415,00 295,00 165,00 505,00 375,00 237,50 60,00 2052,50 9,86

 CV. Sumber 
Sarana Tani

950,00 300,00 250,00 550,00 800,00 275,00 208,00 3333,00 16,01

 CV. Sumber 
Tani

875,00 325,00 335,00 900,00 800,00 125,00 85,00 3445,00 16,54

 CV. PPI 
Cirebon

246,00 225,00 196,00 172,00 300,00 299,00 87,00 1525,00 7,32

 PT. Pertani 115,00 60,00 210,00 120,00 385,00 137,50 21,00 1048,50 5,04

Total 5501,00 2465,00 1626,00 3297,00 4225,00 2699,00 1011,00 20824,00 100,00
Sumber:  PPD Pusri Jabar, 2005 (diolah)

Jumlah permintaan pupuk yang dilakukan oleh pengecer kepada 
distributor sebenarnya tidak berdasarkan kebutuhan yang pasti di tingkat petani. 
Jumlah permintaan pupuk menurut musim lebih banyak ditentukan berdasarkan 
pengalaman jumlah permintaan pada musim-musim tahun sebelumnya. 
Berdasarkan pengalaman ini para pengecer melakukan pemesanan pupuk  kepada 
masing-masing distributornya yang dituangkan dalam bentuk delivery order (DO).  
Melalui DO ini biasanya distributor mengambil pupuk ke gudang produsen (PT. 
Kujang dan PT. Pusri) dan terus mendistribusikan ke para pengecer sesuai 
permintaan dan pasokan pupuk, atau pengecer cukup membawa DO dari 
distributornya sudah diijinkan untuk mengambil pupuk langsung ke gudang 
produsen.

Berikut adalah keragaan jumlah dan harga tebus pupuk urea dari Pengecer 
Pusaka Tani sebagai salah satu pengecer resmi di Kecamatan Pusaka Negara 
Kabupaten Subang (Tabel 6). Ada sekitar enam pengecer resmi yang beroperasi di 
Kecamatan Pusaka Negara. Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab masing-
masing pengecer tidak jelas. Hal ini terbukti pengecer tidak mengetahui secara 
pasti berapa petani atau kelompok tani yang harus dilayani. Dalam prakteknya, 
pengecer akan melayani setiap petani dari mana pun asalnya. Pengecer tidak 
pernah menanyakan dari mana asal petani dan untuk apa dia membeli pupuk. 
Prinsip pengecer adalah yang penting pupuknya terjual. 

Pada bulan Juli, rata-rata jumlah pupuk yang disalurkan  pengecer Pusaka 
Tani hanya sekitar 15 ton per minggu. Pada musim-musim permintaan pupuk 
tinggi dan pasokan pupuk cukup dari distributor, pengecer Pusaka Tani mampu 
menjual pupuk urea mencapai 50 ton per minggu. Pusaka Tani sebenarnya 
merupakan pengecer resmi  dari distributor PT. Reza Putra. Mengingat pada bulan 
Juli PT. Reza Putra tidak mampu memenuhi permintaan Pusaka Tani, maka  
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distributor PT. Reza Putra minta “tolong” ke distributor lainnya untuk memenuhi 
permintaan Pusaka Tani dan termasuk beberapa pengecer dibawah binaannya. 

Tabel 6. Keragaan Jumlah dan Harga Beli Pupuk Urea pada Pengecer Resmi (Pusaka 
Tani) di Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Juli 2005 

Sumber Pembelian 
(Distibutor)

Volume  Perminggu                                  
(ton)

Harga Beli Sampai di 
Pengecer (Rp/kg)

1.  PT. BPS                         5 1030
2.  PT. Reza 2 1060
3.  PT. Pertani 2 1055
4.  PT. Puskud 2 1060
5.  PT. MTP 2 1060
6. PT. Pusri 2 1050
           Total 15 1053

Sumber: data primer

Harga tebus yang harus dibayarkan Pusaka Tani sangat beragam menurut 
distributor. Keragaman ini terjadi karena distributor menentukan harga secara 
sepihak tanpa mengindahkan harga tebus yang ditetapkan pemerintah. Sesuai 
peraturan pemerintah, semestinya Pusaka Tani menebus harga pupuk urea sampai 
di kiosnya sebesar Rp 1020,-, sehingga jika dijual sesuai HET (Rp 1050,-) masih 
ada margin sebesar Rp 30,-/kg. Dalam kenyataannya harga tebus yang dibayar 
Pusaka Tani sudah diatas HET yang ditetapkan pemerintah, kecuali jika 
mengambil pupuk dari Distributor PT. BPS yang langsung mengantarkannya ke 
gudang Pusaka Tani.  Sementara jika mengambil dari distributor lainnya, Pusaka 
Tani sendiri harus mengambil ke gudang supply point PT. Kujang. Dengan harga 
tebus berkisar Rp 1015,- – Rp 1020,- di gudang supply point PT. Kujang ditambah 
ongkos angkut dan bongkar muat sekitar Rp 40,-/kg, maka harga tebus yang 
diibayar Pusaka Tani   sampai di gudangnya menjadi Rp 1055,- - Rp 1060,-/kg.  
Dengan tetap mempertahankan margin sebesar Rp 30,-/kg, maka Pusaka Tani 
harus menjual pupuk ke petani berkisar Rp 1095,- – Rp 1100,- (di atas HET).

