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LEBIH TINGGI 
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Utama

InfoSAWIT, KUALALUMPUR — 
Diungkapkan seorang pedagang 
minyak nabati yang berbasis di 
Mumbai, industri pengolahan di 
Asia dan Eropa telah meningkatkan 
pembelian minyak sawit untuk 
pengiriman hampir sebulan guna 
menggantikan minyak matahari. 
“Pembelian ini telah mengangkat 
harga minyak sawit ke tingkat 
harga yang tidak rasional,” katanya.

lebih lanjut kata dia, kendati 
mereka memiliki pilihan untuk 
membeli minyak kedelai juga. 
Tetapi pengiriman minyak kedelai 
terbatas dan membutuhkan waktu 
lebih lama untuk mendarat di Asia 
dibandingkan dengan minyak 
sawit.

Dilansir Reuters, produksi 
kedelai di Argentina, Brazil dan 
Paraguay diperkirakan akan 
menurun kondisi ini diakibatkan 
karena cuaca kering.

Pembeli Asia yang sensitif 
terhadap harga biasanya 
mengandalkan minyak sawit 
karena biaya rendah dan waktu 
pengiriman yang lebih cepat, 
tetapi sekarang mereka membayar 
minyak sawit lebih tinggi US$ 
50 per ton dibandingkan minyak 
kedelai dan minyak bunga 
matahari, kata dealer minyak 
nabati yang berbasis di Kuala 
Lumpur.

Dimana minyak sawit mentah 
(CPO) ditawarkan dengan harga 

sekitar US$ 1.925 per ton, termasuk 
biaya, asuransi dan pengiriman 
(CIF), di India untuk kontrak 
pengiriman Maret, lebih tinggi 
dibandingkan dengan harga 
minyak kedelai mentah yang 
mencapai US$ 1.865 per ton.

Namun, harga premium minyak 
sawit tersebut bersifat sementara, 
dan bisa menurun dalam beberapa 
minggu ke depan karena pembeli 
beralih ke minyak kedelai untuk 
kontrak pengiriman April.

Sebagian besar permintaan 
tambahan untuk minyak sawit 
dipenuhi oleh Malaysia, karena 
Indonesia telah membatasi ekspor, 
kata seorang penyuling India.

“Stok minyak sawit Malaysia 

CETAK SEJARAH : 
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menipis dengan cepat karena 
lonjakan permintaan. Ini adalah 
penerima manfaat terbesar dari 
situasi geopolitik saat ini,” katanya.

Minyak kelapa sawit melonjak ke 
harga premium yang bersejarah di 
atas harga minyak kedelai di India, 
kondisi ini memicu perubahan pola 
pembelian.

Produksi CPO Lebih Rendah, 
Juga Jadi Alasan Harga CPO 
Menjulang Tinggi

Dengan adanya permintaan 
minyak sawit mentah (CPO) yang 
lebih tinggi di pasar global juga 
berkontribusi pada penurunan stok 
minyak sawit, menyusul produksi 
CPO yang lebih rendah saat ini juga 
berkontribusi pada kenaikan harga 
CPO tersebut.

Pada Januari 2022, produksi 
turun 13,5% menjadi 1,25 juta ton 
dari 1,45 juta ton pada Desember 
2021 terutama disebabkan oleh 
hujan muson dan kekurangan 
tenaga kerja yang dihadapi oleh 
perkebunan kelapa sawit, terutama 
selama kegiatan panen dan 
pengumpulan tandan buah segar.

Dikatakan Direktur Jenderal 
MPOB, Datuk Dr Ahmad Parveez 
Ghulam Kadir, tingginya harga 
CPO saat ini telah menyebabkan 
pendapatan yang lebih tinggi 
di kalangan pelaku industri 
termasuk petani kelapa sawit dan 
perkebunan.

