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InfoSAWIT, JAKARTA - 
Kementerian Perdagangan telah 
menetapkan kebijakan Domestic 
Market Oblgation (DMO) dan 
penerepan Domestic Price 
Obligation (DPO), cara demikian 
sebagai upaya pemerintah dalam 
menurunkan harga minyak goreng 
sawit yang cukup tinggi menyusul 
melonjaknya harga minyak sawit 
mentah (CPO) ditingkat global.

Dengan kebijakan DMO dan 
DPO tersebut, akan diberlakukan 
penetapan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) untuk minyak goreng dengan 
rincian, minyak goreng curah 
sebesar Rp 11.500/liter, minyak 
goreng kemasan sederhana sebesar 
Rp 13.500/liter, dan minyak goreng 
kemasan premium sebesar Rp 
14.000/liter. 

Kebijakan HET ini akan mulai 
berlaku pada 1 Februari 2022. 
Guna mendukung kebijakan 
pemerintah tersebut, PT Mitra 
Media Nusantara (MMN) selaku 
penerbit Media InfoSAWIT yang 
merupakan media segmentasi 
di industri kelapa sawit nasional 
yang telah hadir semenjak tahun 
2007 lalu, turut berpartisipasi 
menyebarkan minyak goreng sawit 
kemasan premiun dengan harga Rp 
14.000/liter.

Setidaknya ada sebanyak 3.600 
liter minyak goreng sawit kemasan 
premium yang akan disebarkan 
InfoSAWIT ke beberapa lokasi di 
Jakarta. Langkah ini pula sebagai 
salah satu bentuk tanggung 
jawab perusahaan, sekaligus guna 

mendukung kebijakan pemerintah 
dalam upaya menstabilkan harga 
minyak goreng sawit nasional. 
Diungkapkan Pemimpin Umum 
dan sekaligus Pemimpin Redaksi 
InfoSAWIT, Ignatius Ery Kurniawan, 
pihaknya selaku media mendukung 
kebijakan pemerintah dalam upaya 
menstabilkan harga minyak goreng. 
“Langkah ini dilakukan sebagai 
salah satu bentuk tangung 
jawab perusahaan serta 
upaya memberikan harga 
minyak goreng sawit yang 
layak kepada masyarakat,” 
katanya, Jumat (28/1/2022).

Lebih Lanjut kata Ery, 
apalagi sampai saat ini 
masyarakat Indonesia 
masih belum keluar dari 
masa pandemi covid-19, 
serta kembali dibayangi 
oleh munculnya varian 

virus baru Covid-19, Omicron, yang  
bakal memunculkan kekhawatiran 
baru di masyarkat, walaupun 
penerapan protokol kesehatan 
tetap dilakukan.

“Dengan menyebarkan 3.600 
liter minyak goreng sawit kemasan 
premium sesuai harga yang 
ditetapkan 

INFOSAWIT SALURKAN 3.600 LITER MINYAK 
GORENG SAWIT HARGA RP 14.000/LITER

https://bit.ly/3ADItoh


InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 2

3 

Industri

pemerintah, harapannya 
masyarakat akan terbantu dan bisa 
mendapatkan minyak goreng sawit 
kemasan premiun dengan harga 
yang layak dan hiegenis,” katanya.

Sebelumnya InfoSAWIT 
juga telah melakukan program 
Kampanye Minyak Goreng Sawit 
Untuk Keluarga, kampanye ini 
bertujuan untuk mengajak kepada 
masyarakat untuk mengumpulkan 
minyak goreng sawit bekas dan 
ditukarkan dengan minyak goreng 
sawit yang baru serta hiegenis.

Kampanye ini memiliki 
empat manfaat yakni, pertama, 
masyarakat akan memperoleh 
minyak goreng sawit yang lebih 
hiegenis dengan menukarkan 
minyak goreng sawit bekasnya 
dengan minyak goreng sawit yang 
baru.

