Press Releases

PADANG, HALUANDirektur Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Mashudianto menjamin ketersediaan pupuk
urea bersubsidi untuk Sumbar. Proses distribusi yang terkendala antrian panjang di pelabuhan
teluk bayur ,akan di atasidengan pengiriman pupuk melalui jalan darat
Gudang pupuk urea milik PT.PIM di Medan dan juga di Dumai akan mensuplai kebutuhan
pupuk petani di sumbar.dan di harapkan, kelangkaan pupuk yang selalu dialami petani, tidak
akan terjadi lagi.
Begitu pula distribusi nakal tidak berani main-main, karena aparat kepolisian
diterjunkanuntuk mengawasinya.
“Kita menjamin ketersedian pupuk urea untuk petani di sumbar. Ini komitmen kami untuk
mendukung program pemprov sumbar di bidang ketahanan pangan, “ kata Dirut PT.PIM
Mashudianto usai menghadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Rabu (15/2), di Padang.
Mashudianto yang didamping asisten II Bidang Ekbang dan Kesra Setdaprov Sumbar,
Syafrial lebih jauh menjelaskan ,kendala antrian kapal di dermaga yang sangat lama di Teluk
Bayur tidak akan di biarkan begitu saja. Apalagi di saat permintaan pupuk urea meningkat
menjelang musim tanam selama Februari-Maret mendatang.
Pengangkutan pupuk melalui jalan darat sudah dilakukan dengan mengirim 6.000 Ton urea
di gudang Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan pupuk Sumbar.
Dan selanjutnya akan menyusul 4.000 Ton lagi dari gedung Dumai. Diharapkan, petani
dapat berusaha dengan tenang dan nyaman tanpa khawatir tidak mendapatkan pupuk.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk mengantisipasi praktek
penyimpangan pupuk bersubsidi ini. Pihak polda juga sudah menyanggupi dan meminta
data-data gudang pupuk yang akan diawasi distribusinya.
“Meski pengangkutan pupuk lewat jalandarat akan menambah biaya, tetapi komitmen kami
tetap menjaga ketersediaan pupuk untuk petani guna mendukung program ketahanan pangan
si Sumbar,” katanya
Dengan ketatnya distribusi pupuk ini, diharapkan para spekulan pupuk maupun
distributornakal
mengurungkan
niatnya
untuk
melakukan
penyimpangan.
Dan
rencananya hari ini Kamis (16/2), Pemprov Sumbar akan menggelar pertemuan dengan
seluruh stakeholder untuk distribusi pupuk bersubsidi tahun 2012. (h/vie)
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