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InfoSAWIT, JAKARTA – Petani 
sawit mengeluhkan tingginya harga 
pupuk non subsidi yang beredar di 
pasaran selama setahun terakhir. 
Tingginya harga pupuk ini telah 
membuat petani sawit kelimpungan 
untuk mengelola biaya input 
produksi di perkebunan kelapa 
sawit. Lantaran komponen pupuk 
mencapai 60% dari total biaya 
produksi.

Dikatakan Ketua Umum DPP 
Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia (Apkasindo), Gulat ME 
Manurung, petani di sentra sawit 
banyak yang bertanya-tanya terakit 
tingginya harga pupuk tersebut, 
terlebih sudah 12 bulan terakhir 
sepertinya kenaikan harga pupuk ini 
tanpa ada solusi, dari para pemangku 
kebijakan di kementerian terkait. 
“Kenaikan terjadi merata baik pupuk 

dari produksi BUMN dan swasta,” ujar 
Gulat Manurung kepada InfoSAWIT.

Di Sumatera Utara, Sulawesi 
Barat, Kalimantan Selatan, Riau 
harga pupuk NPK ditingkat pengecer 
telah mencapai Rp 12.500/kg atau 
sekitar Rp 625 ribu per sak, dimana 
sebelumnya hanya sekitar Rp. 280 
ribu per sak (50kg). “Ketersediaan 
pupuk memang tidak masalah, tapi 
sama saja kami tidak sanggup beli, 
meskipun harga TBS naik, itu semua 
sia-sia,” ujar Gulat.

Lebih lanjut tutur Gulat, merujuk 
laporan dari petani sawit Apkasindo 
di 22 provinsi, kenaikan harga pupuk 
ini merata baik NPK dan pupuk 
tunggal demikian juga herbisida 
dan obat-obatan lainnya. Bila harga 
pupuk dan herbisida tidak terkendali, 
maka biaya produksi dipastikan 
semakin tak terkendali, kondisi 

ini bisa membawa petani sawit 
bangkrut.

Gulat memprediksi, kondisi ini 
akan semakin berat dihadapi petani 
di 2022 dan akan menjadi puncak 
kebangkrutan petani sawit. Lanara, 
sepanjang tahun 2021 petani sawit 
tidak memupuk dan dipastikan satu 
tahun kemudian produksi Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit petani 
diperkirakan bakal anjlok. “Bahan 
bakarnya sawit itu ya pupuk, untuk 
herbisida masih bisalah kami atasi 
dengan cara membabat manual 
dengan tenaga kami, kalau pupuk 
mana bisa digantikan dengan yang 
lain,” tandas Gulat. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3EtpwF0

DUH PEMERINTAH, PETANI SAWIT TERCEKIK 
HARGA PUPUK YANG MELANGIT
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InfoSAWIT, JAKARTA – 
Dikatakan Deputi II Kepala Staf 
Kepresidenan, Abetnego Tarigan, 
dalam kondisi pandemi covid-19 
semua pihak dituntut untuk cepat 
beradaptasi guna menghadapi 
keadaan, terutama bagi generasi 
milenial dan gerenasi z, yang lahir 
pada periode 1981-2010, yang saat 
ini populasinya sangat besar di 
Indonesia mencapai sekitar 50% dari 
total pupulasi di Indonesia.

Tutur Abetnego, bisa 
dibayangkan dampak yang 
dihasilkan dari besarnya populasi 
generasi tersebut bagi bangsa, 
hanya saja bila generasi muda 
tersebut loyo maka bangsa ini 
dipastikan juga loyo. Demikian pula 
bila generasi muda tersebut bagus 
(excellent), maka bangsa ini juga 
akan bisa menuai kejayaan.

