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InfoSAWIT, JAKARTA – 
Dikatakan Direktur Sustainability 
& Stakeholder Relations Asian Agri, 
Bernard Riedo, kepemilikan lahan 
perkebunan kelapa sawit Asian Agri 
(kebun inti) telah seluas 100 ribu ha, 
serta telah bermitra dengan petani 
sawit dengan model skim plasma 
terdapat 60 ribu ha, dan model 
kemitraan melalui dengan petani 
swadaya mencapai 42 ribu ha.

“Perkebunan kelapa sawit yang 
kami kelola tersebar di tiga wilayah 
yakni, Sumatera Utara, Riau dan 
Jambi,” kata Bernard, dalam acara 
FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 
11, bertajuk “Minyak Sawit Sebagai 
Minyak Nabati Berkelanjutan 
Terbesar Dunia”, yang diadakan 
media InfoSAWIT, Kamis 
(9/12/2021) secara online.

Lebih lanjut kata Bernard, 
produksi minyak sawit Asian Agri 
telah mencapai 1,1 juta ton CPO 
per tahun, dan telah menjadi 
perusahaan perkebunan kelapa 
sawit yang sustainable, lantaran 
memperoleh sertifikasi minyak 
sawit berkelanjutan terbesar di 
dunia, baik untuk skim Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO), 
Indonesian Sustainable Palm 
Oil (ISPO) dan International 
Sustainability and Carbon 
Certification (ISCC).

“Serta telah menjadi perusahaan 
perkebunan kelapa sawit pertama 
yang mitra petani sawit swadaya-
nya memperoleh sertifikat RSPO 
dan ISPO,” katanya.

Tak hanya memenuhi aspek 

praktik sawit berkelanjutan dalam 
proses budidaya di perkebunan 
kelapa sawitnya, Asian Agri 
juga memiliki tingkat produksi 
kelapa sawit yang cukup tinggi, 
dibandingkan produktivitas rata-rata 
perkebunan kelapa sawit global.

Produktivitas rata-rata kebun 
sawit Asian Agri mencapai 5,38 ton 
CPO/ha/tahun, lebih tinggi  dari rata-
rata produktivitas perkebunan kelapa 
sawit global yang mencapai 4,3 ton/
ha/tahun. Angka ini bahkan memiliki 
tingkat produktivitas yang jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
produktivitas minyak nabati lainnya 
seperti rapeseed yang mencapai 
0,7 ton/ha, minyak bunga matahari 
sekitar 0,52/ha dan minyak kedelai 
yang hanya mencapai 0,45/ha.

Sementara merujuk data dari 
Departemen Pertanian Amerika 
Serikat (USDA) tahun 2020,bila 
dilihat dari penggunaan lahan 
diantara minyak nabati global, maka 
minyak sawit yang terlihat paling 
hemat dalam penggunaan lahan 

yakni hanya mencapai 11% dari luas 
lahan minyak nabati global.

“Jauh dibandingkan minyak 
kedelai yang menggunakan lahan 
seluas 59% dari total lahan minyak 
nabati di dunia, disusul rapeseed 
sebanyal 17%, dan bunga matahari 
sekitar 13%,” katanya.

Kendati demikian para 
pelaku perkebunan kelapa sawit 
nasional tetap berkomitmen 
dalam menerapkan praktik sawit 
berkelanjutan, misalnya saja 
yang diadopsi Asian Agri dengan 
Sustainability Policy & Certifications, 
yang meliputi No Deforestasi, 
perlindungan lahan gambut, 
dan peningkatan dampak sosial 
ekonomi masyarakat sekitar kebun.

Praktik sawit berkelanjutan 
tersebut nampak dari penerapan 
inisiatif berkelanjutan (Sustainable 
Initiative) perusahaan, yakni dengan 
adanya penerapan Best Management 
Practicess (BMP) dalam budidaya 
kelapa sawit termasuk kepada 
mitra petani, dukungan benih sawit 
unggul, pemberian premium sharing 
bagi petani yang telah menerapkan 
praktik sawit berkelanjutan, serta 
melakukan menejemen energi 
dengan memanfaatkan limbah sawit 
menjadi biogas.

