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Utama

InfoSAWIT, JAKARTA - Belum 
lama ini setelah pemerintah 
menerbitkan kebijakan Domestic 
Market Obligation (DMO) dan 
Domestic Price Obligation (DPO), 
para petani kelapa sawit swadaya 
mengeluhkan menurunnya harga 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
mereka.

Sebut saja, Linus Markus, 
petani sawit asal Kalimantan Barat, 
mengeluhkan terjadinya penurunan 
harga TSB Sawit yang cukup tajam. 
“Hari ini di tempat kami harga TBS 
terjun bebas Rp 200 per kg. Ada 
apa ini??? Sementara harga CPO 
melambung tinggi. Apakah ini demi 
minyak goreng?” catatnya dalam 
laman facebook InfoSAWIT, Sabtu, 
(29/1/2022).

Sementara petani lain dari wilayah 
Lampung Tengah melaporkan bahwa 
harga TBS Sawit petani turun sekitar 
Rp 300/kg. “Dilapak di Lampung 
Tengah turun Rp 300/kg,” demikian 
catat Alex Firdaus.

Senada dikatakan Mulyanto, 
petani sawit berasal dari 
Mukomuko, Bengkulu, kata dia, 
harga TBS Sawit petani di daerahnya 
langsung turun sekitar Rp 400/kg. 
“Hari ini harga turun Rp400/per kg,” 
catatnya, Sabtu (29/1/2022).

lantas, petani sawit dari 
Tembusai, Rokan Hulu, Riau, 
Beringin S, melaporkan sesuai 
informasi yang didapat dari pabrik 
kelapa sawit, turun Rp 500/Kg. 
“Hancur lebur Petani sawit, padahal 
harga pupuk membumbung tinggi, 
kapan petani bisa sejahetra nih. 
Kemarin harga TBS bagus uangnya 
langsung disambar cukong pupuk,” 
katanya dalam laman facebook 
InfoSAWIT.  

Sebelumnya pemerintah melalui 
Kementerian Perdagangan telah 
menetapkan kebijakan DMO dan 
penerapan DPO, cara demikian 
sebagai upaya pemerintah dalam 
menurunkan harga minyak goreng 
sawit yang cukup tinggi menyusul 
melonjaknya harga minyak sawit 
mentah (CPO) ditingkat global.

Dalam konferensi pers yang 
dihadiri InfoSAWIT, Kamis 
(27/1/2022), Menteri Perdagangan, 
Muhammad Lutfi mengungkapkan, 
dengan penerapan kebijakan DMO, 
pihaknya 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.

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. 

DPO Minyak Sawit Berpeluang 
Gerus Harga TBS Sawit Petani

Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia (Apkasindo) mendukung 
kebijakan stabilisasi harga minyak 
goreng melalui DMO dan DPO. 
Akan tetapi, ada tiga syarat yang 
diajukan asosiasi petani terbesar di 
dunia ini.

“Kami setuju kebijakan DMO 
dan DPO. Namun, kami minta 
pemerintah melindungi dengan 
strategi dan kebijakan harga Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit petani. 

Ibaratnya "Jangan mengobati satu 
penyakit, muncul pula penyakit 
baru, penyakit baru ini disektor hulu 
nya (harga TBS Petani)". Ada syarat 
catatan kami berkaitan kebijakan 
yang dikeluarkan Kemendag ini,” 
ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, 
Gulat Manurung, dalam keterangan 
tertulis diterima InfoSAWIT, Jumat 
(28/1/2022).

Syarat pertama adalah 
penetapan harga sawit dan 
kewajiban DMO oleh Kemendag  
tidak berdampak kepada harga 
Tandan Buah Segar (TBS) sawit 
petani.

Gulat menegaskan kebijakan 
DMO dan DPO jangan menjadi 
"modus" untuk menekan Indeks 
K pada saat penetapan harga TBS 
sawit di 22 Provinsi Perwakilan 
Apkasindo setiap hari Selasa, bukan 
seperti ini keinginan Presiden 
Jokowi. Karena Semakin rendah 
indeks K, maka harga TBS akan 
semakin rendah pula, itu rumusnya.