Hal ini juga memberikan 
pendapatan tambahan kepada 
pemerintah melalui penerimaan 
pajak yang lebih tinggi dari bea 
keluar CPO, retribusi windfall profit 
dan pajak perusahaan.

Selain itu, harga CPO yang 
lebih tinggi juga menyebabkan 
pendapatan ekspor yang 

lebih tinggi pada akhirnya 
menguntungkan perekonomian, 
sehingga mendorong 
pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Berdasarkan faktor fundamental 
dan sentimen saat ini, MPOB 
memperkirakan harga CPO akan 
tetap pada kisaran RM 5.000 – RM 
8.000 hingga April hingga Mei 
2022 sebelum stabil hingga masuk 
musim produksi CPO yang tinggi. 
“Harga CPO diperkirakan rata-rata 
RM 4.250 per ton pada periode 
2022,” tandas dia, seperti dilansir 
The Edge Markets.

Harga Minyak Sawit CIF 
Tembus US$ 1.925 per ton, 
Paska Invasi Rusia Ke Ukraina

Minyak kelapa sawit telah 
menjadi minyak nabati dengan 
harga yang paling mahal di antara 
empat minyak nabati utama 
untuk pertama kalinya, lantaran 
para pembeli bergegas untuk 
mengamankan pasokan pengganti 
pengiriman minyak bunga matahari 
dari wilayah pengekspor utama Laut 
Hitam yang terganggu oleh invasi 
Rusia ke Ukraina.

Rekor harga premium FCPOc3 
minyak sawit di atas minyak 

saingannya tercatat dapat menekan 
konsumen Asia dan Afrika yang 
sensitif terhadap harga yang saat ini 
sudah terdampak dari melonjaknya 
biaya bahan bakar dan makanan, 
dan memaksa mereka untuk 
mengurangi konsumsi dan beralih 
ke minyak kedelai saingan BOc1, 
kata para dealer seperti dilansir 
Reuters.

Minyak sawit mentah (CPO) 
ditawarkan dengan harga sekitar 
US$ 1.925 per ton, termasuk biaya, 
asuransi dan pengiriman (CIF), di 
India untuk kontrak pengiriman 
Maret, lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga minyak kedelai 
mentah yang mencapai US$ 1.865 
per ton.

Sementara minyak rapeseed 
mentah ditawarkan sekitar US$ 
1.900 per ton, sementara para 
pedagang tidak menawarkan 
minyak bunga matahari mentah 
karena pelabuhan-pelabuhan 
ditutup akibat krisis di Ukraina.

Wilayah Laut Hitam 
menyumbang 60% dari produksi 
minyak bunga matahari dunia dan 
76% dari total ekspor. Pelabuhan di 
Ukraina akan tetap ditutup sampai 
invasi berakhir. q T2
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InfoSAWIT, SUMUT  —  Merujuk 
hasil dari tim penetapan harga 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 2 - 8 Maret 2022, 
telah menyepakati harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 447,67/
Kg menjadi Rp 4.060,90/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.148,01/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.446,44/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.648,85/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.752,04/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.786,32/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
4.060,90/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.960,67/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 4.060,90/Kg, 
sawit umur 21 tahun Rp 4.052,56/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 
3.998,58/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 3.958,49/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 3.825,87/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 3.707,13/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 16.880,85/Kg 
dan harga Kernel Rp 13.404,54/Kg 
dengan indeks K 91,35%.

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

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 4-10 Maret 2022 
Tembus Rp 3.909,97/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 
4-10 Maret 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 313,61/Kg menjadi Rp 3.909,97/
Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.051,59/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 3.259,52/Kg; sawit umur 5 
tahun Rp 3.409,39/Kg; sawit umur 
6 tahun Rp 3.551,76/Kg; sawit 
umur 7 tahun Rp 3.641,37/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.718,92/
Kg.