“Termasuk melakukan 
pengembangan komunitas, 
penerapan  program pencegahan 
kebakaran lahan dan hutan, 
dukungan Asian Agri Learning 
institute, dan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan terkait,” 
tandas Bernard. q T2

FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 11: 
ASIAN AGRI PASTIKAN ADOPSI PRAKTIK 
LAYAK LINGKUNGAN
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FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 11: 
5 POINT PENTING KEBIJAKAN SAWIT 
BERKELANJUTAN ISPO
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M Hadi Sugeng, Direktur PT Astra Agro 
Lestari Tbk.

InfoSAWIT, JAKARTA -  Praktik 
sawit berkelanjutan sejatinya 
telah dilakukan para pelaku sawit 
semenjak 2011 lalu sesuai kebijakan 
Indonesian Sustainable Palm Oil 
(ISPO), yang mana regulasi ISPO 
terus berkembang dan telah 
dilakukan beberapa kali revisi 
hingga ditetapkannya Perpres No. 
44 Tahun 2020, Tentang Sistem 
Serifikasi Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia, 
dengan regulasi petunjuk teknis 
sesuai Permentan No. 38 Tahun 
2020 Tentang Penyelenggaraan 
Sertifikasi Perkebunan  Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia.

Diungkapkan Direktur PT 
Astra Agro Lestari Tbk., M Hadi 
Sugeng, yang juga sebagai 
Kepala Bidang Implementasi ISPO 
Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, 
poin penting perubahan kebijakan 
ISPO sesuai Perpres 44 Tahun 2020 
setidaknya ada lima, pertama wajib 
bagi  pekebun setalah 5 tahun 
sejak diberlakukan Perpres ini,  
sebelumnya regulasi masih bersifat 
sukarela.

Lantas, tidak membedakan 

Prinsip dan  kriteria pekebun 
plasma dan swadaya yang mana 
sebelumnya berbeda. Ketiga,  
sertifikat ISPO dikeluarkan oleh 
Lembaga Sertifikasi (LS), dan 
disahkan oleh pimpinan LS, 
sebelumnya oleh Komisi ISPO.

Keempat, kelembagaan ISPO 
yakni Dewan Pengarah diketuai oleh 
Kemenko dan Komite ISPO diketuai 
oleh Menteri Pertanian, sebelumnya 
ada Komisi, Sekretariat & Tim 
Penilai ISPO. “Serta Kelima, Prinsip 
& Kriteria ISPO mencantumkan 
aspek transparansi, dimana 
sebelumnya tidak diatur,” tutur Hadi 
Sugeng menjelaskan.

Sementara merujuk informasi 
GAPKI, sampai September 2021, 
capaian Sertifikat ISPO perusahaan 
anggaota GAPKI telah dikeluarkan 
sebanyak 542 sertifikat, lantas 
sertifikasi ISPO untuk non GAPKI 
sebanyak 275 sertifikat, dan 
yang didapat petani sebanyak 24 
sertifikat, dengan total sebanyak 
841 sertifikat.

Untuk percepatan penerapan 
ISPO, kata Hadi, GAPKI juga 
melakukan beberapa langkah 
seperti Coaching & Clinic ISPO Skim 
Permentan No. 11/2015, dilakukan 
di 11 Cabang GAPKI dengan jumlah 
Perusahaan 349 dan meliputi 631 
orang, selama Periode 2018 – 2020, 
kegiatan ini diselenggarakan untuk 
Anggota dan Non Anggota GAPKI.