“Namun demikian saya sangat 
senang ada begitu banyak anak 
bangsa kreatif, seperti yang terlibat 
dalam aktivitas perlombaan ini 
yang begitu banyak menawarkan 
jenis perlombaan. Aktivitas-aktivitas 
positif untuk saling kompetitif dan 
juga membangun,” katanya saat 
membuka acara Penganugerahan 
Sawit Fest Award 2021, akhir 
September lalu.

Lebih lajut tutur Abetnego, 
apresiasi diberikan sangat khusus 

karena mengambil tema yang sangat 
unik bagi anak muda untuk industri 
kelapa sawit. “Saya tidak menduga 
akan banyak anak muda yang 
berminat dengan sektor sawit ini,” 
katanya.

Sebelumnya, penyelenggara 
menyampaikan ada begitu banyak 
kreativitas, serta ada pula banyak 
usaha yang dilakukan para peserta, 
tentu ini layak diapresiasi terlebih 
bukan hanya industrinya tetapi kepada 
upaya-upaya yang harus di lakukan 
dalam pembenahan dan reformasi 
yang diyakini banyak tantangan 
termasuk ancaman perambahan 
lahan, tentang kesejahteraan, tentang 
pembangunan dan lainnya.

Kata Abetnego, upaya-upaya 
pembenahan menjadi kebutuhan 
dan teman-teman serta rekan-rekan 
muda menjadi sumber inspirasi 
untuk perubahan-perubahan yang 

lebih baik bagi sektor kelapa sawit. 
Perlu diingatkan kembali di dalam 
peluang berkreasi dan berinovasi di 
sektor sawit sangat terbuka lebar, 
diketahui bahwa semenjak 2016 
lalu sektor sawit telah berkontribusi 
setidaknya sebanyak US$ 926 juta 
pada PDB Indoneia, lantas industri 
kelapa sawit juga menyerap 16,2 
juta tenaga kerja, dimana sebanyak 
4,2 juta tenaga kerja langsung dan 
sekitar 12 juta tenaga kerja tidak 
langsung.

“Sektor ini sangat besar dan 
strategis dalam perekonomian 
Indonesia, oleh sebab itu kita perlu 
secara cermat dan cerdas dalam 
melihat industri ini,” catat Abetnego. 

Namun demikian, kata dia, selain 
melihat sisi baik dan positifnya, 
perlu juga dilihat bahwa dari 16,2 
juta tenaga kerja tersebut masih 
banyak juga yang harus ditingkatkan 
kondisinya dari sektor kelapa sawit 
ini, baik yang ada di industri maupun 
yang ada di perkebunannya.

Tentu ini menjadi satu isu 
yang perlu diupayakan diperkuat, 
sehingga sawit kedepan benar-benar 
adalah sektor komoditas andalan 
yang mampu menjawab kebutuhan 
pembangunan dan kebutuhan 
perekonomian bangsa.q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3JbwaUd

GENERASI MUDA, MESTI CERMAT 
MENGENAL KELAPA SAWIT
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InfoSAWIT, JAKARTA - 
Belum lama ini Forbes kembali 
merilis orang-orang dengan 
pendapatan selangit, dari 50 orang 
yang menjadi terkaya di Indonesia 
diantaranya ada orang muda dan 
terkaya yakni Ciliandra Fangiono.

Dikutip Forbes, Ciliandra 
Fangiono menduduki urutan ke 24 
dari 50 orang terkaya di Indonesia 
dengan pendapatan mencapai US$ 
1,83 milyar, atau setara Rp 26,17 
triliun (kurs Rp 14.300). Ciliandra 
Fangiono juga dianggap sebagai 
orang termuda dan terkaya versi 
Forbes.

Tercatat Ciliandra Fangiono 
saat ini menjabat sebagai CEO First 
Resources, sebuah perusahaan 
kelapa sawit yang terdaftar di 
Singapura dengan operasional 
perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia. Sebelum menjadi 
CEO di Fisrt Resources, sebelum 
bergabung dengan bisnis keluarga, 
Ciliandra Fangiono bekerja di divisi 
perbankan investasi Merrill Lynch di 
Singapura. Ciliandra adalah Sarjana 

Ekonomi Senior dan dianugerahi 
Hadiah Buku PriceWaterhouse saat 
di Universitas Cambridge.