Sementara sawit umur 9 
tahun Rp 3.792,07/Kg dan sawit 
umur 10-20 tahun Rp 3.909,97/
Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 
3.793,00/Kg, dan sawit umur 25 
tahun Rp 3.620,21/Kg. Dimana 

harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 16.066,01/Kg dan 
harga Kernel Rp 12.743,40/Kg 
dengan indeks K 93,38%.

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

Harga TBS Sawit Riau Periode 
2-8 Maret 2022 Melesat Tinggi 
Naik Rp 250,78/Kg

Merujuk hasil dari tim 
penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau 
merujuk surat Penetapan Harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Riau No. 09 
periode  2 s/d  8 Maret 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 
10 - 20 tahun naik Rp 250,78/Kg 
menjadi Rp 3.930,94/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.932,45/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.162,97/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.442,46/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.523,32/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.660,89/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.760,44/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.844,46/Kg dan sawit umur 

HARGA TBS SAWIT SUMUT PERIODE 2-8 
MARET 2022 TEMBUS RP 4.060,90/KG,

JAMBI DAN RIAU?
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InfoSAWIT, NEW DELHI – Malaysia 
berencana meningkatkan produksi minyak 
sawitnya di tahun ini dengan masuknya 
lebih banyak pekerja asing, sebelumnya 
produksi minyak sawit Negeri Jiran itu 
turun 5%  pada tahun 2021 lalu lantaran 
kekurangan tenaga kerja akibat pandemi 
Covid-19.

 Berita lengkap klik https://bit.
ly/3vzF75e

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. 09 periode  2 s/d  8 Maret 
2022, telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 250,78/Kg 
menjadi Rp 3.930,94/Kg.

Berita lengkap klik https://bit.
ly/3CbQX6M

InfoSAWIT, JAKARTA – Tahun 1973 
luas kebun kelapa sawit nasional sekitar 
260.000 ha, hampir seluruhnya milik 
Perkebunan Negara. Sekarang (2021) luas 
areal mencapai 15.08 juta ha posisinya 
terbalik Perkebunan Negara  hanya ada 
3.84 %, PR (Perkebunan Rakyat) 40.34 % 
dan PBS 55.8 %. PTPN seolah dibikin bonzai 
oleh pemiliknya sendiri, Perkebunan Swasta 
terutama Asing dibuat.... Berita lengkap 
klik https://bit.ly/3IIjxiG

News Hit

Malaysia Bakal Genjot Produksi Minyak 
Sawit, Setelah Pasokan Pekerja Asing 
Diatasi

Harga TBS Sawit Riau Periode 2-8 
Maret 2022 Melesat Tinggi Naik Rp 
250,78/Kg

Kebijakan Salah Kaprah 
Mengembangkan Perkebunan Sawit 
Swasta (Asing)

InfoSAWIT — Harga  referensi  
produk  crude  palm  oil (CPO) untuk 
penetapan  bea keluar (BK) periode  
Maret 2022 adalah US$  1.432,24/
MT.  Harga  referensi  tersebut  
meningkat sebesar US$ 117,46 atau 
8,93 persen dari periode Februari 
2022, yaitu sebesar US$ 1.314,78/MT. 
Penetapan ini   tercantum   dalam   
Peraturan   Menteri   Perdagangan   
Nomor 10 Tahun 2022 tentang   
Penetapan Harga Patokan Ekspor 
(HPE) atas Produk Pertanian dan 
Kehutanan yang Dikenakan Bea 
Keluar.

“Saat ini harga   referensi   CPO   
telah jauh melampaui  threshold 
US$ 750/MT. Untuk   itu, Pemerintah 
mengenakan BK CPO sebesar US$ 
200/MT untuk periode Maret 2022,” 
kata Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Indrasari Wisnu 
Wardhana, dalam keterangan resmi 
diterima InfoSAWIT.

