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InfoSAWIT, JAKARTA -   
Diungkapkan Thomas Mielke dari 
Oil World, harga minyak nabati 
tercatat merangkak naik dimulai 
pada Oktober atau sekitar awal 
November 2021 ini, yang mana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
mencapai rekor harga tertinggi 
selama beberapa tahun terakhir.

“Harga minyak sawit mentah 
(CPO) Indonesia mencapai harga 
premium (lebih tinggi) dibanding 
dengan harga minyak kedelai dari 
Argentina pada awal November 
2021,” katanya dalam webinar 
“Opportunities and Challenges 
for Palm Oil Producer Countries 
(OCOPOP)” yang diselenggarakan  
Council of Palm Oil Producer 
Countries (CPOPC), yang diikuti 
InfoSAWIT, Selasa (23/11/2021).

Adanya kenaikan harga minyak 

nabati ini langsung mendapat reaksi 
dari konsumen global, kata Mielke, 
para konsumen mulai melakukan 
aksi menahan permintaan dengan 
mengurangi penggunaan minyak 
nabati. “Ini dilakukan di seluruh 
pasokan minyak nabati di dunia,”  
tutur dia.

Sementara kondisi berbeda 
justru terjadi pada kelompok petani, 
dengan melihat harga komoditas 
melonjak justru mereka melakukan 
pengembangan perkebunan 
seluas-seluasnya tercatat bakal ada 
penambahan sekitar 9 juta ha lahan 
baru. Hanya saja penambahan 
lahan ini tidak berlaku di China dan 
Argentina, lantaran di kedua negera 
tersebut lahan kedelai malah 
berkurang.

Lantas bagaimana dengan harga 
komoditas di 2022? Tutur Mielke, 

dengan mengasumsikan iklim 
berada pada kondisi cuaca normal, 
maka Oil Word memprediksi 
produksi minyak nabati di dunia 
bakal melimpah selama  periode 
2021/2022.  Lantas, stok minyak 
nabati global pun mulai kembali 
pulih.

“Harga komoditas di 2022 akan 
mulai melemah, diawali dengan 
melemahnya harga minyak bunga 
matahari, disusul minyak sawit 
kemudian minyak kedelai,” kata 
Mielke.

Lebih lanjut tutur Mielke, 
tingginya harga minyak nabati tidak 
akan langgeng, yang diakibatkan 
melimpahnya produksi dan 
terpenuhinya stok. “Kami perkirakan 
penurunan harga minya sawit dan 
minyak kedelai terjadi pada periode 
Jan/Jun 2022,” tandas Mielke. T2

OIL WORLD: HARGA MINYAK SAWIT (CPO) DAN 
MINYAK KEDELAI DIPREDIKSI TURUN DI 2022

Utama

Thomas Mielke, Oil World
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PETANI SAWIT MINTA PERLU ADA 
TATA KELOLA SAWIT YANG BAIK DAN 
TRANSPARAN

InfoSAWIT, BOGOR – 
Diungkapkan Sekjen Serikat Petani 
Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus 
Darto, masih banyak petani kelapa 
sawit yang belum tersentuh oleh 
program peremajaan sawit yang 
mendapat dukungan pendanaan dari 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit  (BPDPKS), ini lantaran 
prosedur yang terlalu Panjang dan 
berat, begitupun halnya realisasi 
penguatan SDM dan sarpras.

Kata Darto, hal ini karena tidak 
adanya data yang akurat di tingkat 
petani sawit. Di samping itu juga, 
dana sawit ini tidak mendukung 
percepatan target pelaksanaan 
Indonesian Sustainable Palm 
Oil (ISPO) bagi petani untuk 
mendukung pembangunan 
berkelanjutan nasional dan 
pembangunan kelembagaan 
petani sawit agar mandiri, kuat dan 
sejahtera.

 “Kuatnya kepentingan kelompok 
tertentu dalam beberapa proyek 
dalam program ini, harus menjadi 
konsen kita Bersama. Pelaksanaan 
program penguataan SDM yang 
bersumber dari dana BPDP-
KS, terlihat tidak memberikan 
kepercayaan kepada dinas-dinas 
di daerah untuk memberikan 
pelatihan SDM bagi petani dan 
pengaturan pelatihan harus 
dilakukan oleh Lembaga pelatihan 
yang bersertifikat,” katanya saat 
memberikan sambutan diacara 
Diskusi Awal Pertemuan Nasional 
SPKS Tahun 2021 bertajuk “Strategi 

Mengimplementasikan Roadmap 
Petani Mandiri Menuju Sertifikasi 
ISPO”, Kamis (25/11/2021) di Bogor 
yang dihadiri InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata dia, begitupun 
halnya dalam proyek PSR yang 
seolah-olah ada ada kekuasaan 
tunggal dari BUMN, yang ditunjuk 
langsung oleh kebijakan untuk 
pelaksanaan replanting. Kami 
melihat sucofindo yang berkuasa 
penuh untuk proyek replanting.