Kementerian Perdagangan 
harus mengantisipasi ini dan segera 
berkoordinasi dengan kementerian 
terkait, guna  mengantisipasi 
dampak kebijakan DMO dan DPO 
ini terhadap harga TBS Petani sawit. 
“Jadi harga TBS petani jangan 
dikonversikan ke harga DPO CPO 
(Flat Rp 9.300/kg) dan kebijakan 
DMO CPO untuk memasok 
kewajiban 20 persen DMO 
tersebut,” katanya.

Sebab itu lanjut Gulat, harga 
TBS Petani wajib merujuk harga 
KPBN dengan pembanding harga 
Roterdam, bukan memakai harga 
DPO Price. Kalau DPO Price menjadi 
patokan, maka harga KPBN (lelang 
CPO dalam negeri) dengan Harga 
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CPO Roterdam akan semakin jauh 
bedanya dan akan berdampak ke 
harga TBS Petani. 

“Petani sawit saat ini sudah 
sangat tertekan dengan harga 
pupuk, herbisida, pestisida yang 
tinggi, dan ditambah lagi beban 
BK (Bea Keluar) dan PE (Pungutan 
Ekspor) yang totalnya mencapai US$ 
375/ton CPO,” katanya.

Kedua, ia menyarankan 
pemerintah untuk membuat 
lembaga penampung CPO dari 
kewajiban 20%. Nantinya, produsen 
minyak goreng GR mengambil 
CPO dari lembaga penampung 
ini (tangki sentral). Langkah ini 
dapat diambil supaya akurat dan 
jelas penggunaannya (transparan).  
“Jadi, tidak bisa CPO yang 20% 
disalahgunakan penggunaannya 
karena semua tersentral. Tidak ada 
lagi ruang gelapnya,” kata Gulat.

Ketiga, pemerintah  segera 
perbaiki tata kelola minyak goreng 
terutama persebaran pabrik minyak 
goreng. Akan lebih baik bagi 
pemerintah memfasilitasi UMKM 
petani untuk memproduksi minyak 
goreng atau bermitra dengan 
produsen migor dalam hal distribusi 
kewajiban yang 20% seperti misalnya 
UMKM atau sejenis. Ini akan lebih 
permanen dan manfaat ganda 
ekonomi sawit akan lebih tinggi.

“Pabrik minyak goreng dapat 
didirikan dekat kebun petani 
sebagai upaya mewujudkan 
industri strategis  yang terintegrasi 
terkhusus disekitar kebun peserta 
PSR Swadaya,” pungkasnya.

MAKSI: Kebijakan DMO/DPO 
Sawit Perlu di Kalkulasi Ulang

Pemberlakuan Domestic Market 
Obligation (DMO)/ Domestic Price 
Obligation (DPO) minyak sawit 
mentah (CPO) dan olein oleh 
pemerintah per 27 Januari 2022 
lalu, dirasakan oleh para petani 

sawit bagaikan banjir bandang 
yang datang begitu cepat, tiba-tiba 
dan besar. Apa yang disebut banjir 
bandang tersebut  adalah berupa 
penurunan harga pembelian Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit petani oleh 
pabrik kelapa sawit (PKS). Menurut 
petani Apkasindo dan Samade, 
penurunan tersebut sampai dengan 
Rp 1.000 per kg TBS.

Lembaga yang menaungi para 
akademisi, peneliti dan dosen 
untuk isu sektor perkebunan kelapa 
sawit di sejumlah perguruan tinggi, 
Masyarakat Perkelapasawitan 
Indonesia (MAKSI) Kalimantan 
Selatan, yang berdampingan 
langsung dengan petani sawit rakyat 
mengemukakan bahwa kebijakan 
DMO 20% tidak mampu memenuhi 
kebutuhan pabrik minyak goreng 
sawit dan biodiesel yg hampir 
menyerap lebih dari 30% produksi 
CPPO nasional. Sangat tidak adil jika 
DPO dibebankan kepada TBS sawit 
petani yang mewakili 40% luas kebun 
sawit nasional.