Merujuk informasi dari 
perusahaan, Ciliandra Fangiono 
diangkat menjadi Dewan Direksi 
pada April 2007 dan terakhir kali 
diangkat kembali sebagai Direktur 
pada April 2019. Ia telah menjadi 
Chief Executive Officer Grup selama 
lebih dari satu dekade, memainkan 
peran kunci dalam memetakan arah 
strategis Grup. 

Di bawah kepemimpinannya, 
perusahaan telah memperluas 
aset perkebunannya dan telah 
berkembang menjadi pemain 
terintegrasi dengan kemampuan 
pemrosesannya sendiri. 

First Resources didirikan pada 
tahun 1992 dan terdaftar di Bursa 
Singapura sejak 2007, First Resources 
adalah salah satu produsen minyak 
sawit di Indonesia, mengelola lebih 
dari 200.000 hektar perkebunan 
kelapa sawit di seluruh provinsi Riau, 
Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Barat.

Kegiatan bisnis inti kami 
meliputi budidaya kelapa sawit, 
pemanenan tandan buah segar 
(TBS) dan pengolahannya menjadi 
minyak sawit mentah (CPO) dan inti 
sawit (PK). Selain perkebunan dan 
pabrik kelapa sawit, perusahaan 
juga memiliki pabrik penyulingan, 
fraksinasi, biodiesel dan kernel 
crushing, memproses produksi CPO 
dan PK menjadi produk berbasis 
minyak sawit yang bernilai lebih 
tinggi seperti biodiesel, RBD Olein, 
RBD stearin, minyak inti sawit dan 
expeller inti sawit. Hasil produk 
perusahaan dijual ke pasar lokal 
dan internasional.

Saat ini, First Resources 
berkomitmen untuk memproduksi 
minyak sawit berkelanjutan. 
Strategi keberlanjutan berpusat 
pada memaksimalkan hasil sambil 
meminimalkan dampak lingkungan 
dan sosial yang merugikan dari 
operasi perusahaan. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3JhTTlC

BOS PERUSAHAAN SAWIT INI MASIH MUDA 
DAN TERKAYA KE 24 VERSI FORBES
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InfoSAWIT, JAKARTA – Indonesia 
memang kaya Gas dan Minyak Bumi, 
sehingga dapat dibangun banyak Pabrik 
pupuk Urea (48%  N), konsumsi nasionalnya 
mencapai 6,3 juta ton, sedang produksinya 
sekitar 8 juta ton. Artinya untuk Urea 
Indonesia beberapa tahun ini bisa 
mengekspor namun kapasitas produksinya 
tidak bertambah.  sayangnya Indonesia 
tidak memiliki sumber Fosfat yang memadai 
apalagi Kalium. Berita lengkap kilk https://
bit.ly/3H3RaKB

InfoSAWIT, JAKARTA – Lantaran 
kekurangan pasokan tenaga kerja di 
perkebunan kelapa sawit Malaysia akibat 
kebijakan memulangkan pekerja asing 
di perkebunan tahun lalu, menyusul 
merebaknya kasus pandemic covid-19, telah 
menurunkan hasil produksi minyak sawit 
Malaysia sekitar 1 juta ton.

Guna mengatasi kondisi tersebut dan 
mulai tertanggulanginya kasus covid-19 
di Malaysia, pihak pemerintah Malaysia 
meminta dukungan pengiriman tenaga kerja 
untuk perkebunan kelapa sawit sebanyak 
32.000 pekerja. Berita lengkap kilk https://
bit.ly/3H3RaKB

Industri News Hit

HARGA TBS SAWIT KALTIM 
PERIODE DESEMBER 2021 
CETAK REKOR TERTINGGI

InfoSAWIT, SAMARINDA - 
Kepala Dinas Perkebunan 

Kalimantan Timur (Disbun Kaltim), 
Ujang Rachmad menyampaikan, 
kenaikan harga tandan buah segar 
(TBS) Kelapa Sawit bulan Desember 
2021, untuk perhitungan di Januari 
2022 ini menjadi harga tertinggi 
TBS di Kaltim yang tercatat 
sepanjang sejarah.