Menurut para pengecer baik yang berkedudukan di Kabupaten Subang 
maupun di Kabupaten Cirebon, sistem pendistribusian pupuk saat ini kurang 
bagus. Pertama, gudang distributor pada umumnya tidak berlokasi di sentra–
sentra produksi atau pelayanan, sehingga biaya transportasi menjadi mahal dan 
sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian. Tidak semua distributor 
mempunyai gudang dan armada pengangkutan, sehingga biaya transportasi pada 
umumnya dibebankan ke pengecer, dan pengecer selanjutnya membebankan 
kepada petani.  Kedua, sistem rayonisasi yang diciptakan di tingkat kabupaten 
sebaiknya diikuti sistem rayonisasi di tingkat distributor dan pengecer. Distributor
sebaiknya mempunyai pengecer yang hanya berada di wilayah kecamatan tertentu 
saja yang menjadi binaannya. Pada kenyataannya lokasi pengecer dari masing-
masing distributor tersebar di mana-mana. Pengecer tidak ada kewajiban untuk 
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membeli pupuk dari satu distibutor saja, melainkan boleh ke distributor lain sesuai 
pasokan pupuk di distributor.  Ketiga, sebaiknya pemerintah mengawasi distribusi 
pupuk terutama di tingkat distributor agar harga tebus di tingkat pengecer sama 
(Rp 1020,-) sehingga penjualan pupuk ke petani bisa sesuai dengan HET yang 
ditetapkan pemerintah.  Selama ini marjin pemasaran pupuk terkesan menumpuk 
pada distributor. Keempat, dengan adanya kenaikan harga BBM saat ini, 
pemerintah sebaiknya juga melakukan penyesuaian HET yang layak di tingkat 
pengecer.

KINERJA PENGGUNAAN PUPUK DI TINGKAT PETANI

Sistem pendistribusian pupuk yang diterapkan saat ini  menunjukkan 
kinerja yang kurang bagus.  Hal ini dengan mudah dapat dibuktikan dengan masih 
seringnya terjadi isu langka pasok dan lonjak harga pupuk di tingkat petani. 
Memang kurang berhasilnya sistem ini menciptakan harga pupuk di tingkat 
pengecer sesuai HET tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem itu sendiri, tapi 
juga ada kontribusi perilaku petani dalam menggunakan pupuk. Berikut akan 
dibahas kinerja penggunaan pupuk urea di tingkat  petani terutama dari aspek 
mekanisme perolehan pupuk, tingkat harga dan jumlah penggunaan pupuk, serta 
persepsi petani terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang sedang berjalan 
saat ini. 

Petani pada umumnya dalam memperoleh pupuk tidak melalui kelompok 
tani, melainkan secara sendiri-sendiri, mengingat banyak kelompok tani pada saat 
sekarang tidak berfungsi. Petani membeli pupuk sesuai kebutuhan pada kios 
terdekat dengan harapan agar biaya transportasi menjadi lebih murah.  Kalau pada 
kios terdekat tidak ada pasokan pupuk, petani biasanya membeli pada kios lain 
walaupun dengan harga relatif mahal. Khusus untuk pupuk urea, petani akan 
mengejar dimanapun ada dan akan berusaha membelinya dengan harga berapa 
pun. Petani merasa tenang jika padinya terlihat hijau, sehingga sampai sekarang 
petani masih memandang pupuk urea merupakan pupuk pokok bagi tanaman padi, 
sementara pupuk lainnya, seperti SP36 dan KCl hanya bersifat pelengkap saja. 