“Kalau itu benar-benar terjadi 
MAKSI mengharapkan hanya 
sebatas kejutan (shock) kemudian 
harga TBS petani sawit naik lagi, 
setelah semua pihak melakukan 
kalkulasi ulang dengan cepat,” kata 
Ketua Umum MAKSI, Darmono 
Taniwiryono, kepada InfoSAWIT, 
Minggu (30/1/2022).

lebih lanjut kata Darmono, 
merujuk kalkulasi yang telah 
dilakukan, penurunan harga TBS 
sawit paling besar sebanyak Rp. 250 
per kg. Kalau hal ini bukan kejutan 
tetapi bila berkepanjangan berarti 
malapetaka bagi petani sawit yang 
sejak 1980-an terposisikan sebagai 
penjual TBS sawit. “Pasca kebijakan 
ini pemerintah harus mampu 
megendalikan harga pupuk untuk 
petani sawit yang saat ini naik 
seiring dengan kenaikan harga TBS 
sawit,” ungkap Darmono.

kata Darmono, kebijakan yang 
dapat berdampak negatif ini 
sangat ironis karena setiap MAKSI 
melangkah melakukan kajian ilmiah 
selalu ditantang “apa yang bisa 
disumbangkan oleh dunia riset 
untuk petani?”. Namun di saat para 
peneliti berorientasi menghasilkan 
terobosan-terobosan baru untuk 
kesejahteraan petani, justru nasib 
petani sering tidak diperhitungkan 
dalam pengambilan kebijakan.

Permasalahan perdagangan 
bahan baku sawit ada kemungkinan 
tidak berada di bawah radar 
Kementerian Perdagangan. 
Tidak seperti bahan  pangan 
lainnya. Jangan-jangan ini karena 
secara intensif ditangani oleh 
Kementerian Pertanian dari hulu 
sampai pabrik kelapa sawit (PKS). 
“Fakta di lapangan seperti itu, 
dinas pertanian/perkebunan yang 
terlibat dalam penentuan harga TBS. 
Apakah ini yang melatarbelakangi 
terjadinya kebijakan DMO/DPO 
yang kurang ramah petani sawit? 
Ini perlu dilakukan kajian oleh para 
pakar di MAKSI,” katanya.

Diakui Darmono, dirinya sudah 
lama mengamati fenomena jungkir 
baliknya harga TBS petani sawit 
dan menyarakan agar petani bisa 
produksi CPO sendiri. Resikonya 
lebih kecil daripada jualan TBS sawit, 
karena kalau melesetnya tidak bisa 
jual CPO yang standar, petani sawit  
bisa jual palm acid oil (PAO) atau 
industrial palm oil (IVO). Momentum 
ini harus dapat digunakan sebagai 
cambuk bagi seluruh petani sawit di 
Indonesia untuk merubah posisinya 
dalam rantai pasok sawit tersebut.

“MAKSI pun saat ini sedang 
menjajaki penggunaan teknologi 
yang dikembangkan oleh 
perusahaan swasta untuk produksi 
CPO/PAO/IVO sawit rakyat,” tandas 
Darmono. q T2
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InfoSAWIT - Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau 
merujuk surat Penetapan Harga 
TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No. 
5 periode 2 - 8 Februari 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 
10 - 20 tahun naik Rp 88,03/Kg 
menjadi Rp 3.621,84/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.705,40/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.916,70/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.172,93/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.247,25/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.373,99/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.465,54/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.542,53/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.621,84/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.476,11/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.459,61/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.445,86/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.308,38/Kg dan 
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sawit umur 25 tahun Rp 3.232,76/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 14.959,19/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 12.618,00/Kg, dengan indeks K 
91,91%.

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 4-10 Februari 2022 

Merujuk hasil dari tim 
penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, 
harga TBS Kelapa Sawit Provinsi 
Jambi periode  4-10 Februari 2022, 
telah menyepakati harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 72,92/
Kg menjadi Rp 3.543,73/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.762,74/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.953,94/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.089,54/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.218,38/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.299,53/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 

3.370,07/Kg.
Sementara sawit umur 9 tahun 

Rp 3.436,19/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.543,73/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 3.438,21/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.282,49/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 14.463,23/Kg 
dan harga Kernel Rp 11.957,64/Kg 
dengan indeks K 93,37%.