“Serta bekerjasama dengan 
Sekretariat Komisi ISPO dan 
Melibatkan Instansi terkait dari 
Pemerintah Daerah,” katanya 
dalam acara FGD SAWIT 
BERKELANJUTAN VOL 11, bertajuk 
“Minyak Sawit Sebagai Minyak 
Nabati Berkelanjutan Terbesar 
Dunia”, yang diadakan media 
InfoSAWIT, Kamis (9/12/2021) 
secara online. q T2
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InfoSAWIT, JAKARTA - 
Diungkapkan Peneliti Sustainable 
Palm Oil Support Indonesia (SPOSI), 
M Ichsan Saif, saat ini pemerintahan 
Presiden Jokowi berupaya 
melakukan peningkatan campuran 
minyak solar dengan biodiesel 
sawit (FAME), serta melakukan 
pengembangan green fuels, sebagai 
upaya dalam kemandirian energi. 
Wajar bilamana program ini masuk 
ke Proyek strategis nasional (RPJMN 
2019-2024), lantas dilanjutkan 
dengan melakukan pembangunan 
green refinery oleh Pertamina di 
Plaju dan Cilacap.

Namun demikian, program 
tersebut membutuhkan dana 
insentif yang tidak sedikit lantaran 
dengan kebutuhan lebih tinggi, 
terlebih HIP green fuels mencapai 
Rp 14-17 ribu per liter supaya harga 

Biodiesel bisa mencapai Rp 10-11 
ribu per liter. Pada saat ini juga 
terjadi perubahan struktur rantai 
pasok dan aktor.

Kata Ichsan Saif, alasan 
pengembangan Bahan Bakar Nabati 
(BBN) sawit guna memperbaiki 
ketahanan energi dan defisit 
neraca perdagangan BBM bisa saja 

diterima, termasuk sebagai upaya 
dalam menjaga harga minyak sawit 
global akibat kontroversi sawit 
global dan kelebihan pasokan 
minyak sawit.

Hanya saja ada resiko yang 
harus dipertimbangkan, semisal 
kemampuan dana BPDPKS untuk 
mensubsidi biodiesel sampai sejauh 
mana, dan juga greenfuels ke 
depannya akan seperti apa?, lantas 
berpotensi terjadi kompetisi pasar 
antara biodiesel, green fuel, dan 
electric vehicle. “Terpenting akan 
ada peningkatan kebutuhan akan 
lahan,” katanya dalam acara FGD 
SAWIT BERKELANJUTAN VOL 11, 
bertajuk “Minyak Sawit Sebagai 
Minyak Nabati Berkelanjutan 
Terbesar Dunia”, yang diadakan 
media InfoSAWIT, Kamis (9/12/2021) 
secara online. q T2

FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 11: 
RISIKO GREEN FUEL BERBASIS SAWIT PERLU 
DIPERHITUNGKAN
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MENILIK PASAR MINYAK SAWIT INDIA 
SAAT PANDEMI

InfoSAWIT, NEW DELHI –  India 
tercatat sebagai konsumen minyak 
nabati terbesar di dunia. Pada periode 
2016/2017, total konsumsi domestik 
minyak sawit India mencapai 9,3 
juta ton dimana sebanyak 98,97% di 
antaranya diimpor dari Malaysia dan 
Indonesia. Dengan demikian India 
hanya memproduksi minyak sawit 
sekitar 1,027% dari total kebutuhan 
minyak sawit nya.

Menariknya, UE dan China 
masing-masing hanya menggunakan 
46% dan 58% minyak kelapa sawit 
mereka dalam produksi terkait 
makanan, sementara sisanya 
digunakan untuk produk kosmetik, 
oleokimia, dan farmasi. Sementara di 
India, 94,1% minyak sawit digunakan 

dalam produk makanan, terutama 
untuk keperluan memasak. Hal 
ini membuat minyak sawit sangat 
penting bagi ekonomi minyak nabati 
India.

