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InfoSAWIT, JAKARTA  –  Guna 
meningkatkan nilai tambah minyak 
sawit didalam negeri, maka syarat 
utama yang harus dilakukan yaitu 
melalui penguatan industri hulu 
minyak sawit yaitu perkebunan 
kelapa sawit. Melalui perkebunan 
kelapa sawit yang berkelanjutan, 
maka pembangunan industri hilir 
minyak sawit akan lebih mudah 
dilakukan. Pasalnya, ketersediaan 
bahan baku menjadi bagian dari 
kunci keberhasilannya. 

Salah satu inisiasi yang diambil 
pemerintah, yakni melalui program 
Peremajaan Sawit  Rakyat (PSR). 
Sebagai program strategis nasional, 
PSR bertujuan meningkatkan 
produktivitas tanaman perkebunan 
kelapa sawit sekaligus menjaga 
luasan lahan perkebunan kelapa 
sawit. Dengan meningkatnya 
produktivitas, maka peningkatan 
hasil produksi panennya dapat 
dihasilkan melalui optimalisasi 
lahannya.

Pemerintah Indonesia 
menargetkan luasan lahan 
perkebunan sebesar 540 ribu hektar 
dapat dilakukan replanting selama 
periode tahun 2020-2022,. Target 
ini tersebar diberbagai wilayah, 
seperti Sumatera sebesar 397.200 
hektar, Jawa seluas 6.000 ha, 
Kalimantan sebanyak 86.300 ha dan 
Sulawesi serta Papua, seluas 44.500 
ha dan 600 ha. Sememtara untuk 
tahun 2021, target PSR ditetapkan 
seluas 180 ribu ha yang mendapat 
dukungan dana subsidi sebesar Rp. 
30 juta/ha, dengan luasan lahan 
maksimal sebesar 4 ha/pekebun.

Hanya saja didalam praktiknya 

program peremajaan sawit rakyat 
yang digagas pemerintah tersebut 
masih menghadapi beberapa 
kendala, diungkapkan Direktur 
Eksekutif Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 
Mukti Sardjono, permasalahan itu 
antara lain masih tingginya tanaman 
Sawit rakyat yang sudah memasuki 
masa peremajaan dan tingkat 
produktivitas yang rendah, padahal 
pemerintah mentargetkan PSR 
setiap tahun minimal 180 ribu Ha.

Lebih lanjut kata Mukti, dana 
PSR yang disediakan sebesar Rp 30 
juta hanya cukup sampai Tanaman 
Belum Menghasilkan (TBM)1. 
“Lantas bagaimana dengan dana 
sampai Tanaman Menghasilkan 
(TM1), termasuk darimana sumber 
pendapatan pekebun selama 
tanaman itu belum menghasilkan?” 
tanya Mukti dalam acara Webinar 
FGD Sawit Berkelanjutan Vol. 
10, bertajuk “Mendukung 
Pemberdayaan Perkebunan Sawit 
Rakyat”, yang diadakan InfoSAWIT, 
Kamis (18/11/2021).

Demikian pula mengenai 
legalitas lahan, khususnya kebun 

sawit yang diidentifikasikan masuk 
dalam Kawasan hutan, lantaran 
terdapat lahan eks PIR dan eks 
Transmigrasi masuk dalam Kawasan 
hutan. Sayangnya solusi UUCK hanya 
untuk sawit rakyat yang kurang 
dari 5 Ha dan berdomisili di lokasi. 
“Bagaimana yang diluar itu? Lantas 
mengenai jual beli kapling/ganti 
pemilikan (eks PIR), dan bagaimana 
dalam menghadapi berkembangnya 
PKS tanpa kebun?” ucap Mukti .

Sebab itu kata Mukti, dalam 
mendukung PSR, GAPKI pun 
melakukan serangakaian kegiatan 
dengan melakukan pembentukan 
SATGAS Percepatan PSR GAPKI 
yang melibatkan seluruh Cabang 
GAPKI, dimana cabang melakukan 
assesment dan pemetaan potensi 
lahan dan petani PSR disekitar 
anggota, dan melakukan update 
perkembangan penanaman.

Menjadi Anggota Pokja 
Penguatan Data dan Peningkatan 
Kapasitas Pekebun – Kemenko 
Perekonomian, kemudian aktif dalam 
Koordinasi Rutin untuk Percepatan 
PSR dengan Kantor Menko 
Perekonomian, Ditjenbun, BPDPKS, 
termasuk memberikan masukan 
kepada Pemerintah terkait kebijakan 
penyederhanaan proses pengajuan 
dan pembiayaan Percepatan PSR.