Aspek lainnya terkait dengan 
sawit dalam kawasan hutan. 
Selama ini petani selalu dituduh, 
petani sawit lah yang merusak 
hutan atau membabat hutan untuk 
sawit. Tetapi perlu di ingat bahwa, 
kata Darto, data yang diusung 
oleh Auriga dan SPOS Indonesia 
menunjukkan bahwa hanya 1,9 juta 
petani swadaya dan hanya 0,7 juta 

ha yang tumpang tindih dengan 
kawasan hutan, ini bagi petani yang 
masuk dalam kategori pekebun 
kurang dari 25 ha.

“Padahal bila menggunakan data 
ini, ditambah dengan luas plasma, 
itu hanya sekitar hampir 3 juta ha 
perkebunan rakyat (swadaya dan 
plasma). Lantas bagaimana dengan 
3,7 juta ha? Karena pemerintah telah 
menentukan perkebunan rakyat itu 
seluas 6,7 juta ha,” kata Darto.

Sebab itu kata Darto, perlu ada 
kategori petani lebih jelas. “Supaya 
tidak menimbulkan kerugian bagi 
petani yang kurang dari 25 ha yang 
sering kali dituduh merambah hutan 
dan tentunya merugikan negara 
dari sisi pajak. Sehingga dengan 
data yang baik, tidak ada lagi yang 
berlindung dibalik KATA Perkebunan 
rakyat,” tandas dia. T2

Industri
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InfoSAWIT, MEDAN - Merujuk 
hasil dari tim penetapan harga 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 24 - 30 November 
2021, telah menyepakati harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 43,55/
Kg menjadi Rp 3.468,31/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.688,40/Kg; sawit umur 4 tahun 
2.943,38/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.116,57/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.204,71/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 

3.233,90/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.319,95/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.382,82/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.468,31/Kg, 
sawit umur 21 tahun Rp 3.461,21/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 
3.415,18/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 3.380,98/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 3.267,88/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 3.166,61/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 14.498,48/Kg 
dan harga Kernel Rp 11.621,28/Kg 
dengan indeks K 90,71%. T2

HARGA TBS SAWIT SUMUT PERIODE 24-30 
NOVEMBER 2021 DITETAPKAN NAIK JADI 
RP 3.468,31/KG

InfoSAWIT, PEKAN BARU - 
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Riau merujuk surat Penetapan 
Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi No. 
47 periode 24 - 30 November 2021, 
telah menyepakati harga sawit umur 
10 - 20 tahun naik Rp 113,91 /Kg 
menjadi Rp 3.483,31/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.596,85/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.801,67/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.049,97/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.121,70/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 

3.243,56/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.331,82/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.406,50/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.483,31/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.341,96/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.325,95/Kg, 
sawit umur 23 tahun Rp 3.312,62/Kg, 
sawit umur 24 tahun Rp 3.179,27/
Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.105,92/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
14.503,17/Kg dan harga Kernel (inti 
sawit)  Rp 11.585,70 /Kg dengan 
indeks K 91,95%. T2

HARGA TBS SAWIT RIAU PERIODE 24-30 
NOVEMBER 2021 NAIK KEMBALI JADI RP 
3.483,31/KG

Industri
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InfoSAWIT, JAKARTA – Wilmar 
berupaya terus mensukseskan 
program pemerintah dalam 
program hilirisasi industri kelapa 
sawit nasional, terutama dalam 
industri biodiesel. Perusahaan 
percaya bahwa biodiesel akan 
menjadi industri yang mampu 
menjadi tuan rumah di negeri 
sendiri.

Direktur Wilmar Erik Tjia 
mengatakan, industri biodiesel 
tidak hanya bisnis tetapi juga 
bentuk sumbangsih perusahaan 
kepada bangsa dan negara. Dengan 
mendukung industri biodiesel 
berarti ikut mensukseskan hilirisasi 
agar manfaat industri kelapa sawit 
dapat dirasakan sebesar-besarnya 
di dalam negeri. Hal itu sejalan 
dengan arahan Presiden Joko 
Widodo beberapa waktu lalu.

