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Utama

InfoSAWIT, JAKARTA — Pada 
Jumat (4/2/2022), para pelaku pasar 
minyak nabati menilai dampak 
pembatasan ekspor minyak sawit 
melalui kebijakan Domestic Market 
Obilgation (DMO) yang dilakukan 
pemerintah Indonesia, produsen 
dan eksportir minyak sawit terbesar 
dunia, telah mengejutkan pasar 
minyak nabati global pekan 
lalu, dimana kebijakan tersebut 
mewajibkan produsen menjual 
20% dari volume ekspor mereka ke 
konsumen dalam negeri dengan 
harga yang telah ditetapkan.

Penerapan kebijakan tersebut 
kian mengaburkan prospek 
pasokan minyak sawit mentah 

(CPO) dari Indonesia, dan memutar 
balikan minyak sawit yang 
sebelumnya dikenal sebagai salah 
satu minyak nabati termurah, 
kini menjadi yang paling mahal 
diantara tiga minyak nabati utama 
yang diperdagangkan di seluruh 
dunia.

Dilansir Nasdaq, pada kontrak 
minyak sawit acuan FCPOc3 untuk 
pengiriman April di Bursa Malaysia 
Derivatives Exchange ditutup naik 
1,96% mencapai 5.621 ringgit (US$ 
1.344) per ton.

Harga minyak sawit kembali 
pulih pada hari Jumat (4/2/2022) 
setelah adanya aksi ambil untung 
pada hari Kamis, sementara 

minyak  kedelai dan jagung, 
untuk pengiriman Maret kembali 
memperoleh posisi harga ditingkat 
yang signifikan secara psikologis, 
sesuai dengan jalurnya untuk 
mengkonsolidasikan kenaikan 
harga baru-baru ini. 

Lantas harga minyak kedelai 
di bursa berjangka tercatat paling 
aktif berada di jalur kenaikan 
mingguan terbesar sejak Juni 2021 
lalu, dan bisa melihat tindak lanjut 
pembelian untuk minggu depan 
setelah pedagang China kembali 
dari liburan Tahun Baru Imlek 
selama seminggu, kata pedagang 
minyak nabati yang berbasis di 
Singapura.

MINYAK SAWIT KINI JADI 
MINYAK NABATI TERMAHAL
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sawit untuk menjual 20% dari 
produksi mereka ke penyulingan 
domestik dengan harga tetap tidak 
menguntungkan bagi pemain hulu 
Malaysia yang memiliki eksposur 
signifikan di republik ini.

Menurut PublicInvest 
Research, kebijakan baru yang 
diberlakukan pemerintah 
Indonesia berdampak negatif 
bagi perusahaan perkebunan 
kelapa sawit asal Malaysia yang 
beroperasi Indonesia  “mereka 
diharuskan menjual sebagian 
dari produk minyak sawit mentah 
(CPO) mereka dengan harga 
yang murah,” catat PublicInvest 
Research, dilansir The Star.

Kebijakan pembatasan baru, 
ditambah dengan pajak ekspor dan 
Bea Keluar (BK) CPO saat ini yang 
besar yang diberlakukan Indonesia, 
akan semakin memperlebar harga 
rata-rata CPO yang tercatat antara 
Malaysia dan Indonesiam,” catat 
PublicInvest Research dalam laporan 
terbarunya.

PublicInvest Research men-
catat, langkah ini berdampak 
negatif bagi pekebun sawit asal 
Malaysia seperti TSH Resources 
Bhd, Kuala Lumpur Kepong Bhd, 
Sime Darby Plantation Bhd dan 
Genting Plantations Bhd yang 
memiliki operasi perkebunan 
kelapa sawit cukup luas  di 
Indonesia, lantaran perusahaan-
perusahaan tersebut tidak 
memproleh keuntungan dari 
harga CPO yang tinggi saat ini.