“Kami juga melakukan kerjasama 
dengan Asosiasi Petani/Pekebun 
dalam percepatan PSR (Pengikatan 
Kemitraan dengan MOU, FGD dan 
lainnya, serta mengawal dan meng-
update secara rutin Percepatan PSR 
anggota GAPKI melalui Rapat Pusat 
& Cabang GAPKI,” kata Mukti. q T2

FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 10: 
JURUS GAPKI HADAPI  KENDALA PEREMAJAAN 
SAWIT RAKYAT 

Utama

Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI
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AKHIR 2021, SERAPAN BIODIESEL SAWIT 
INDONESIA DIPERKIRAKAN CAPAI 8,3 JUTA TON

InfoSAWIT, TANGERANG  
– Merujuk data dari Asosiasi 
Produsen Biofuel Indonesia 
(APROBI) mencatat di bulan Juli 
2021, produksi biodiesel mencapai 
4.5 Juta Metric Ton per tahun 
dengan kebutuhan domestik 4 
Juta Metric Ton dan diperkirakan 
penyerapan Biodiesel hingga akhir 
tahun 2021 sekitar 8.3 juta metric 
ton. Sedangkan di tahun 2022, 
diperkirakan kapasitas biodiesel 
mencapai kurang lebih 15 Juta 
Metric ton per tahun.

Kepala Bidang Riset dan 
Teknologi Asosiasi Produsen Biofuel 
Indonesia (APROBI), Jummy Bismar 
Martua Sinaga mengungkapkan, 
negara ini sangat kaya akan minyak 
nabati, terutama minyak kelapa 
sawit. Perkebunan kelapa sawit 
Indonesia yang seluas 14,8 juta 
hektar masih dapat ditingkatkan 
produktivitasnya sehingga produksi 
minyak sawit tahun 2020 melebihi 
50 juta ton.

“Artinya sangat memungkinkan 
ditingkatkan dengan luasan lahan 
yang sama, sehingga program 

biodiesel baik B30, B40, ataupun 
B50 sekalipun dapat didukung oleh 
perkebunan kelapa sawit nasional,” 
kata Jummy dalam “Daily Seminar: 
Multiple Pathway to Reduce CO2 
Emission in Transportation Sector” 
di Gaikindo Indonesia International 
Auto Show (GIIAS) di ICE BSD City, 
Tangerang, dalam keterangan 
tertulis diterima InfoSAWIT, Rabu, 
(17/11/2021).

Dalam kesempatan yang sama, 
Jummy yang juga menjabat Biofuel 
Commercial Senior Manager di 
Apical Group menyebut, bahwa 

peran biodiesel sangat besar dalam 
pengurangan emisi gas rumah kaca 
(GRK) dan keamanan energi. Di 
tahun 2020, biodiesel berkontribusi 
mengurangi emisi 22.48 juta ton 
CO2 ekuivalen dan diperkirakan akhir 
2021 berkontirbusi mengurangi emisi 
25.4 Juta ton CO2 ekuivalen.

“Di tahun yang sama, biodiesel 
juga berkontribusi sekitar 7,8% 
terhadap target energi penurunan 
emisi GRK sebagai Nationally 
Determined Contribution (NDC) 
Indonesia di tahun 2030,” tandas 
dia. q T2

Industri
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InfoSAWIT, JAKARTA – Kepala 
BPS Margo Yuwono menyebutkan 
produk pertanian turut 
mendongkrak kinerja ekspor sektor 
industri pengolahan pada Oktober 
2021. 

Tercatat Minyak kelapa sawit 
berkontribusi sebesar 18,52% 
demikian pula produk-produk kimia 
dasar organik yang bersumber dari 
pertanian juga tumbuh sebesar 
3,74%,” ungkap Margo, pada  
konferensi pers BPS, pertengahan 
bulan November 2021 ini

Margo menyebutkan, kinerja 
ekspor Indonesia memang terus 
mengalami peningkatan. Pada 
periode Januari hingga Oktober 
tahun ini, Indonesia tercatat 
membukukan nilai ekspor US$ 
186,32 Miliar, atau meningkat 41,8% 
dibandingkan periode sama tahun 
lalu. 

“Kinerja nilai ekspor kita lebih 
baik dari tahun 2019 maupun 2020. 

Semoga hal ini bisa berdampak 
pada pemulihan ekonomi nasional,” 
pungkas Margo.

Masih merujuk data Badan Pusat 
Statistik (BPS) yang diolah oleh 
Pusdatin Kementerian Pertanian 
(Kementan), nilai ekspor produk 
olahan pertanian pada Januari – 
Oktober 2021 mencapai Rp 478,48 
triliun. Sementara total dengan 
produk pertanian segar, nilai 
ekspornya mencapai Rp 518,85 
Triliun.