Kinerja Wilmar dalam industri 
biodiesel telah diakui Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
melalui Penghargaan Subroto 2021 
kategori Pengelolaan Produksi dan 
Penyaluran Bahan bakar Nabati, 
serta Pengelolaan Kesehatan, 
Keselamatan Kerja, dan Lingkungan 
kepada PT Wilmar Nabati Indonesia. 
Penghargaan yang diserahkan pada 
28 September lalu itu merupakan 
satu-satunya penghargaan yang 
diberikan kepada perusahaan 
biodiesel dalam ajang tersebut.

Penghargaan Subroto 
merupakan penghargaan tertinggi 
sektor energi dan sumber daya 
mineral, yang diberikan kepada 

para pemangku kepentingan yang 
telah melakukan kinerja terbaik 
dalam memajukan sektor ESDM di 
Indonesia. “Kami sangat bangga 
karena kerja keras dan karya kami 
diapresiasi oleh pemerintah. Ini 
menjadi penyemangat bagi kami 
untuk berkarya lebih baik lagi 
di masa datang,” ujar Erik dalam 
keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Rabu (24/11/2021).

Pabrik Wilmar juga telah 
diakui standarisasinya dengan 
dianugerahkannya SNI Award dari 
Badan Standarisasi Nasional (BSN) 
Kategori Peringkat Emas kepada 

PT Wilmar Nabati Indonesia dan  
PT Multimas Nabati Asahan yang 
memperoleh Kategori Perunggu.

Dalam upaya hilirasasi, Wilmar 
juga meningkatkan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
dalam industri biodiesel. Hal itu juga 
merupakan bentuk dukungan bagi 
industri terkait lainnya agar sama-
sama berkembang. Unsur TKDN di 
industri biodiesel Wilmar saat ini 
telah mencapai lebih dari 90 persen. 
“Kami sudah ajukan permohonan 
sertifikasi TKDN ke Kementerian 
Perindustrian,” tandas dia. q T2

WILMAR DUKUNG HILIRISASI KELAPA SAWIT INDONESIA
PACU PENGEMBANGAN GREEN ENERGY

Industri
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Korporasi

APICAL PERINGKAT 2, PENILAIAN 
TRANSPARANSI MINYAK SAWIT 
BERKELANJUTAN DI 2021

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR 
– Apical Group, salah satu eksportir 
minyak sawit terbesar di Indonesia, 
yang memiliki dan mengendalikan 
spektrum yang luas dari rantai 
nilai bisnis minyak sawit mulai dari 
sumber hingga distribusi, telah 
dinilai sebagai salah satu perusahaan 
minyak sawit paling transparan 
secara global dalam Penilaian SPOTT 
(Sustainable Palm Oil Transparency 
Toolkit) tahun 2021, peringkat kedua, 
naik dari peringkat kedelapan di 
tahun 2020 lalu.

Dikatakan Direktur Keberlanjutan 
Apical Group, Bremen Yong, Apical 
tetap berdedikasi untuk memastikan 
praktik berkelanjutan diterapkan 
di seluruh rantai nilai produksi 
minyak sawit perusahaan, mulai dari 
budidaya hingga konsumsi.

“Sebagai bagian dari komitmen 
kami terhadap transparansi, kami 
telah berpartisipasi dalam Penilaian 
SPOTT, sebuah kerangka kerja yang 

dikembangkan oleh ZSL (Zoological 
Society of London) sejak 2019. Skor 
terbaru kami mencerminkan inisiatif 
proaktif dan penekanan yang telah 
kami tempatkan pada tiga pilar 
lingkungan, sosial dan tata kelola 
(ESG),” katanya dalam keterangan 
resmi kepada InfoSAWIT, Selasa 
(23/11/2021)..

Penilaian yang berlangsung 
selama 12 bulan mengevaluasi 
produsen, pengolah, dan pedagang 
minyak sawit atas pengungkapan 
publik mereka mengenai organisasi, 
kebijakan, dan praktik mereka 
terkait dengan isu-isu LST. Di antara 
100 perusahaan sawit yang dinilai, 
Apical mendapat skor 89,4% atau 
meningkat 8,36% dari skor tahun 
2020 sebesar 82,5%. Skor 2021-nya 
sebesar 89,4% juga jauh lebih tinggi 
dari rata-rata industri sebesar 42,7%.