Dengan diterapkannya kebijakan 
Domestic Market Obilgation 
(DMO), Pemerintah Indonesia telah 
memberlakukan mandat yang 
mengharuskan 20% dari ekspor 
minyak sawit dijual di dalam negeri 
dengan harga tertinggi Rp 9.300 

(RM 2,70) per kg untuk CPO dan Rp 
10.300 rupiah (RM 3) per kg untuk 
olein.

PublicInvest Research 
menunjukkan bahwa harga yang 
dibatasi akan membuat produk 
minyak sawit dijual di dalam negeri 
dengan pemangkasan harga cukup 
tajam RM 2.715 per ton untuk 
CPO dan RM 3.024 per ton untuk 
olein. “Perlu dicatat bahwa harga 
CPO Malaysia dan olein saat ini 
masing-masing berada pada RM 
5.700 per ton dan RM 5.717 per 
ton, dan Kementerian Perdagangan 
Indonesia menerapkan kebijakan 
baru ini berlaku sampai harga 
minyak goreng kembali stabil 
seperti sebelumnya,” katanya.

Mengingat kebijakan 
perdagangan terbaru, lembaga 
riset tersebut memperkirakan 
penurunan ekspor minyak sawit 
Indonesia dalam beberapa 
bulan mendatang, yang 
akan memperketat pasokan 
minyak sawit di pasar global. 
Diperkirakan sekitar 6,6 juta ton 
atau 12% dari pasokan minyak 
sawit akan tergerus dari pasar 
ekspor global.

“Ini akan mengakibatkan 
pengetatan lebih lanjut dari 
pasokan minyak sawit global, 
yang sudah dipengaruhi oleh 
kurangnya kegiatan penanaman 
baru dalam beberapa tahun 
terakhir,” katanya.

Indonesia diperkirakan akan 
mengekspor 33,2 juta ton CPO 
dan produk inti sawit untuk tahun 
2022. Oleh karena itu, PublicInvest 
Research mempertahankan 
rekomendasi “netral” di sektor 
perkebunan. q T2

Kekhawatiran Kurangnya 
Pasokan Minyak Sawit, Kerek 
Index Harga Minyak Nabati 
FAO

Merujuk laporan FAO Vegetable 
Oil Price Index, pada Januari 2022 
tercatat rata-rata naik 185,9 poin, 
atau terdapat peningkatan 7,4 poin 
(4,2%) bila dibandingkan dengan 
bulan Desember 2021 lalu, kodisi 
ini tercatat sebagai harga tertinggi 
sepanjang masa. 

Kenaikan tersebut mencermin-
kan kuotasi yang lebih tinggi untuk 
minyak sawit, kedelai, lobak dan 
minyak biji bunga matahari. Setelah 
penurunan yang berlangsung 
singkat, harga minyak sawit global 
kembali meningkat pada bulan 
Januari 2022, sebagian besar 
didorong adanya kekhawatiran 
atas kemungkinan penurunan 
ketersediaan ekspor dari Indonesia, 
produsen minyak sawit utama 
dunia. “Serta penurunan produksi 
di negara-negara produsen 
utama,” demikian catat FAO 
dalam laporannya, yang didapat 
InfoSAWIT. 

Sementara harga kedelai dunia 
juga pulih, didukung oleh kuatnya 
pembelian impor, terutama dari 
India. Sementara itu, harga minyak 
rapeseed dan minyak biji bunga 
matahari masing-masing ditopang 
oleh masih terbatasnya pasokan 
dan melonjaknya permintaan 
impor global. Naiknya harga 
minyak mentah juga mendorong 
meningkatnya nilai minyak nabati 
internasional.

Sejumlah Perusahaan Sawit 
Malaysia Terkena Imbas 
Kebijakan DMO 20%

Kebijakan terbaru Indonesia 
yang mewajibkan produsen minyak 
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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. 6 periode 9 - 15 
Februari 2022, telah menyepakati 
harga sawit Riau umur 10 - 20 tahun 
turun Rp 15,35/Kg menjadi Rp 
3.606,49/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.695,83/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.905,63/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.160,08/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.234,00/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.360,20/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.451,28/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.527,72/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.606,49/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.461,82/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.445,44/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.431,79/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.295,31/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.220,24/Kg. 
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Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 14.826,69/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 12.741,06/Kg, dengan indeks K 
92,05%. 