Lantas, kedua membantu 
melindungi lingkungan lantaran 
minyak jelantah yang sudah 
digunakan masyarakat tidak 
dibuang di saluran air dan atau 
sungai, yang pada akhirnya 
berpotensi mengganggu 
lingkungan.

Ketiga, berkontribusi pada 
upaya menghentikan penggunaan 
minyak goreng sawit bekas. Cara ini 
juga untuk memutus penggunaan 
minyak jelantah secara berulang 
yang membahayakan kesehatan. 
serta Keempat, mendukung 
industri biodiesel sawit, lantaran 
kata Ery, minyak goreng sawit bekas 
bisa menjadi salah satu bahan baku 
untuk membuat biodiesel (Fatty 
Acid Methyl Ester). . q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3ADItoh

LEWAT DPO, KEMENDAG BAKAL 
TETAPKAN HARGA CPO RP 9.300/KG

InfoSAWIT, JAKARTA - 
Pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan telah menetapkan 
kebijakan Domestic Market 
Obligation (DMO) 20% atau sekitar 
7 jutua ton dari total ekspor minyak 
sawit Indonesia sebanyak 35 juta 
ton di 2021 lalu, lantas pemerintah 
juga menerapkan Domestic Price 
Obligation (DPO) untuk penetapan 
harga CPO dan olein di dalam negeri.

“Seiring dengan penerapan 
kebijakan DMO, kami juga akan 
menerapkan kebijakan DPO yang 
kami tetapkan harga minyak sawit 
mentah (CPO) sebesar Rp 9.300/kg 
untuk dan harga olein Rp 10.300/
liter,” ungkap menteri Perdagangan, 
Muhammad Lutfi dalam konferensi 
pers yang dihadiri InfoSAWIT, 
Kamis (27/1/2022).

Cara demikian dikatakan Dirjen 
Perdagangan Dalam Negeri, 
Kementerian Perdagangan, Oke 
Nurwan, akan bisa menurunkan 
harga bahan baku minyak goreng 
sawit. “Harapannya harga minyak 
goreng akan menurun seiring 
dengan menurunnya harga bahan 
baku,” katanya.

Setelah kebijakan ini diterapkan, 
maka Harga Eceran Tertinggi (HET)  
minyak goreng sawit ditetapkan, 
untuk minyak goreng sawit kemasan 
premium ditetapkan Rp 14.000/
liter, sementara minyak goreng 
kemasan sederhana Rp 13.500/liter, 
dan untuk minyak goreng curah Rp 
10.500/liter.

Lebih lanjut tutur Oke, 
penerapan DMO ini berlaku untuk 

untuk 4 produk kelapa sawit sesuai 
dengan Permendag No 2 Tahun 
2022, yakni minyak sawit mentah 
(CPO), RBD Palm Olein (minyak 
goreng sawit), Used Cooking Oil 
(minyak jelantah) dan Residu.

Lantas tutur Oke, dengan 
kebijakan DPO ini harga minyak 
sawit akan ditetapkan dengan 
harga di dalam negeri. “Kita akan 
tetapkan Domestic Price Obligation, 
bila ini sudah berjalan maka secara 
otomatis, harga minyak goreng 
sawit akan mengacu pada harga 
yang ditetapkan,” katanya.

Kebijakan ini diyakini Oke, 
tidak akan berpengaruh terhadap 
kebijakan Bea keluar (BK) dan 
Pungutan Ekspor (Pungutan 
BPDPKS) yang telah berjalan. 
Alasannya setiap barang yang 
hendak di ekspor mesti menyisakan 
sekitar 20% untuk kebutuhan 
dalam negeri. “Cara ini juga untuk 
menghindari terjadinya ekspor 
minyak goreng (olein) ke luar 
negeri,” tandas Oke.. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3KOsp7L
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Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, 
Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan.