Guna menekan harga minyak 
goreng sawit yang mendorong 
inflasi, pemerintah pusat India pada 
29 Juni 2021 lalu telah memotong 
bea masuk dasar minyak sawit 
mentah (CPO) menjadi 10% dari 
sebelumnya 15% selama tiga bulan 
untuk meningkatkan impor. Dengan 
tambahan cess untuk pertanian 
sebesar 17,5% dan 10% untuk 
kesejahteraan sosial, pemotongan 
tersebut telah menurunkan tarif pajak 
CPO menjadi 30,25% dari sebelumnya 
35,75%.

Impor minyak sawit India hampir 
mencapai 60% dari total impor 
minyak nabati. Pada 2020 lalu, impor 
minyak sawit India turun menjadi 7,2 
juta ton dari 9,4 juta ton pada 2019 
akibat pandemi Covid-19.

Dilansir Indiatoday, melalui 
kebijakan menurunkan tarif yang 
dilakukan pemerintah India telah 
berdampak pada menurunnya harga 
minyak sawit pada Juni 2021 di pasar 
domestik. Ini dilakukan juga lantaran 
harga minyak sawit dunia terus naik 
dari US$ 527,50/ton pada 5 Mei 
2020, dan menjadi US$ 971/ton pada 
29 Juni 2021 di pasar internasional. 
Kenaikan tajam ini menyebabkan 
kenaikan harga minyak nabati di 
India. q T2

InfoSAWIT, JAKARTA - 
Saat ini fokus pemerintah dalam 
program pengembangan industri 
sawit dalam negeri meliputi 
dari sektor hulu, yakni Program 
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), 
dukungan sara dan prasarana, serta 
program pengembangan SDM.

Beragam program itu pada 
akhirnya akan bermuara pada satu 
tujuan yakni guna meningkatkan 
kesejahteraan petani sawit, 
dan pengelolaan perkebunan 
sawit rakyat sesuai kaidah good 
agricultural practices (GAP), selain 
memenuhi kriteria layak lingkungan.

 “Dampak untuk petani sawit 
swadaya berupa efisiensi biaya usaha 

berkebun sawit rakyat, serta harga 
jual TBS Sawit yang optimum, “ kata 
Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, Edi 
Wibowo, dalam acara FGD SAWIT 
BERKELANJUTAN VOL 11, bertajuk 

“Minyak Sawit Sebagai Minyak Nabati 
Berkelanjutan Terbesar Dunia”, yang 
diadakan media InfoSAWIT, Kamis 
(9/12/2021) secara online.

Lebih lanjut kata dia, sampai 
Oktober 2021 jumlah pekebun 
sawit yang terlibat dalam PSR 
mencapai 102.209 petani, dengan 
luas lahan sekiar 234.392 ha, 
serta dana yang telah tersalurkan 
sejumlah Rp 6,34 triliun.

Tutur Edy, manfaat dari program 
ini meliputi tiga hal yakni, pertama 
meningkatkan produktivitas 
kebun kelapa sawit rakyat, kedua, 
menerapkan praktik kebun terbaik 
(GAP), serta memperbaiki tata 
ruang perkebunan rakyat. q T2

FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 11: 
HINGGA OKTOBER 2021 DANA PSR 
TERSALURKAN RP 6,34 TRILIUN
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InfoSAWIT, JAKARTA – 
Diungkapkan Kepala Sub Direktorat 
Industri Hasil Perkebunan Non 
Pangan Kementerian Perindustrian, 
Lila Harsya Bahtiar, industri kelapa 
sawit merupakan industri padat 
karya yang mampu menyerap 
tenaga kerja langsung sebanyak 
4,2 juta orang, dan tidak langsung 
sekitar 12 juta orang baik untuk 
sektor hulu maupun sektor hilir 
minyak sawit.