BK CPO untuk Maret 2022 
merujuk  pada  Kolom 12 Lampiran I 
Huruf C Peraturan Menteri Keuangan 
No.1/PMK.010/2022 sebesar US$ 

200/MT. Nilai tersebut tidak berubah 
dari BK CPO untuk periode Februari 
2022.

Dikatakan Indrasari Wisnu, 
peningkatan harga referensi CPO 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu menurunnya supply CPO 
dikarenakan curah hujan yang 
tinggi di Indonesia, penurunan 
jumlah tenaga kerja di perkebunan 
sawit Malaysia akibat pandemi, 
serta kekhawatiran akibat adanya 
ketegangan politik yang terjadi 
antara Rusia dengan Ukraina.

Sementara, pemberlakuan 
kebijakan baru di Indonesia   berupa   
pengaturan ekspor CPO  dan 
Produk Turunannya  serta  kebijakan  
Domestic  Market  Obligation  juga  
dianggap sebagai  pembatasan 
ekspor oleh negara tujuan. Hal ini 
membuat India menurunkan pajak 
impor CPO dari 7,5 persen menjadi 5 
persen. q T2

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

MARET 2022: HARGA 
REFERENSI CPO NAIK, BK CPO 
DITETAPKAN US$ 200/MT

10-20 tahun Rp 3.930,94/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 3.771,89/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 3.753,88/
Kg, sawit umur 23 tahun Rp 
3.738,88/Kg, sawit umur 24 tahun 
Rp 3.588,83/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 3.506,30/Kg. Dimana 

harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 16.195,05/Kg, dan 
harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 
13.210,00/Kg, dengan indeks K 
92,65%.. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3CbQX6M
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POLTEK KELAPA SAWIT CWE GELAR SEMINAR 
NASIONAL AJAK MILENIAL HADAPI KAMPANYE HITAM
InfoSAWIT, JAKARTA  —
Perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia tercatat terus tumbuh, 
namun sayangnya pertumbuhan 
tersebut dibarengi dengan 
isu yang kerap memojokkan 
sektor perkebunan kelapa sawit. 
Olehkarenanya dibutuhkan strategi 
yang jitu guna menghadang semua 
isu negatif tersebut.

Sebagai upaya dalam 
menghadang isu negatif kelapa 
sawit Politeknik Kelapa Sawit Citra 
Widya Edukasi (Poltek CWE), Bekasi, 
pada Selasa (1/3/2022) mengadakan 
Webinar Sawit Nasional bertajuk 
“Peran Generasi Muda menghadapi 
Black Campaign Kelapa Sawit”.

Dikatakan Direktur Poltek Kelapa 
Sawit Citra Widya Edukasi, Nugroho 
Kristono, peran generasi muda 
sangat penting dalam mengawal 
pertumbuhan sektor perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia, apalagi 
ditangan generasi muda kelapa 
sawit akan ditentukan akan terus 
berkembang atau tidak.

Sejalan dengan itu, Poltek Kelapa 
Sawit Citra Widya Edukasi sebagai salah 
satu lembaga pendidikan yang khusus 
membangun sumberdaya manusia 
untuk sektor perkebunan kelapa sawit, 

sangat berkepentingan dalam menjaga 
komoditas strategis ini.

“Sebagai penerus bangsa 
generasi muda mesti lebih baik 
dalam menjaga sektor perkebunan 
kelapa sawit dari hadangan 
kampanye negative,” katanya saat 
membuka acara Webinar Sawit 
Nasional, yang dihadiri InfoSAWIT.

Sementara diungkapkan Kepala 
Yayasan Politeknik Kelapa Sawit 
Citra Widya Edukasi, Djanadi Bimo 
Prakoso, mendukung seluruh pihak 
untuk terus bekerja keras dan 
bersama-sama membangun sektor 
perkebunan kelapa sawit menjadi 
lebih baik lagi.