Perusahaan yang dinilai pada 
SPOTT diberi peringkat sesuai 
dengan skor SPOTT mereka 

secara keseluruhan. Skor juga 
dipecah lebih lanjut menjadi tiga 
jenis pengungkapan; organisasi, 
kebijakan, dan praktik. Sebanyak 182 
indikator, tersebar di 10 kategori, 
digunakan dalam penilaian skor 
SPOTT untuk produsen, pengolah 
dan pedagang kelapa sawit.

Lebih lanjut tutur Bremen Yong, 
Apical menyadari pentingnya 
SPOTT sebagai platform untuk 
mempromosikan transparansi 
dan akuntabilitas industri untuk 
mendorong penerapan praktik 
terbaik sosial dan lingkungan. 
“Terutama di sektor dengan dampak 
keanekaragaman hayati yang tinggi,” 
tandas Bremen Yong.

Tercatat, Ini adalah tahun 
ketiga berturut-turut Apical Group 
masuk dalam 11 besar perusahaan 
kelapa sawit global, berdasarkan 
transparansi dan komitmen 
manajemen terhadap ESG. q T2
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Sustainability

InfoSAWIT, TANJUNG 
JABUNG BARAT – Para petani 
kelapa sawit anggota Serikat 
Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang 
berlokasi di Tanjung Jabung barat, 
Jambi, terus melakukan inovasi 
guna mendukung petani sawit 
anggota dalam menerapkan prantik 
budidaya kelapa sawit berkelanjutan 
di indonesia.

Salah satu yang dilakukan ialah 
dengan mendorong anggota 
SPKS Tanjung Jabung Barat untuk 
memanfaatkan pupuk organik 
dalam berbudidaya kelapa sawit 
dan komoditas lainya, pada Minggu 
(21/11/2021)

Ketua SPKS Tanjung Jabung 
Barat, Aleks Simamora menjelaskan, 
pembutan pupuk organik ini di 
lakukan di Desa Tanjung Bananak 
Kec. Merlung bekerjasama dengan 
Koperasi KSP Mandiri yang juga 
koperasi dampingan SPKS.

Pelatihan ini diadakan agar 
sebisa mungkin petani sawit 
dapat meminimalisir penggunaan 

pupuk kimia di kebun kelapa sawit, 
menyusul harga pupuk kimia yang 
sangat mahal dan sangat sulit 
didapatkan di pasaran.

“Melalui pelatihan ini 
petani sawit akan di ajarkan 
pembuatan pupuk organik dengan 
memanfaatkan bahan-bahan 
sekitar petani yang bisa di jadikan 
bahan pupuk organik seperti 
kotoran ternak sapi dan kambing 
yang belum dimanfatkan secara 
maksimal,” katanya.

Aleks Simamora menambahkan, 
selain melatih langsung petani 
dengan cara-cara dan metode 
pembuatan pupuk organik juga 
dibuat satu demplot bersama 
sebagai tempat pembelajaran. 
Kegiatan ini juga bagian dari 
Kerjasama SPKS dengan Yayasan 
Inobu untuk mendorong petani 
sawit bisa melakukan mitigasi 
perubahan iklim dengan 
memanfaatkan pengetahuan local 
seperti pembuatan pengunaan 
pupuk organik tersebut.

Sementara itu manajer Koperasi 
KSP Vincen Haryono mengatakan, 
kegiatan ini bagian dari upaya 
koperasi untuk melakukan trafser 
pengetahuan melalui program 
dari koperasi. Pihaknya melihat 
peluang untuk pembuatan pupuk 
organik ini sangat bagus lantaran 
di desa banyak peternakan sapi 
dan kambing yang bisa di jadikan 
bahan untuk pembutan pupuk 
organik.

“Selain itu sekarang ada program 
peremajaan sawit rakyat (PSR) dan 
lahan-lahan PSR tadi dimanfaatkan 
oleh petani untuk melakukan 
tanaman tumpang sari misalnya 
jagung dan buah-buahan,” kata 
Vincen, kepada InfoSAWIT, belum 
lama ini.

Lebih lanjut tutur Vincen, 
disini para petani terlihat sangat 
membutuhkan pupuk dengan 
jumlah yang banyak, sebab itu para 
petani di dorong agar sebagian bisa 
mengunakan pupuk organik supaya 
bisa menekan ongkos produksi. q T2

HARGA PUPUK MELANGIT, PETANI SAWIT 
ANGGOTA SPKS TANJABARAT BUAT PUPUK 
ORGANIK
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