Industri minyak sawit juga 
dianggap mampu mendorong 
ketahanan energi nasional, program 
Mandatori Biodiesel 30% (B30) 
telah tersalurkan 8,6 Juta KL selama 
periode tahun 2020). Memliki potensi 
produksi listrik dari pengolahan 
Palm Oil Mill Effluent (POME) dari 
sejumlah 821 PKS berkapasitas = 
38.908 ton TBS/Jam, setara  1.828 
MW. “Saat ini baru terealisasi 23,5 
MW dari PKS berkapasitas 500 ton 
TBS/Jam,” katanya.

Kata Lila, sesuai roadmap 

hilirisasi industri kelapa sawit 
nasional dengan menetapkan misi 
Indonesia menjadi pusat produsen 
dan  konsumen produk turunan 
minyak sawit dunia, sehingga 
mampu menjadi price setter 
(penentu harga) CPO global.

Dengan pengembangan industri 
hilir minyak sawit tersebut, kata Lila 
setidaknya bakal ada lima manfaat 
yang didapat pertama, bakal 
menggerakkan kegiatan ekonomi 
produktif melalui industrialisasi 
untuk mencapai Subsitusi Impor 
dan Promosi Ekspor/Devisa Negara. 
Kedua, menyehatkan neraca 
perdagangan RI dan memperkuat 
nilai tukar rupiah.

ketiga, mencapai kedaulatan 
pangan dan kedaulatan energi, 
melalui penggunaan bahan bakar 
nabati berbasis minyak sawit, yang 
bermuara pada ketahanan ekonomi 
nasional, keempat, menjadi pengerak 
pembangunan daerah sentra 
produsen sawit dan perekonomian 

nasional, khususnya wilayah 3T 
(terluar, tertinggal, terdalam)

“Lantas kelima, bisa 
mengendalian emisi melalui 
penggunaan bahan bakar dan 
industri minyak sawit yang 
ramah lingkungan dan lestari 
berkelanjutan,” katanya.

Selain itu dengan banyaknya 
konsumen produk industri hilir 
minyak sawit global semakin 
sadar akan pentingnya aspek 
keberlanjutan/ sustainability, 
sehingga sustainable palm oil 
products akan menjadi determine 
value untuk memenangkan pasar.

Maka Kementerian Perindustrian 
sedang menyusun kebijakan 
ISPO RP-IHKS berupa Rancangan 
Peraturan Menteri yang menangani 
bidang pemerintahan sektor 
industri, sebagai pairing regulation 
ISPO Hulu Permentan No. 38/2020, 
untuk pengaturan minyak sawit 
berkelanjutan dari hulu sampai hilir. 
q T2

LIMA MANFAAT PENGEMBANGAN SEKTOR 
HILIR SAWIT INDONESIA

Industri
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BGA GROUP AJAK MASYARAKAT TANAM 
POHON, PERINGATI HMPI

InfoSAWIT, KETAPANG – 
Salah satu perusahaan perkebunan 
kelapa sawit Indonesia, Bumitama 
Gunajaya Agro (BGA) group, pada 
saat memperingati Hari Menanam 
Pohon Indonesia (HMPI), mengajak 
masyarakat dan anak sekolah dari 
SMP dan SMK di Kecamatan Sungai 
Melayu Rayak untuk menanam 
pohon di Hutan Desa Belaban 
Rayak, Kecamatan Sungai Melayu 
Rayak, Kabupaten Ketapang, 
Kalimantan Barat, pada akhri 
November 2021 lalu.

Harapannya, dengan kegiatan 
tersebut akan meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pohon bagi kehidupan. 
Kegiatan ini juga sebagai bentuk 
dari penerapan seruan Presiden 
RI Joko Widodo guna melakukan 
penanaman pohon tiga jenis yang 
diprioritaskan yakni, tanaman 
produktif yang dapat melestarikan 
alam, tanaman khas lokal, dan 
tanaman buah unggul yang 
mempunyai nilai ekonomi.