“Memasuki bulan Desember ini, 
tentunya bakal jadi periode yang 
menyegarkan bagi para petani 
sawit di Kaltim, dimana harga 
terus mengalami kenaikan pada 
rekor tertinggi. Selain itu karena 
prospek bisnis di sektor kelapa 
sawit memang menjanjikan,” kata 
Ujang Rachmad, Kamis (23/12/2021), 
di Samarinda dalam laman resmi 
Disbun Kaltim.

Berdasarkan hasil rapat 
penetapan harga TBS sawit untuk 
periode Desember 2021, untuk umur 
tiga tahun Rp 2.704,97/kg, umur 
empat tahun Rp 2.885,30/kg, umur 
lima tahun Rp 2.902,21/kg, dan umur 
enam tahun Rp 2.933,34/kg.

Sedangkan, umur tujuh tahun Rp 

Malaysia Minta Pekerja Sawit Indonesia 
Sebanyak 32.000, Namun..

2.951,00/kg, umur delapan tahun Rp 
2.973,20/kg, umur sembilan tahun 
Rp 3.035,40/kg, dan umur sepuluh 
tahun hingga dua puluh lima tahun 
Rp 3.071,08/kg.

Sementara itu, harga crude palm 
oil (CPO) tertimbang dikenakan 
Rp 13.641,24/kg. Harga kernel (inti 
sawit) rerata tertimbang yang sama 
sebesar Rp 10.075,49/kg dengan 
Indeks K sebesar 88,08%.

“Daftar harga TBS sawit diatas, 
merupakan standar harga bagi 
petani yang sudah bermitra dengan 
perusahaan pemilik pabrik kelapa 
sawit di Kaltim, khususnya kebun 
plasma,” tandas Ujang

Artikel ini telah tayang di 
infosawit.com dengan judul © 
Berita Sawit - Harga TBS Sawit 
Kaltim Periode Desember 2021 
Cetak Rekor Tertinggi

Klik untuk baca: https://www.
infosawit.com/news/11743/
harga-tbs-sawit-kaltim-periode-
desember-2021-cetak-rekor-
tertinggi q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3qgcmpK

InfoSAWIT, JAKARTA – Sejatinya 
perkebunan kelapa sawit bisa dimanfaatkan 
secara maksimal, baik hasil minyaknya 
maupun potensi lainnya semisal kayu 
sawit. Apalagi berdasarkan catatan Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO, 2009), luas areal pertanian 
Indonesia hanya mencapai 53,6 juta ha atau 
sekitar 30% dari total luas lahan daratan. 
Padahal jumlah penduduk Indonesia 
mencapai  lebih dari 230 juta. Berita 
lengkap kilk https://bit.ly/32iqyXE

Mengenal Pupuk NACL Sang Mutiara 
Putih

Anggapan yang Kerap Salah Tentang 
Kelapa Sawit
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InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagai 
salah satu produsen minyak goreng 
sawit berkualitas di Indonesia, 
Sinar Mas Agribusiness and Food 
menyalurkan lebih dari 580.000 
liter minyak goreng sawit kemasan 
dengan harga terjangkau. Upaya 
ini merupakan bentuk dukungan 
bagi program pemerintah untuk 
stabilisasi harga minyak goreng 
di pasaran. Bekerja sama dengan 
pengusaha ritel nasional, minyak 
goreng sawit kemasan dihargai Rp 
14.000 per liter, jauh lebih murah 
dari harga pasaran yang berkisar Rp 
19.000 – 20.000 per liter pada saat 
ini.