https://bit.ly/3ADItoh
https://bit.ly/3KOsp7L
https://bit.ly/3KOsp7L
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InfoSAWIT - Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) untuk periode 26 
Januari -  1 Februari 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 
20 tahun naik Rp 92,36/Kg menjadi 
Rp 3.584,16/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.777,94/Kg; sawit umur 4 tahun 
3.041,53/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.220,88/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.311,99/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.342,03/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.431,09/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.495,96/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.584,16/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.576,86/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.529,37/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.494,09/Kg, 
sawit umur 24 tahun Rp 3.377,40/
Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.272,92/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 14.940,39/Kg dan harga Kernel 
Rp 12.102,57/Kg dengan indeks K 
90,82%.

Harga TBS sawit Kaltim 
Periode Februari 2022 Naik 
Tipis, Berikut Harganya..

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Kalimantan Timur 
(Kaltim) bulan Januari 2022 untuk 
perhitungan harga TBS pada 
periode Februari 2022, menetapkan 
harga sawit umur > 10 tahun naik 

10 - 20 tahun naik Rp 63,28/Kg 
menjadi Rp 3.533,81/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.636,08/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.843,37/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.094,68/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.167,38/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 3.291,01/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.380,49/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.456,05/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.533,81/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 3.390,78/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 3.374,58/
Kg, sawit umur 23 tahun Rp 
3.361,09/Kg, sawit umur 24 tahun 
Rp 3.226,16/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 3.151,95/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 14.694,78/Kg, dan 
harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 
11.940,36/Kg, dengan indeks K 
91,82%.. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3o8WGVj

HARGA TBS SAWIT SUMUT, KALTIM  & RIAU 
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Rp 4,94/kg menjadi Rp 3.076,02/Kg.
Berikut harga sawit Kalimantan 

Timur dari penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.709,43/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.890,20/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.907,01/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.938,16/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.955,82/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.978,07/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.040,27/Kg dan sawit umur > 
10 tahun Rp 3.076,02/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 13.673,48/Kg dan 
harga Kernel Rp 9.976,49/Kg 
dengan indeks K 88,17%.

Harga TBS Sawit Riau Periode 
26 Jan – 1 Feb 2022 Naik

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No. 4 periode 26 
Januari - 1 Februari 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 

https://bit.ly/3o8WGVj
https://bit.ly/3o8WGVj
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InfoSAWIT, JAKARTA – Guna 
memberikan manfaat tinggi minyak sawit 
kepada masyarakat, Kabupaten Musi 
Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan 
bertekad membangun pabrik pengolahan 
minyak sawit menjadi bensin, yang dikenal 
dengan Bensin Sawit (Bensa).

Berita lengkap klik https://bit.
ly/3I5hiFu

InfoSAWIT, BANDUNG – Pusat Rekayasa 
Katalisis, Institut Teknologi Bandung (ITB) 
bekerja sama dengan Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 
berhasil mengembangkan teknologi 
katalis dan membangun unit percontohan 
produksi bensin biohidrokarbon dengan 
bahan baku dasar minyak kelapa sawit.
Berita lengkap klik https://bit.
ly/3qPwyk6

InfoSAWIT, JAKARTA – Pengembangan 
budidaya kelapa sawit saat ini tidak lagi 
seperti dua dasawarsa silam. ketatnya 
perizinan lahan dan kian terbatasnya 
ketersediaan areal menjadi musabab 
budidaya kelapa sawit lebih banyak 
dilakukan pada lahan kelas tiga seperti 
lahan berbukit dan bertipe spodik 
(berpasir). lantas dapatkah tipe lahan 
tesebut mampu menghasilkan produktivitas 
sawit lebih tinggi?