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 11-17 Februari 2022 
Turun Rp 49,53/kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi 
periode  11-17 Februari 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 
20 tahun turun Rp 49,53/Kg menjadi 
Rp 3.494,20/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.722,52/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.912,52/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.046,09/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.173,02/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.253,02/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.322,70/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 

Rp 3.387,80/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.494,20/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 3.390,42/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.237,34/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 14.207,42/Kg 
dan harga Kernel Rp 11.006,31/Kg 
dengan indeks K 93,38%.

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode I-Februari 2022 Naik 

Merujuk hasil dari Tim 
Penetapan Harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), periode II - 
Februari 2022, ditetapkan pada 9 
Februari 2022 telah menyepakati 
sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
101,68/Kg menjadi Rp 3.401,45/Kg. 
Rapat selanjutnya dilakukan pada 
Jumat, 18 Februari 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.933,32/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.017,93/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.094,61/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 

HARGA TBS SAWIT RIAU & JAMBI TURUN 
& SUMSEL NAIK SEBESAR ...
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PELAKU MINYAK GORENG SAWIT DAN 
PEMDA BABEL GELAR KOORDINASI

InfoSAWIT, BANDA ACEH – Saat 
melakukan panen kelapa sawit, seorang 
petani di Kecamatan Bakongan Timur, 
Kabupaten Aceh Selatan, dilaporkan 
diterkam harimau sumatera (panthera 
tigiris).

 Berita lengkap klik https://bit.
ly/3JkU8LL

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, SINGAPURA – APada Jumat 
(4/2/2022), para pelaku pasar minyak 
nabati menilai dampak pembatasan ekspor 
minyak sawit melalui kebijakan Domestic 
Market Obilgation (DMO) yang dilakukan 
pemerintah Indonesia, produsen dan 
eksportir minyak sawit terbesar dunia, telah 
mengejutkan pasar minyak nabati global 
pekan lalu, dimana kebijakan tersebut 
mewajibkan produsen menjual 20% dari 
volume ekspor mereka ke konsumen dalam 
negeri dengan harga yang telah ditetapkan.

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

News Hit

Petani Lagi Panen Sawit Tiba-tiba 
Diterkam Harimau

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

Minyak Sawit Kini Jadi Minyak Nabati 
Termahal

3.162,06/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.222,40/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.276,92/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.223,02/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.401,45/Kg; sawit umur 21 tahun 
Rp 3.252,43/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 3.312,14/Kg; sawit umur 23 tahun 

Rp 3.264,47/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 3.210,49/Kg; dan sawit umur 25 
tahun Rp 3.063,36/Kg. Harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
14.630,59/Kg dan harga Inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 11.796,11/Kg 
dengan indeks K 89,78%. q T2

InfoSAWIT, PANGKALPINANG  —  Pemerintah Provinsi Babel, melalui 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel, bersama pelaku 
usaha minyak goreng sawit di Babel Mengelar Rapat Koordinasi tentang 
harga dan regulasi Minyak Goreng Sawit.

Diungkapkan Wagub Babel, Abdul Fatah, meminta pelaku usaha untuk 
bisa menyampaikan permasalahan permasalahan seputar polemik minyak 
goreng sawit, sehingga permasalahan tersebut bisa dicarikan sulusinya 
secara bersama-sama.

“Kira-kira yang di hadapi 
bapak dan ibu (pelaku usaha 
-red) bisa menyampaikan di 
rapat ini, mengenai harga dan 
seputar minyak goreng ini. 
Kita lakukan pertemuan ini 
untuk membahas berapa sih 
harga eceran tertinggi minyak 
goreng sawit tersebut, yang 
kemasan tertentu kepada 
masyarakat,” katanya, Kamis (10/2/2022) bertempat di ruang Tanjung 
Pendam Lantai I Kantor Gubernur Babel, seperti dilansir dalam laman resmi 
Pemda Babel.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Babel, Tarmin menegaskan, hampir secara 
keseluruhan pelaku usaha minyak goreng sawit di Babel sudah menjalankan 
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2022 tentang 
penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) minyak goreng sawit.