Keragaan tingkat harga dan jumlah penggunaan pupuk di tingkat petani di 
Kabupaten Subang dan Cirebon berturut-turut disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8. 
Selama bulan Juli 2005, harga pupuk di tingkat pengecer yang harus dibayar 
petani di Subang sangat beragam, namun demikian hampir  semua harga pupuk 
yang harus dibayar petani sudah di atas HET (Tabel 7).  Rata-rata harga pupuk di 
tingkat petani atau pengecer berkisar Rp 1115,- – 1238,-/kg. Harga pupuk di Desa 
Sukarata Kecamatan Pusaka Negara berkisar Rp 1080,- – 1200,-/kg. Harga pupuk 
tertinggi dalam bulan Juli pernah terjadi di Desa Rawa Mekar, Kecamatan 
Blanakan yaitu mencapai Rp 1300,-/kg. Hal ini terjadi diduga karena banyak 
petani di desa yang membeli pupuk pada pengecer tidak resmi, mengingat di 
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wilayah ini jumlah pengecer resmi relatif masih terbatas. Menurut informasi dari 
beberapa petani, masih terbatasnya pengecer resmi pada beberapa lokasi 
menyebabkan banyak muncul pengecer tidak resmi yang notabene beli pupuk 
pada pengecer resmi. Pada pengecer resmi harga jual pupuk sudah diatas HET,  
sehingga dapat dipastikan harga pupuk di tingkat pengecer tidak resmi akan jauh 
diatas HET. Sementara itu, jika petani membeli pupuk secara eceran (tidak dalam 
satuan zak) bisa mencapai Rp 1300,- – Rp 1500,-/kg. 

Penggunaan pupuk urea di tingkat petani juga sudah jauh di atas dosis 
yang dianjurkan. Pemakaian pupuk di tingkat petani sudah mencapai 300 – 500 
kg/ha, sementara pemupukan urea yang dianjurkan dan mendapat subsidi dari 
pemerintah hanya 250 kg/ha. Penggunaan pupuk yang berlebih ini juga sebagai 
pemicu melonjaknya permintaan pupuk pada awal-awal musim tanam, yang 
berdampak seakan-akan terjadi kelangkaan pupuk.

Tabel 7. Keragaan Jumlah Pemakaian dan Harga Beli Pupuk Urea pada Tingkat Petani di 
Beberapa Wilayah di Kabupaten Subang, Juli 2005 

Lokasi
Harga Zak        

(Rp/kg)
Harga Eceran 

(Rp/kg)
1.  Desa Sukarata, Kec Pusaka Negara 1080  - 1200 1300 - 1400
2.  Desa Rancadaka, Kec Pusaka Negara 1080  - 1250 1300 - 1400
3.  Desa Rawa Mekar, Kec Blanakan 1200  - 1300 1350 -1500
4.  Desa Pemanukan,  Kec. Pemanukan 1100  - 1200 1300 - 1450
               Rataan 1115  - 1238 1313 - 1438

Volume pemakaian urea = 300- 500 kg/ha

Keragaan harga pupuk di tingkat petani di Kabupaten Cirebon hampir 
sama dengan Kabupaten Subang. Rata-rata harga pupuk selama bulan Juli berkisar 
Rp 1077,- – Rp 1217,-/kg (Tabel 8). Harga tertinggi terjadi di Desa Susukan, 
Kecamatan Susukan yaitu mencapai Rp 1250,-/kg. Di desa ini dan beberapa desa 
lainnya, ada kecenderungan petani masih fanatik menggunakan pupuk urea
produksi Kujang, walaupun wilayah Cirebon merupakan tanggung jawab PT. 
Pusri. Alasannya, penggunaan pupuk urea produksi PT. Kujang menyebabkan 
pertanaman padi cepat menghijau, sementara pupuk urea produksi PT. Pusri agak  
lamban. Ketika petani mempunyai modal, mereka akan lebih memilih 
menggunakan pupuk urea produksi PT. Kujang yang didatangkan dari Kabupaten 
lainnya, seperti Indramayu, walaupun konsekuensinya petani harus membayar 
lebih mahal.

Penggunaan pupuk urea di tingkat petani di Kabupaten Subang juga sudah 
di atas dosis pemupukan yang dianjurkan. Menurut hasil kajian Pusat Penelitian 
Tanah dan Agroklimat bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan 
setempat, bahwa dosis pemakaian pupuk urea yang dianjurkan berkisar 170 – 250
kg/ha, sementara dalam kenyataan tingkat penggunaan pupuk jenis ini sudah 
mencapai 300 – 450 kg/ha.
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Tabel 8. Keragaan Jumlah Pemakaian dan Harga Beli Pupuk Urea pada Tingkat Petani di 
Beberapa Wilayah di Kabupaten Cirebon, Juli 2005 

Lokasi
Harga Zak       

(Rp/kg)
Harga Eceran 

(Rp/kg)
1.  Desa Pagegaban, Kec Palimanan 1080 - 1200 1350 
2.  Desa  Beber, Kec Beber 1080 - 1200 1350
3.  Desa Susukan,  Kec. Susukan 1070 - 1250 1400
                    Rataan 1077 - 1217 1367