Corporate Affairs Director, 
Sinar Mas Agribusiness and 
Food, Harry Hanawi menjelaskan 
bahwa Perusahaan terus 
berkoordinasi dengan para 
pemangku kepentingan terkait 

untuk penyaluran minyak goreng 
sawit terjangkau ke masyarakat. 
Hingga akhir Desember 2021, 
Sinar Mas Agribusiness and Food 
menargetkan untuk menyalurkan 
lebih dari 700.000 liter minyak 
goreng sawit dengan harga 
terjangkau.

’’Untuk mengatasi harga minyak 
goreng yang merangkak naik, 
pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) 
menyalurkan 11 juta liter minyak 
goreng sawit dengan harga 
terjangkau dari November 
hingga Desember 2021. Sinar 
Mas Agribusiness and Food siap 
untuk mendukung upaya tersebut 
melalui kerja sama dengan seluruh 
anggota Asosiasi Industri Minyak 
Makan Indonesia,” jelas Harry 
dalam keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Rabu (22/12/2021).

Untuk memastikan distribusi 
yang aman dan adil, AIMMI 
bekerja sama dengan mitra 
ritel menerapkan peraturan 
agar setiap orang hanya boleh 
membeli 1 liter per hari. Selain itu, 
penjualan minyak goreng hanya 
dilakukan ritel dengan tujuan 
untuk menghindari kerumunan 
masyarakat di saat pandemi 
COVID-19 masih belum usai.

Artikel ini telah tayang di 
infosawit.com dengan judul © 
Berita Sawit - Sinar Mas Salurkan 
580 Ribu Liter Minyak Goreng Sawit 
Harga Terjangkau

Klik untuk baca: https://www.
infosawit.com/news/11736/
sinar-mas-salurkan-580-ribu-
liter-minyak-goreng-sawit-harga-
terjangkau. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3plnN0i

SINAR MAS SALURKAN 580 RIBU LITER MINYAK 
GORENG SAWIT HARGA TERJANGKAU

Industri

InfoSAWIT, PEKANBARU - 
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No. 51 periode 22 - 28 
Desember 2021, telah menyepakati 
harga sawit Riau umur 10 - 20 tahun 
turun Rp 195,95/Kg menjadi Rp 
3.205,88/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 

InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.397,01/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.583,33/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.809,31/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.874,98/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.987,12/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.068,04/Kg.

 Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.135,92/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.205,88/Kg, 
sawit umur 21 tahun Rp 3.077,41/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 

3.062,86/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 3.050,74/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 2.929,54/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 2.862,88/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 13.234,02/
Kg dan harga Kernel (inti sawit)  
Rp 11.417,43/Kg dengan indeks K 
91,58%. q T2
Sumber berita : https://bit.
ly/3JfOrQg

HARGA TBS SAWIT RIAU PERIODE 22-28 
DESEMBER 2021 TURUN JADI RP 3.205,88/KG

https://bit.ly/3plnN0i
https://bit.ly/3JfOrQg
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ASIAN AGRI – APICAL GELAR OPERASI PASAR 
MINYAK GORENG SAWIT 50 RIBU LITER

InfoSAWIT, JAKARTA – 
CSebagai bentuk dukungan 
terhadap program Pemerintah guna 
meringankan beban masyarakat 
akibat melonjaknya harga kebutuhan 
pokok seperti minyak goreng sawit 
menjelang Natal dan Tahun Baru, 
Asian Agri dan Grup Apical melalui 
PT Asianagro Agungjaya (PT AAJ), 
salah satu pengolah kelapa sawit 
berkelanjutan, telah mengalokasikan 
50.000 liter minyak goreng sawit 
kemasan 1 liter untuk program 
operasi pasar minyak goreng di 
beberapa titik desa di sekitar wilayah 
operasi perusahaan di tiga Provinsi: 
Sumatera Utara, Riau dan Jambi.