Harga TBS Sawit Sumut Turun 
Rp 90,93/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Sumatera Utara 
(Sumut) untuk periode 2-8 Februari 
2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
90,93/Kg menjadi Rp 3.493,22/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.704,56/Kg; sawit umur 4 tahun 
2.962,61/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 

HARGA TBS SAWIT RIAU & JAMBI NAIK, 
SUMUT TURUN, KALTENG & KALBAR 
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InfoSAWIT, JAKARTA – Tanaman 
penutup tanah pada pengembangan 
perkebunan kelapa sawit bertujuan 
untuk melindungi permukaan tanah dari 
pencucian unsur hara yang berlebihan, 
bahaya erosi, memperbaiki sifatsifat kimia 
tanah, menambah nitrogen, membatu 
penyimpanan air, serta memperbaiki atau 
mempertahankan struktur tanah. Intinya, 
berfungsi menyuplai bahan organik dan 
mengikat nitrogen dari udara. Berita 
lengkap klik https://bit.ly/3onWXn8

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. 5 periode 2 - 8 Februari 
2022, telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 88,03/Kg 
menjadi Rp 3.621,84/Kg. Berita lengkap 
klik https://bit.ly/3rr1KGE

InfoSAWIT, JAKARTA – Alokasi dana 
sawit yang tidak adil pada sector kelapa 
sawit dan pemberian subsidi bagi segelintir 
korporasi sawit besar tidak lepas dari 
pengaruh oligarki dan orang kuat dalam 
bisnis sawit dan biodiesel. Pengaruh 
oligarki dan orang kuat dalam industri 
biodiesel tergambarkan dalam struktur 
komite pengarah Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang 
menempatkan perwakilan kelompok 
korporasi besar sebagai unsur professional 
yang memiliki kekuatan untuk.... Berita 
lengkap klik https://bit.ly/3gjxNSu

News Hit

Yuk Mengenal Manfaat Tanaman 
Penutup Tanah di Kebun Sawit

Harga TBS Sawit Riau Periode 2-8 
Februari 2022 Naik Rp 88,03/Kg, Berikut 
Harganya..

Awas Oligarki Mencengkram 
Mandatori Biodiesel Sawit

3.141,44/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.230,53/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.258,51/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.346,64/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.408,84/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.493,22/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 3.486,49/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 3.441,05/
Kg, sawit umur 23 tahun Rp 
3.407,30/Kg, sawit umur 24 tahun 
Rp 3.295,64/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 3.195,67/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 14.318,96 /Kg dan 
harga Kernel Rp 12.998,49 /Kg 
dengan indeks K 90,67%.

Harga TBS Sawit Kalteng 
Periode Februari 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Kalimantan Tengah 
(Kalteng), periode Januari 2022 
untuk penerapan harga TBS sawit  
di Februari 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun 
menjadi Rp 3.182,53/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalteng berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.326,91/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.539,47/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.743,97/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.823,86/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.880,55/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.006,86/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.086,51/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.182,53/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 3.178,62/Kg, 
sawit umur 22 tahun Rp 3.172,51/Kg, 
sawit umur 23 tahun Rp 3.145,63/

Kg, dan sawit umur 24 tahun Rp 
3.145,63/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 13.939,63/Kg dan harga Kernel 
Rp 11.151,10/Kg dengan indeks K 
87,64%.

Harga TBS Sawit Kalbar 
Periode II

Merujuk hasil dari Tim 
Penetapan Harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi 
Kalimantan Barat (Kalbar), telah 
menetapkan untuk periode II – 
Januari 2022, harga sawit umur 10 - 
20 tahun naik Rp 281,83/kg menjadi 
Rp 3.304,81/Kg, yang ditetapkan 
pada 31 Januari 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.471,25/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.640,54/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.820,13/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.908,64/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.014,68/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.108,54/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 
3.160,16/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.304,81/Kg.