Volume pemakaian urea = 300-  450 kg/ha

Secara umum persepsi petani terhadap sistem pendistribusian pupuk saat 
ini kurang baik. Hal ini terbukti petani sering kesulitan dalam mendapatkan pupuk. 
Kalaupun dapat, harganya sudah sangat mahal. Mereka membandingkan pada 
zaman Bimas tidak ada masalah dalam  mendapatkan pupuk.  Ada beberapa hal 
yang diduga sebagai penyebab kurang efektifnya sistem pendistribusian pupuk 
yang sedang berjalan saat ini.  Pertama, tidak adanya pengawasan secara ketat 
dari pemerintah dalam pengawasan pendistribusian pupuk pada lini IV (pengecer). 
Petani dengan bebas membeli pupuk kemana saja dan tidak juga pernah ditanya 
untuk apa. Bagi petani yang bermodal besar bisa membeli pupuk dalam jumlah 
besar untuk disimpan sementara dan kemudian menjual ke petani bermodal lemah 
dengan harga sangat mahal. Pemerintah sebaiknya mengawasi secara ketat  
sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi sampai kepada yang berhak dan tepat 
penggunaan. Kedua, tidak berfungsinya kelompok tani dalam menjembatani 
petani untuk mendapatkan pupuk menyebabkan petani kalah bersaing dengan 
petani bermodal besar untuk mendapatkan pupuk. Sebenarnya melalui kelompok 
tani seperti dulu ada jaminan petani akan mendapatkan pupuk sesuai jumlah, jenis, 
dan waktu pemupukan yang tepat. Petani pun dapat membayar pupuk setelah 
panen (yarnen) melalui kelompok tani dengan bunga yang terjangkau. Ketiga, 
sering munculnya kelompok tani siluman yang membeli pupuk dalam jumlah 
besar selanjutnya untuk disimpan dan akan dijual kembali pada saat ada isu 
kelangkaan pupuk. Keempat, masih terbatasnya jumlah pengecer resmi terutama 
pada daerah-daerah tertentu sehingga memicu munculnya pengecer-pengecer tidak 
resmi. Melalui perbanyakan pengecer resmi terutama pada wilayah R2 dan R3

maka akan mampu menghambat munculnya pengecer tidak resmi dan pengecer 
musiman.

PENUTUP

Kebijakan sistem pendistribusian pupuk dalam upaya mengamankan harga 
pupuk urea di tingkat petani di Provinsi Jawa Barat tahun 2005 tidak berhasil. Hal 
ini terbukti masih ada fenomena langka pasok dan lonjak harga pupuk di tingkat 
petani.
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Selain perembesan pupuk ke pasar non bersubsidi atau diekspor secara 
ilegal, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kebijakan tersebut tidak 
mampu mengamankan HET di tingkat petani.  Pertama, banyak distributor belum 
menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan, seperti banyak distributor yang 
tidak mempunyai armada/truk,sehingga tidak melakukan fungsi pendistribusian 
secara baik, dimana biaya transportasi dirancang dibebankan ke distributor 
ternyata telah beralih dibebankan ke petani. Lokasi gudang distributor banyak 
yang jauh dari wilayah tanggungjawabnya, sehingga mahal dalam biaya 
pendistribusian. Kedua, jumlah pengecer resmi masih kurang, sehingga banyak 
muncul pengecer tidak resmi dengan harga jual jauh di atas HET. Ketiga, pada 
tingkat petani terjadi penggunaan dosis pemupukan di atas dosis bersubsidi yang 
dianjurkan (250 kg/ha). Tidak disiplinnya petani dalam menentukan pola tanam, 
tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas pertanaman, tidak berfungsinya 
kelompok tani dalam menjembatani petani untuk mendapatkan pupuk, serta sering 
munculnya kelompok tani siluman yang seringkali membeli pupuk dalam jumlah 
besar untuk disimpan dan akan dijual kembali pada saat ada isu kelangkaan pupuk 
juga sebagai pemicu terjadinya kebijakan sistem pendistribusian pupuk yang telah 
ditetapkan pemerintah menjadi tidak efektif.
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Keterangan :  Jalur resmi dan sesuai kebutuhan berdasarkan SK Menperindag dan Mentan     
Jalur ilegal dan diluar rencana kebutuhan yang menyebabkan langka pasok dan lonjak harga

Gambar 1. Mekanisme Terjadinya Langka Pasok dan Lonjak Harga Pupuk Urea di Pasar Domestik

Sumber: Kariyasa et al., 2004
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