Direktur Sustainability dan 
Stakeholder Relations Asian Agri, 
Bernard A. Riedo, menyatakan bahwa 
program ini merupakan komitmen 
Asian Agri  bersama dengan PT AAJ 
dalam memberikan manfaat nyata 
bagi masyarakat. Seperti diketahui 
minyak goreng sawit merupakan 
salah satu komponen dari sembilan 
bahan pokok yang sangat dibutuhkan 
masyarakat.

Pada operasi minyak goreng 
sawit ini Asian Agri dan PT AAJ  
menawarkan harga minyak goreng 
sawit Rp 14.000/liter, di mana harga 
tersebut jauh lebih murah dari harga 
minyak goreng sawit di pasaran saat 
ini. Dimana pelaksanaan operasi pasar 
minyak goreng dijadwalkan  akan  
dilakukan secara serentak dimulai 
pada  23 Desember 2021.

“Selaras dengan program 
Kementerian Perdagangan RI dalam 
rangka melakukan operasi pasar 
minyak goreng sawit, maka Asian Agri 
bersama PT AAJ sepakat menggelar 
operasi pasar minyak goreng sawit 

bagi warga pedesaan dengan tingkat 
perekonomian menengah kebawah,” 
tutur Bernard dalam keterangan 
tertulis diterima InfoSAWIT, Kamis 
(23/12/2021).

Lebih lanjut tutur Bernard, dengan 
adanya operasi pasar minyak goreng 
sawit ini, masyarakat desa bisa 
mendapatkan minyak goreng sawit 
berkualitas dengan harga terjangkau. 
Latntas, dalam pelaksanaannya 
perusahaan juga tetap menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat. 
Dimana pembelian migor ini harus 
menggunakan kupon yang sudah 
terlebih dahulu dibagikan  kepada 
warga. Pada kupon juga sudah diatur 
jadwal pembelian. Hal ini untuk 
menghindari penumpukkan warga.

“Kami perkirakan keseluruhan  
50.000 liter minyak goreng  sawit 
sudah  akan selesai penjualannya 
dalam jangka waktu 1 minggu ke 
depan,” ugkap Bernard.

Di Sumatera Utara telah digelar 
Pasar Murah Minyak Goreng sawit 
secara serentak, salah-satunya  
dilakukan di Kantor Desa Perlabian, 
Kec. Kampung Rakyat, Kabupaten 
Labusel pada 23 Desember 2021.

Diungkapkan, Bupati Labuhan 
Batu Selatan, H. Edimin, pihaknya 

mengapresiasi operasi pasar minyak 
goreng sawit yang dilakukan oleh 
Asian Agri.

Pemerintah Kabupaten Labusel 
juga mengapresiasi. Dimana operasi 
pasar minyak goreng dibuka langsung 
oleh. “Kegiatan ini akan sangat 
membantu warga. Makin banyak 
memberi makin banyak menerima/ 
Jika masyarakat terutama kaum miskin 
sudah dibantu, maka segala urusan 
akan dimudahkan oleh Yang Kuasa,” 
ujar H. Edimin, saat memberikan 
sambutan  pada operasi  pasar  
minyak goreng sawit.

Sementara ungkap, Regional 
Controller Asian Agri Wilayah Sumut, 
Hadi Wijaya, operasi Pasar Minyak 
Goreng  sawit  ini, adalah bagian dari 
operasi pasar minyak goreng sawit 
yang dilakukan serentak oleh  Asian 
Agri di Sumut, Riau dan Jambi.

“Khusus wilayah Kabupaten 
Labusel operasi pasar kita lakukan 
di dua desa, yakni Desa Perlabian 
dan Desa Tanjung Selamat, dengan 
total migor 2.000 liter.  Kami 
berharap apa yang kita bersama 
lakukan hari ini bisa bermanfaat 
bagi warga,” tandas Hadi. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3HcuJTI
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