Berita lengkap klik https://bit.
ly/3n2ZouY

Industri News Hit

Bensin Sawit Resmi Launching, Untuk 
Kesejahteraan Petani Sawit Rakyat di 
Muba

Mantap, Bensin Sawit (Bensa) 
Berhasil Dikembangkan

Jokowi Resmi Cabut Izin HGU 
Perkebunan 34.448 ha, dan Izin 
Kehutanan 3,1 Juta ha

InfoSAWIT, JAKARTA - 
PMunculnya nya opini negatif 
tentang perkebunan kelapa sawit 
salah satunya disebabkan oleh 
minimnya informasi data. Karena itu 
big data yang melibatkan ratusan 
ribu responden menjadi penting.

Faktanya sektor kelapa sawit 
Indonesia masih belum memiliki 
banyak data. Berbeda dengan 
yang dilakukan Brazil, salah satu 
negara di Amerika Selatan ini 
telah memiliki data yang cukup 
lengkap seperti untuk produksi 
ternak. Brasil punya data terkait 
penurunan produksi. Di Sabah, 
Malaysia, pemakaian data yang 
tepat memungkinkan pengguna 
mendapatkan titik-titik penanaman 
baru.

Terlebih sesuai arahan Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, 
menyebut bahwa data bisa sebagai 
tambang baru di dunia Industri 4.0, 
Ia bahkan menegaskan bahwa data 
sama pentingnya sebagai sumber 
daya yang berharga layaknya 
barang tambang.

Sebab itu, Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 
sepakat untuk mengadakan 
Perjanjian Kerjasama Pertukaran 
Data dan Informasi antara BPDPKS 
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) 
yang mengangkat tema “Satu 
Data Sawit untuk Pembangunan 
Industri Kelapa Sawit Nasional 
Berkelanjutan”.

Ini juga seuai amanah regulasi 
Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia (PMK) Nomor 
113/PMK.01/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit, Direktorat 
Perencanaan dan Pengelolaan 
Dana menyelenggarakan fungsi 
Pengelolaan Riset, Data dan 
Informasi. 

Penanda-tanganan Perjanjian 
Kerjasama Pertukaran Data dan 
Informasi Perkebunan Kelapa Sawit 
antara BPDPKS dengan BPS sebagai 
bentuk komitmen atas  pentingnya 
dukungan data dalam rangka 
pencapaian kinerja seluruh Program 
BPDPKS dan sinergi dengan 
Lembaga yang menyediakan data 
yang valid dan andal.

“Serta Perjanjian Kerja Sama 
Pertukaran Data dan Informasi ini 
bertujuan juga untuk membangun 
data terkait industri kelapa sawit 
nasional, dalam usaha membangun 
infrastruktur data yang akurat 
dan komprehensif dalam usaha 
perumusan kebijakan yang optimal 
dan komprehensif yang diharapkan 
dapat mendukung pembangunan 
industri kelapa sawit nasional yang 
berkelanjutan,” Demikian catat 
pihak BPDPKS, dalam keterangan 
tertulis diterima InfoSAWIT, Selasa 
(25/1/2022).

Adapun penanda-tanganan 
Perjanjian Kerja Sama dilakukan 
antara Direktur Utama BPDPKS, 
Eddy Abdurrachman, dengan 
Sekretaris Utama BPS, Atqo 
Mardiyanto. Perjanjian Kerja Sama  
ini merupakan wujud sinergi antar 
Lembaga Pemerintah dalam ...... q 
T2

Berita lengkap klik: https://bit.
ly/3u6e1Ss

BPS - BPDPKS SEPAKAT BANGUN 
SATU DATA SAWIT

https://bit.ly/3I5hiFu
https://bit.ly/3qPwyk6
https://bit.ly/3n2ZouY
https://bit.ly/3I5hiFu
https://bit.ly/3qPwyk6
https://bit.ly/3n2ZouY
https://bit.ly/3u6e1Ss
https://bit.ly/3u6e1Ss
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InfoSAWIT, JAKARTA
Tahun ini, Sinar Mas Agribusiness 

and Food kembali memberikan  
beasiswa bagi para milenial 
berprestasi dengan jumlah kuota 
sebanyak 45 penerima beasiswa. 
Pendaftaran telah dibuka sejak 3 
Januari 2022 dan akan berakhir 
pada 31 Maret 2022.