 “Kontribusi ekspor produk 
olahan pertanian nilainya mencapai 
92,22% dari total keseluruhan 
ekspor pertanian Indonesia selama 
Januari – Oktober 2021,” tutur 
Kepala Biro Humas dan Informasi 
Publik Kementan Kuntoro Boga 
Andri pada keterangan tertulis 
diterima InfoSAWIT, Selasa 16 
November 2021 lalu. 

Menurut Kuntoro, upaya 
hilirisasi penting dilakukan untuk 
memberikan nilai tambah bagi 
produk pertanian yang akan 
diekspor. Melalui penguatan 
hilirisasi, diharapkan komoditas 
yang diekspor tidak lagi berbahan 
baku, tapi berbentuk produk 
turunan atau barang jadi. “Dengan 
begitu, produk ekspor kita memiliki 
nilai yang lebih tinggi,” jelasnya.

Secara keseluruhan, tercatat 
total nilai ekspor pertanian Januari 
– Oktober 2021 yang meliputi 
produk olahan dan segar mencapai 
Rp 518,85 triliun. Nilai tersebut naik 
signifikan dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu. “Pada 
Januari – Oktober 2020, nilai ekspor 
pertanian kita mencapai Rp 352,09 
triliun. Jadi pada tahun ini, kita 
meningkat hingga 47,37%,” tandas 
Kuntoro. q T2

TERNYATA MINYAK SAWIT BERKONTRIBUSI 
18,52% PADA KINERJA EKSPOR INDUSTRI 
PENGOLAHAN

Margo Yuwono, Kepala BPS
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InfoSAWIT, JAKARTA – PT 
Austindo Nusantara Jaya Tbk 
(ANJ) meraih predikat ‘Platinum 
Rank’ dan ‘Commendation 
for Four Consecutive Year 
Participation in ASSRAT’ dalam 
ajang Asia Sustainability 
Reporting Rating (ASRRAT) 2021. 
Penghargaan ini diberikan dalam 
gelaran “Awarding Ceremony 
Asia Sustainability Reporting 
Rating (ASRRAT) 2021” yang 
diselenggarakan di Hotel Raffles 
Jakarta, pada 17 November 2021.

Direktur Utama ANJ, Lucas 
Kurniawan mengatakan, 
penghargaan yang diterima 
memperkuat capaian perusahaan 
di bidang laporan berkelanjutan. 
Sebelumnya, pada ajang ASRRAT 
2020, ANJ berhasil meraih 
penghargaan dengan predikat 
“Platinum Rank” dan predikat 
“Gold Rank” berhasil diraih dua 
tahun berturut-turut pada tahun 
2019 dan 2018.

“Pencapaian ini seiring 

dengan komitmen kami untuk 
mengomunikasikan kinerja 
keberlanjutan yang menerapkan 
aspek Environmental, Social, 
Governance (ESG), secara 
transparan dan akuntabel, melalui 
sistem pelaporan keberlanjutan  
yang mengikuti Standar Global 
Reporting Initiative (GRI),” ujar Lucas 
dalam keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Selasa (23/11/2021).

Sebagai perusahaan perkebunan 
kelapa sawit yang memiliki 
komitmen tinggi terhadap 
perlindungan lingkungan, ANJ 
melakukan upaya pelestarian 
kawasan Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT), dan 
lahan gambut. Total area hutan NKT 
yang telah disisihkan perusahaan 
untuk konservasi adalah seluas 
57.259,77 ha. Langkah ini dilakukan 
sebagai upaya mengurangi 
hilangnya habitat alami dan 
menjaga keanekaragaman hayati.

“Kami terus memantau dan 
menilai inisiatif konservasi kami dan 

bekerja sama dengan para ilmuwan 
dan pakar lingkungan dalam 
merancang dan mengelola kawasan 
perkebunan kami sebagai kawasan 
konservasi keanekaragaman hayati,” 
katanya.

Selain itu, tutur Lucas, sebagai 
bisnis yang menyumbang 
gas rumah kaca (GRK) secara 
signifikan, pihaknya juga 
mengimplementasikan beberapa 
proyek pengurangan GRK, seperti 
program penggunaan pupuk 
kompos dan fertigasi untuk 
mengurangi penggunaan pupuk 
nitrogen.

“Saat ini, kami sedang menyusun 
road map untuk mencapai net-zero 
yang diharapkan dapat tercapai 
pada tahun 2030. Perjalanan menuju 
net-zero carbon telah kami mulai 
pada tahun 2012 dengan mulai 
dikembangkannya pemerangkap 
emisi gas metana dari limbah pabrik 
kelapa sawit yang kemudian kami 
gunakan sebagai pembangkit listrik 
berbasis biogas,” tandas Lucas. q T2

ANJ RAIH PLATINUM RANK ASRRAT 2021

Korporasi
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Sustainability

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam 
rangka perayaan Hari Sawit Nasional 
18 November 2021, Sekretariat 
Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) menyelenggarakan 
kunjungan virtual  ke  perkebunan 
kelapa  sawit berkelanjutan dan  
kawasan  konservasi  orangutan  
yang dikelola oleh anggotanya. 
Acara tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan dampak positif kelapa 
sawit bagi manusia, planet, dan 
kesejahteraan, bila ditanam menurut 
standar RSPO.