Oleh sebab itu dirinya berharap kepada pelaku usaha minyak goreng 
sawit untuk menyediakan ketersediaan stok untuk provinsi Babel cukup.

“Harapan kita, pelaku usaha ketersediaan stok harus cukup di Babel, 
karena seputar harga sudah selesai dalam rapat ini,” tuturnya.

Dia juga menambahkan minyak goreng sawit kemasan sederhana yang 
masih tersisa setelah tanggal 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar 
secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian 
minyak goreng  sawit kemasan sederhana dari para pengecer. q T2

Klik untuk baca: https://bit.ly/3gDJT96
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STOK MINYAK SAWIT MALAYSIA 
JANUARI 2022 TURUN 3,9%
InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  —  
Merujuk laporan Malaysian Palm 
Oil Board (MPOB), dengan kegiatan 
ekpor minyak sawit masih tinggi, 
bersamaan dengan penurunan 
produksi, membuat stok minyak 
sawit Malaysia lebih rendah pada 
akhir Januari 2022.

Dalam laporannya MPOB 
mencatat bahwa stok minyak sawit 
mentah (CPO) Malaysia turun 
7,7% menjadi 786.828 ton pada 
Januari 2022 dari 852.339 ton pada 
Desember 2021 menyusul adanya  
penurunan produksi.

Sementara total stok minyak 
sawit Malaysia Januari 2022 
turun 3,9% menjadi 1,55 juta ton 
dibandingkan bulan Desember 
2021 yang mencapai 1,61 juta ton, 
dengan stok minyak sawit olahan 
naik sedikit 0,5% menjadi 765.586 
ton dari 761.717 ton di bulan 
sebelumnya.

Sementara itu, surveyor kargo 

Intertek Testing Services (ITS) 
mengatakan ekspor produk minyak 
sawit Malaysia untuk 1 hingga 10 
Februari turun 5% menjadi 318.078 
ton dari 334.750 ton yang dikirim 
selama 1 hingga 10 Januari.

Dengan  ekspor yang lebih 
tinggi dan angka impor yang lebih 
rendah merujuk laporan MPOB, 
menjadi gambaran dari dampak 
yang muncul akibat kebijakan 
Indonesia dalam beberapa minggu 
hari terakhir pada Januari, kata 
Aditya Jeripotula, Kepala Riset di 

PETANI LAGI PANEN SAWIT TIBA-TIBA DITERKAM HARIMAU
InfoSAWIT, BANDA ACEH  —  Saat 
melakukan panen kelapa sawit, 
seorang petani di Kecamatan 
Bakongan Timur, Kabupaten Aceh 
Selatan, dilaporkan diterkam 
harimau sumatera (panthera tigiris).

Dilansir Antara, korban bernama 
Amrimus (67) diterkam harimau 
saat memanen sawit pada Senin 
(7/2/2022). Dikatakan Kepala Seksi 
Konservasi Wilayah II Subulussalam 
BKSDA Aceh Hadi Sofyan, saat itu 
korban sedang memanen kelapa 

sawit. “Namun tiba-tiba datang 
seekor harimau dan langsung 
menyerang,” katanya.

Akibat serangan harimau 
tersebut, korban mengalami luka 
pada lengan kanan karena cakaran 
harimau. Korban sudah ditangani 
di fasilitas kesehatan terdekat. 
“Korban refleks dan memukul 
harimau tersebut dengan alat panen 
sawit, hingga akhirnya harimau lari 
meninggalkannya,” kata Hadi Sofyan.

Sementara, tim gabungan 

bersama warga setempat langsung 
melakukan penanganan guna 
menghalau satwa dilindungi 
tersebut. Pihaknya juga 
memasang kandang jebak guna 
merelokasi harimau tersebut. 
“Kami mengimbau masyarakat 
mewaspadai keberadaan harimau 
dan tidak sendirian saat beraktivitas 
ke kebun,” tukasnya. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3JkU8LL

TransGraph Consulting dilansir S&P 
Global Polling Platt.