Beasiswa ini memberikan 
kesempatan bagi mereka yang 
tertarik untuk belajar dan menjadi 
profesional muda di industri 
agrobisnis khususnya kelapa 
sawit. Kesempatan ini juga bisa 
dimanfaatkan bagi mereka yang 
kurang beruntung secara finansial 
mendapatkan bantuan penuh 
selama pendidikan berlangsung 
baik biaya kuliah maupun biaya 
hidup per semester. Tak hanya 
itu, mereka juga berkesempatan 
mendapatkan pengalaman 
magang di operasional Sinar Mas 
Agribusiness and Food seluruh 
Indonesia. Hal ini sejalan dengan 
tema besar Program Beasiswa Sinar 
Mas Agribusiness and Food 2022 – 
Merajut Asa, Membangun Bangsa, 
Jelajah Indonesia.

Diungkapkan, Head of HR 
Upstream, Sinar Mas Agribusiness 
and Food, Darwin Tjindaidi, 
memperoleh akses pendidikan yang 
baik dan berkualitas adalah cara 
mengejar dan mewujudkan mimpi.

“Program Beasiswa Sinar Mas 
Agribusiness and Food telah 
sejak lama membantu anak muda 
Indonesia mewujudkan cita-cita 
mereka. Tak sedikit dari mereka 
kini menempati posisi penting 

di Perusahaan,” katanya dalam 
keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Senin (24/1/2022).

Lebih lanjut tutur Darwin, saat 
ini dan ke depannya, industri 
agrobisnis seperti kelapa sawit akan 
banyak bersinggungan dengan 
teknologi. Disitulah peran para 
milenial yang terkenal dengan 
generasi IT Savvy (melek teknologi) 
sangat dibutuhkan. Teknologi 
memainkan peranan penting, 
khususnya dalam meningkatkan 
produktivitas, mengurangi 
kerusakan lingkungan, hingga 
memastikan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) para pekerja.

Merujuk informasi dari 
perusahaan, beasiswa Sinar Mas 
Agribusiness and Food memberikan 
bantuan pendidikan tiga tahun 
untuk meraih gelar Diploma (D3) 
di ITSB (Institut Teknologi dan 
Sains Bandung) Cikarang, Jawa 
Barat. Tahun ini, program beasiswa 
Perusahaan menawarkan dua 
program utama yaitu SMART Mills 
dan SMART Agro. Kesempatan 
ini terbuka bagi seluruh Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi 
kriteria, serta tidak dipungut biaya 

apapun dalam proses seleksi calon 
penerima beasiswa.

SMART Mills adalah program 
pendidikan tiga tahun untuk meraih 
gelar Diploma (D3) Teknologi 
Pengolahan Kelapa Sawit dengan 
peminatan pabrik. Lulusan program 
ini diharapkan dapat menjadi Asisten 
Mill yang handal. Sedangkan SMART 
Agro adalah program pendidikan 
tiga tahun untuk meraih gelar 
Diploma (D3) Teknologi Pengolahan 
Kelapa Sawit dengan peminatan 
kebun. Lulusan program ini 
diharapkan dapat menjadi Asisten 
Agronomi yang handal.