RSPO, bersama dengan 
Interchurch Organization for 
Development Cooperation (ICCO), 
PT Bumitama Gunajaya Agro 
(BGA), PT Sawit Sumbermas Sarana 
(SSMS) Tbk, dan Borneo Orangutan 
Survival Foundation (BOSF) juga 
menggunakan acara tersebut 
sebagai platform untuk mengajak 
semua pihak dalam rantai pasokan 
minyak sawit untuk mengambil 
tanggung jawab yang lebih besar 
dalam mendorong transformasi 
pasar minyak sawit berkelanjutan.

diungkapkan CEO PT Bumitama 
Gunajaya Agro, Lim Gunawan 
Hariyanto, sebagai perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang 
berkomitmen untuk pengembangan 
kelapa sawit berkelanjutan, 
pihaknya berusaha untuk menjadi 
pemimpin industri dalam produksi 
minyak sawit yang bertanggung 
jawab, inklusif, dan adil.

“Dalam upaya ini, kami 
berkolaborasi dengan para ahli, 

berbagai lapisan pemerintah, dan 
pemangku kepentingan lainnya 
untuk mengurangi hilangnya 
keanekaragaman hayati dan habitat 
alami, melindungi dan memulihkan 
layanan ekosistem bagi masyarakat 
lokal yang bergantung pada 
hutan untuk mata pencaharian 
mereka, dan meredam dampak 
perubahan iklim,” katanya saat acara 
Kunjungan virtual ke perkebunan 
kelapa sawit berkelanjutan, yang 
diselenggarakan RSPO, Kamis 
(18/11/2021).

Sementara itu, CEO PT 
Sawit Sumbermas Sarana Tbk 
(SSMS), Vallauthan Subraminam 
mengatakan,  SSMS telah 
berpartisipasi dalam berbagai 
inisiatif lingkungan yang 
diprioritaskan dengan prinsip-
prinsip bisnis kelapa sawit 
berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini 
menjadi landasan kami di setiap 
lini bisnis untuk memberikan hasil 
yang maksimal kepada seluruh 
pemangku kepentingan.

Proyek konservasi Pulau Salat 
dikelola dengan melibatkan 
berbagai pihak untuk 
mensejahterakan dan meningkatkan 
nilai tambah bagi daerah dan 
masyarakat lokal. “Bersama 
berbagai pihak tersebut SSMS 
telah menerapkan langkah-langkah 
strategis untuk mewujudkan praktik 
bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

CEO BOS Foundation, Jamartin 
Sihite menyampaikan, bahwa 
telah terdapat 98 orangutan yang 

telah menjalani tahap rehabilitasi 
pra-pelepasliaran di Gugus Pulau 
Salat, dan dari jumlah tersebut, 
34 orangutan telah dilepasliarkan 
kembali ke alam liar.

“Kerjasama ini melibatkan 
partisipasi dari banyak pemangku 
kepentingan antara lain Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah, 
Pemerintah Kabupaten Pulang 
Pisau, Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, 
masyarakat di Kabupaten Jabiren 
Raya, dan Yayasan BOS (BOSF),” 
katanya.

ICCO mendukung kunjungan 
virtual melalui proyek Perkebunan 
Kelapa Sawit yang Bertanggung 
Jawab dan Berkelanjutan di 
Indonesia (RESBOUND), yang 
berfokus untuk mempromosikan 
bisnis yang bertanggung jawab 
di perkebunan kelapa sawit, 
mendorong dialog multi-
stakeholder dan mendukung 
pekerja kelapa sawit.

Asia Cluster Regional Director 
ICCO, Lenneke Braam mengatakan, 
“Minyak sawit adalah isu yang 
diperdebatkan  secara  global, 
namun banyak yang tidak 
menyadari  bahwa banyak keluarga 
bergantung pada tanaman ini 
untuk mata pencaharian mereka, 
oleh karena itu, kami percaya 
bahwa terlibat dalam kemitraan 
publik-swasta adalah kunci untuk 
menciptakan perubahan yang 
efektif dan berkelanjutan di sektor 
ini,” katanya q T2

PERUSAHAAN SAWIT BERSAMA RSPO, 
SEPAKAT TERAPKAN PRINSIP 
BERKELANJUTAN
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