Lantas sawit umur 21 tahun 
3.247,92/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 3.233,38/Kg; sawit umur 23 
tahun Rp 3.156,85/Kg; sawit umur 
24 tahun Rp 3.051,78 /Kg; dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.953,19/
Kg. Minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 14.153,41/Kg dan 
Kernel Rp 11.142,63/Kg, serta Indeks 
K 91,65%. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3o8WGVj
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INI MEKANISME KEBIJAKAN DMO & DPO, KEMENDAG 
PASTIKAN PETANI SAWIT TAK DIRUGIKAN

InfoSAWIT, JAKARTA - 
PKebijakan implementasi Domestic 
Market Obligation (DMO) dan 
Domestic Price  Obligation  (DPO) 
tak  boleh merugikan petani  kelapa  
sawit. Kebijakan ini diterapkan guna 
memberikan jaminan stok bahan 
baku minyak goreng di dalam 
negeri sehingga harga minyak 
goreng lebih terjangkau oleh 
masyarakat luas.

Demikian penegasan Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi di 
Jakarta Senin (31/1). Penegasan ini  
sekaligus memberikan klarifikasi 
atas salah tafsir dari  pelaku usaha 
kelapa sawit yang menerapkan 
harga lelang di PT Karisma 
Pemasaran Bersama Nusantara 
(KPBN) sesuai harga DPO.

“Harga Rp 9.300/Kg adalah harga 
jual CPO untuk 20 persen kewajiban 
pasok ke dalam negeri dalam rangka 
penerapan DMO. Kebijakan DMO 
dan DPO tersebut disalahartikan oleh 
beberapa pelaku usaha sawit yang 
seharusnya membeli CPO melalui 
mekanisme lelang yang dikelola KPBN 
dengan harga lelang, namun mereka 
melakukan penawaran dengan harga 
DPO. Hal tersebut telah membuat 

resah petani sawit. Seharusnya 
pembentukan harga tetap mengikuti 
mekanisme lelang di KPBN tanpa 
melakukan penawaran harga 
sebagaimana harga DPO,” tegas 
Mendag Lutfi dalam keterangan 
tertulis diterima InfoSAWIT, Senin 
(31/1/2022).

Seperti diketahui,   mekanisme 
kebijakan DMO sebesar 20 persen 
atau kewajiban pasok ke dalam 
negeri berlaku wajib untuk seluruh 
eksportir yang menggunakan bahan 
baku CPO. Seluruh  eksportir  yang  
akan  mengeskpor wajib  memasok/
mengalokasikan 20  persen  dari 
volume ekspornya dalam bentuk 
CPO dan RBD Palm Olein ke pasar 

domestik dengan harga Rp9.300/kg 
untuk CPO dan harga RBD Palm Olein 
Rp10.300/kg.

“Eksportir harus mengalokasikan 
20 persen dari volume ekspor CPO 
dan RBD Palm Olein dengan harga 
DPO kepada produsen minyak 
goreng untuk mencapai Harga 
Eceran Tertinggi (HET) yang telah 
ditetapkan,” jelas Mendag Lutfi.

Pemerintah akan menindak tegas 
segala penyimpangan yang terjadi. 
Ketegasan ini disampaikan Mendag 
Lutfi sebagai bagian untuk mengawal 
kebijakan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri Kemendag 
Indrasari Wisnu Wardhana 
menyampaikan Persetujuan Ekspor 
akan diberikan kepada eksportir yang 
telah memenuhi persyaratan.

“Persetujuan Ekspor akan 
diberikan kepada eksportir yang 
telah merealisasikan ketentuan DMO 
dan DPO, dengan memberikan bukti 
realisasi distribusi dalam negeri 
berupa purchase order, delivery 
order, dan faktur pajak,” tegas Wisnu. 
q T2

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

D
ok

. I
st

im
ew

a

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi

Ads Space 1/4 
Available

https://bit.ly/3ATZSJy


InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 6

7 

Korporasi

APICAL GROUP KOMIT DUKUNG 
PEMERINTAH JAGA PASOKAN MINYAK 
GORENG SAWIT DI PASARAN

InfoSAWIT, JAKARTA – Apical 
Group selaku produsen minyak 
goreng sawit merek Harumas 
dan Camar, mendukung penuh 
kebijakan pemerintah dalam 
menyediakan bahan pokok 
masyarakat berupa minyak goreng 
dan ketersediaannya di pasaran.