Waluyo adalah seorang 
penerima Beasiswa Sinar Mas 
Agribusiness and Food 2016 asal 
Cilacap, Jawa Tengah yang kini 
sukses berkarier di industri kelapa 
sawit. Cita-citanya untuk terus 
kuliah mendorongnya mengikuti 
program beasiswa ini. Dirinya pun 
harus berkompetisi dengan ribuan 
peserta dari seluruh Indonesia 
kala itu. Untuk lebih detilnya bisa 
kunjungi: https://www.smart-tbk.
com/beasiswa/ q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3Hp1bml

SINAR MAS BUKA BEASISWA BAGI MILENIAL DI 
SEKTOR SAWIT, TERTARIK BERIKUT CARANYA

Tangkapan layar program beasiswa Sinar Mas

https://bit.ly/3Hp1bml
https://bit.ly/3Hp1bml
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UJI COBA BENSIN SAWIT SKALA DEMO 
PLANT, HASILKAN BENSA KUALITAS TINGGI

InfoSAWIT, JAKARTA – 
Pemerintah kembali bekerjasama 
dengan Institut Teknologi 
Bandung (ITB) melakukan uji coba 
pembuatan bensin dengan minyak 
sawit industri (Bensa) skala demo 
plant. Bensa berkualitas tinggi ini 
akan menjadi parameter untuk 
penyusunan Feasibility Study (FS) 
dan Detail Engineering Design 
(DED) untuk produksi Bensa yang 
direncanakan berkapasitas 238,5 
kilo liter (kl) per hari yang akan 
dibangun di Kabupaten Musi 
Banyuasin, Provinsi Sumatera 
Selatan dan Kabupaten Pelalawan, 
Provinsi Riau.

Diungkapkan, Menteri Energi 
Dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Arifin Tasrif, dirinnya 
berkesempatan melihat langsung 
proses dari crude palm oil (CPO) 
menjadi bensin, ide ini sudah lama 
diinisiasi oleh Institut Teknologi 
Bandung, Profesor Subagjo beserta 
teman-teman, dan kemudian dua 
tahun yang lalu di dorong supaya 
bisa di scale up dari hasil skala 
laboratoriumnya.

“Dari skala pilot plantnya yang 
ada sekarang ini 1000 liter umpan 
per hari, itu sudah bisa dihasilkan 
juga bahan bakar Bensa yang pada 

saat katalisnya masih segar bisa 
menghasilkan bahan bakar dengan 
Research Octane Number (RON) 
115, bahan bakar yang berkualitas 
tinggi,” ujar Arifin Tasrif saat 
mengunjungi Lapangan Produksi 
Bensa Skala Pilot di Kudus, Jawa 
Tengah, Selasa (25/1).

Produk Bensa yang terbukti 
menghasilkan energi berkualitas 
tinggi sudah sesuai dengan 
tuntutan jaman, di mana 
masyarakat dunia sudah lebih 
peduli dengan penggunaan energi 
yang ramah lingkungan. Tuntutan 
kedepan, lanjut Arifin, memang 
harus menggunakan energi 
yang bersih, energi yang bisa 
terbarukan.

“Untuk itu langkah ini sudah 
tepat, tinggal bagaimana kita 
melaksanakanya agar proyek 
ini memiliki nilai komersial yang 
kompetitif,” ungkap Arifin dalam 
keterangan tertulis didapat 
InfoSAWIT, Selasa (25/1/2022).

Dikatakan Arifin, Bensa 
merupakan salah satu jenis bahan 
bakar nabati (BBN) yang perlu 
terus didorong pengembangannya 
oleh Pemerintah untuk mencapai 
kemandirian energi dengan 
mengurangi impor, baik Bahan 

Bakar Minyak (BBM) maupun 
LPG, yang terbukti membebani 
keuangan negara.

“Kita sendiri harus berusaha 
untuk bisa mandiri di bidang-
bidang yang menjadi kebutuhan 
bangsa kita, misalnya seperti 
energi, kita mempunyai sumber 
energi yang beragam yang belum 
dimanfaatkan. Kita punya batubara, 
sawit dari hasil perkebunan, kita 
upayakan untuk bisa ditingkatkan 
produksinya, kalau tidak, maka 
kita akan menjadi negara yang 
tergantung impor. Berapa banyak 
devisa yang harus kita keluarkan 
dan berapa banyak biaya subsidi 
yang harus kita alokasikan,” terang 
Arifin. q T2 
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