Kegiatan ini berpusat dilakukan 
di area hutan desa Belaban Rayak 
seluas 47 hektare yang ditanami 9.917 
pohon yang terdiri dari buah unggul 
seperti Jambu kristal, kelengkeng, 
alpukat, durian musangking, kopi 
robusta, dan kakao, tanaman lokal 
seperti jengkol, durian, dan tanaman 
hutan. Selain itu, PT BGA juga 
memberikan bantuan sarana dan 
prasarana ekonomi produktif, seperti 
peralatan, pemasangan pompa 
hidram untuk pengairan, dan renovasi 
sekretariat LPHD.

Ketua Lembaga Pengelola 
Hutan Desa (LPHD) Belaban Rayak 
Nikolaus Sukur mengatakan, 
kolaborasi ini sudah dilakukan LPHD 
dan BGA sejak tahun 2020, dan 
tahun lalu penanaman dilakukan 
lokasi Bukit Maloi.

“Tahun 2021-2025, kami akan 
menanam pohon dibeberapa lokasi 
yang areanya memang bekas 
terbakar dan hanya ditumbuhi alang-
alang yang luasnya lebih dari 1.000 
hektare,” kata Sukur seperti dilansir 
Tribun Pontianak.

Sementara, Kepala Desa 
Sungai Melayu Y.R. Swandi 
menyampaikan, bahwa hutan 
desa Belaban Rayak tidak bisa 
dikelola sendiri oleh LPHD 
maupun Desa, semua pihak harus 
bersama-sama melakukannya. 
Dukungan dan bantuan dari pihak 
perusahaan maupun dinas terkait 

dan NGO pendamping sangat 
diperlukan.

Regional Head BGA Sungai 
Melayu Rudi Ismanto mengatakan, 
pohon yang ditanam dan hasil 
buahnya nanti adalah milik 
masyarakat dan bukan untuk 
perusahaan.

“Kami berharap melalui 
semangat gotong royong semua 
pihak dapat terlibat dan berperan 
aktif. Berhasil tidaknya program 
kita di hutan desa ini, tergantung 
kepada kemauan kita bersama, 
sehingga kita bisa berkontribusi 
bagi kesejahteraan masyarakat 
Sungai Melayu,” tandas Rudi.

Kegiatan penanaman pohon ini 
dilakukan serentak di wilayah kerja 
BGA, Kalimantan Barat, Kalimantan 
tengah dan Riau dengan penanaman 
sebanyak 100.000 pohon di 300 
hektar lahan terdegradasi. q T2
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     Hp. 0812 872 99959 (Redaksi),
 email : marketing@infosawit.com
 Contact Person : Ignatius Ery K

2. InfoSAWIT Newsweek terbit setiap hari jum’at
 UNTUK PEMESANAN IKLAN, FORMULIR PALING LAMBAT DITERIMA PADA HARI 

KAMIS SETIAP MINGGUNYA.

*) Harga untuk pemasangan iklan 1 bulan atau 4 x terbit

Cover 1
20,5 x 7 cm
IDR 6.000.000,-

Back Cover 4
20,5 x 7 cm
IDR 7.700.000,-

Back Cover 2
21 x 28 cm
IDR 6.600.000,-

Back Cover 3
21 x 28 cm
IDR 5.500.000,-

Run on Page (1 page)
21 x 28 cm
IDR 4.400.000,-

Run on Page 
(1/2 page) Vertikal
8 x 28 cm 
IDR 2.200.000,-

Run on Page 
(1/2 page) Horizontal
20,5 x 14 cm
IDR 2.200.000,-

Run on Page 
(1/3 page) Horizontal
20,5 x 9,5 cm
IDR 1.540.000,-

Run on Page 
(1/3 page) Vertikal
6 x 28 cm
IDR 1.540.000,-

Run on Page (1/4 page)
A) 10 x 13 cm
B) 20,5 x 7 cm
IDR 1.100.000,-

4 X
TERBIT !!!NEWSNEWS

A

B