Pemerintah telah menetapkan 
kebijakan baru terkait harga 
minyak goreng jenis curah hingga 
kemasan. Kebijakan ini berlaku 
mulai 1 Februari 2022.

Menteri Perdagangan, 
Muhammad Lutfi dalam 
kunjungannya di Pasar Kramat Jati, 
Kamis (03/02/2022), menyatakan 
pemerintah terus meninjau 
ketersediaan dan keterjangkauan 
harga-harga minyak goreng 
terutama setelah dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Perdagangan 
terkait Penetapan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) minyak goreng 
dengan harga Rp. 14.000 untuk 
kemasan premium, Rp. 13.500 
untuk kemasan sederhana dan Rp. 
11.500 untuk minyak goreng curah.

Lutfi juga menyatakan bahwa 
kebijakan ini bukan hanya upaya 
pemerintah, tapi juga merupakan 
dukungan kerja sama dari pemilik 
CPO sampai pemilik pabrik dan 
distribusi-distribusinya.

Ditemui pada kesempatan yang 
sama, RGE Palm Business Director, 
Bernard A. Riedo, menyatakan 
perusahaan memastikan pabrik 
terus beroperasi agar kegiatan 
produksi tetap berjalan guna 
menjaga pasokan minyak goreng 
sawit tetap ada di pasar.

Bernard menyatakan bahwa 

Apical Group berkomitmen 
dan mendukung penuh upaya 
pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan pokok masyarakat, 
yakni minyak goreng dengan terus 
menjalankan kegiatan produksi 
sehingga rantai pasok terus terjaga.

lebih lanjut tutur Bernard, 
PT Asianagro Agungjaya (AAJ) 
melakukan produksi sesuai dengan 
kapasitas terpasang pada pabrik. 
Saat ini, kapasitas produksi pabrik  
AAJ per harinya mencapai 2.300 
metrik ton, atau 850.000 metrik ton 
per tahun.

Dari jumlah itu, kapasitas 
produksi minyak kemasan dengan 
merek Camar, Harumas, dan VIP 
sebesar 531 metrik ton per hari, 
sedangkan kapasitas tahunan 
sebesar 180.000 metrik ton. Untuk 
margarine dan shortening dengan 
merek Medalia, Vitas, kapasitas 
produksi harian mencapai sebesar 
357 metrik ton, sedangkan per 
tahunnya 120.000 metrik ton.

Adapun produk animal nutrition 
melalui merek Optima, kapasitas 
produksi hariannya sebesar 72 
metrik ton, sedangkan kapasitas 
tahunan sebesar 24.000 metrik ton. 

Terakhir, untuk flake flats, kapasitas 
produksi hariannya sebesar 
16 metrik ton, dan kapasitas 
tahunannya 5.000 metrik ton.

Tercatat sejak Januari, Apical 
Group telah menjual lebih dari 
30.704 ton minyak kemasan dan 
minyak curah di pasar domestik 
melalui saluran distribusi seperti 
halnya pasar tradisional, serta dan 
toko ritel.

“Hampir seluruh produk 
yang diproduksi Apical Group di 
bawah PT Asianagro Agungjaya 
dipasarkan untuk pasar domestik, 
dengan porsi kecil dialokasikan 
untuk pasar ekspor,” tambah 
Bernard, dalam keterangan 
resmi diterima InfoSAWIT, Kamis 
(3/2/2022).

Sementara pada tahun 2021, 
AAJ hanya ekspor sebesar 21% dari 
keseluruhan produksi, dan 79% 
untuk pasar domestik yang terdiri 
dari minyak curah, kemasan, dan 
minyak industri.  Sehingga secara 
rata-rata produk yang diekspor 
AAJ sebesar 20% dari keseluruhan 
produksi, dan dijual ke pasar 
domestik 80%.

“Apical Group selalu 
berkomitmen untuk memproduksi 
produk-produk berkualitas, 
memastikan ketersediaan 
stok minyak berkualitas untuk 
masyarakat. Kami pada tahun 
2022 masih menargetkan proporsi 
yang sama untuk ekspor 20% dan 
dominasi pasar domestik sebesar 
80%,” tandas Bernard. q T2 
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