Sebelumnya, produsen minyak 
sawit terbesar global, Indonesia 
mengumumkan bahwa eksportir 
harus mencadangkan 20% dari 
ekspor mereka untuk pasokan 
domestik pada 27 Januari lalu, 
untuk mendapatkan izin ekspor. 
Langkah yang berakibat sementara 
terhentinya kegiatan ekspor pada 
akhirnya mendorong harga minyak 
sawit berjangka naik tajam dalam 
beberapa hari terakhir.

Manajer Penjualan dan Dealer 
Derivatif Phillip Futures di Kuala 
Lumpur, Marcello Cultrera, 
memperkirakan pada Februari 2022, 
produksi minyak sawit Malaysia 
akan naik sekitar 3%, masih dibulan 
yang sama ekspor minyak sawit 
juga diperkirakan akan ada kenaikan 
sekitar 7% -8%. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3sxPUtr
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STIP-AP BERGANTI INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT 
INDONESIA, TAK SEKADAR GANTI BAJU
InfoSAWIT, JAKARTA  —  
Diungkapkan Rektor Institut 
Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), 
Aries Sukariawan, perubahan 
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 
Agrobisnis Perkebunan (STIP-AP) 
menjadi ITSI telah mendorong 
perubahan institusi pendidikan 
tersebut menjadi lebih tinggi.

Tutur Aries, perubahan itu tidak 
hanya sekadar nama, namun ada 
substansi didalamnya, dengan 
berubahnya bentuk sekolah tinggi 
menjadi institut, pihaknya diberi 
izin guna membuka 4 jurusan baru 
untuk program sarjana.

diantara program sarjana 
tersebut meliputi Agribisnis, 
Proteksi tanaman, Kimia Industri 
dan Sistem Informasi yang 
kesemua jurusan bisa mendukung 
dalam pegembangan sektor kelapa 
sawit nasional.

“Kedepannya kami berharap 
alumni ITSI dapat menjadi tongkat 
estafet guna pengembagan 
perkebunan kelapa sawit  baik 
untuk perkebunan swasta maupun 
negara,” ujar Rektor ITSI dalam 

pembukaan kuliah umum, Selasa 
(8/2/2022) di Medan seperti 
dilansir MISI.

Dalam pembukaan kuliah umum 
ini juga dimeriahkan dengan 
penampilan Yel-yel oleh mahasiswa 
ITSI penerima beasiswa SDMPKS, 
suara yang menggetarkan jiwa 
dengan semangat yang powerfull 
Khas Planter, membuat suasana 
kuliah umum menjadi penuh 
semangat.

Sementara diutarakan Ketua 
DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia (Apkasindo) Sumatera 
Utara, Gus Dalhari Harahap, untuk 
saat sektor perkebunan kelapa 
sawit sedang menghadapi banyak 

cobaan, mulai dari naiknya harga 
minyak goreng, serta tanaman 
sawit dipastikan bukan tanaman 
hutan oleh KLHK.

Sebab itu Gus Dalhari berharap, 
para generasi muda bisa menjaga 
sawit, supaya kelapa sawit tak 
bernasib sama dengan tembakau, 
cengkeh, yang kini hanya tinggal 
sejarah. “Saya berharap pada 
tunas bangsa untuk aktif dan 
berkontribusi penuh untuk 
keberlanjutan kelapa sawit,” 
katanya.

Senada diungkapkan Ketua 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
(Gapki) Cabang Sumatera Utara, 
Timbas Prasad Ginting, sejatinya 
musuh kelapa sawit itu  bukan 
dari luar negeri saja, namun paling 
besar musuh itu ada di dalam 
negeri. “Ini lantaran kelapa sawit 
ini adalah tanaman paling seksi 
di dunia, kalau di Indonesia itu 
saking seksinya 7 Kementerian ikut 
campur dalam urusan sektor sawit,” 
katanya. q T2 
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