Ini sesuai dengan visi Poltek 
Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi 
yang berharap menjadi salah 
satu lembaga pendidikan yang 
maju untuk sektor kelapa sawit 
di kawasan Asia Tenggara. “Kita 

harus terus bekerja keras untuk 
mencampai kesana, kita akan terus 
berupaya memajukan Poltek kelapa 
Sawit Citra Widya Edukasi dan 
semua kita bisa memanfaatkannya 
untuk membangun sektor kalapa 
sawit,” katanya.

Sekadar informasi, sampai 
dengan wisuda angkatan ke 13 
tahun 2021 lalu, Politeknik Kelapa 
Sawit Citra Widya Edukasi telah 
meluluskan dari program Diploma 
3 sebanyak 1.403 lulusan, yang 
terdiri dari 627 lulusan(44,7 %) D3 
Budidaya, 333 lulusan (23,7%) D3 
Teknologi Pengolahan, dan 443 
(31,6%) lulusan D3 Manajemen 
Logistik.

Pada Webinar Sawit Nasional 
tersebut hadir sebagai narasumber 
yakni Kepala Pusat Penelitian Kelapa 
Sawit (PPKS) Medan, M. Edwin 
Syahputra Lubis, dan dari pihak 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS), yang 
diwakili Sekretaris Perusahaan 
BPDPKS, Achmad Maulizal 
Sutawijaya, dihadiri pula oleh para 
generasi milinial dari sejumlah 
institusi sekitar 420 peserta. q T2 

Klik untuk baca lebih lengkap: 
https://bit.ly/34bQNje

Industri
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Korporasi

2021, LABA BERSIH WILMAR MELESAT 
US$ 1,89 MILIAR
InfoSAWIT, SINGAPURA  —  
Wilmar International Limited 
(“Wilmar”), perusahaan agribisnis 
terkemuka di Asia, melaporkan 
rekor laba bersih sebesar US$ 1,89 
miliar untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2021 (“FY2021”) 
(FY2020: US$ 1,53 miliar). Tidak 
termasuk keuntungan dari item 
non-operasional dan perubahan 
nilai wajar aset biologis, laba bersih 
inti untuk tahun 2021 meningkat 
24% menjadi US$ 1,84 miliar 
(FY2020: US$1,49 miliar). Hasil yang 
solid dicapai didukung oleh kinerja 
yang kuat pada kuartal ketiga dan 
keempat tahun ini.

Sementara untuk enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021 (“2H2021”), laba 
bersih meningkat 23% menjadi 
US$ 1,14 miliar (2H2020: US$ 923,6 
juta) sementara laba bersih inti 
meningkat 30% menjadi US$ 1,11 
miliar (2H2020: US$ 850,8 juta). Ini 
adalah laba bersih tahun penuh dan 
paruh kedua tertinggi yang diraih 
Grup sejak melantai di bursa.

Dalam keterangan tertulis 
diterima InfoSAWIT, hasil yang 
baik ini disebabkan oleh kinerja 
yang kuat di sektor pakan  dan 
produk industri serta, didukung 
menguatnya perkebunan dan 
penggilingan gula yang berlanjut 
hingga paruh kedua tahun ini. 
Kinerja yang baik pada Pakan 
dan Produk Industri didukung 
oleh marjin penyulingan yang 

baik dan volume penjualan 
yang berkelanjutan dari operasi 
minyak tropis midstream, serta 
kontribusi yang stabil dari kegiatan 
perdagangan gula, meskipun 
ini sebagian dipengaruhi oleh 
marjin yang lebih tipis dan volume 
penjualan yang lebih lemah dari 
kedelai.

Untuk sektor pengi;ahan, 
didukung harga minyak sawit dan 
gula yang lebih tinggi semakin 
mendorong pertumbuhan 
Perkebunan & Penggilingan Gula 
di 2H2021. Namun demikian, biaya 
bahan baku yang tinggi berdampak 
pada Produk Makanan, karena biaya 
bahan baku meningkat lebih cepat 
daripada penyesuaian harga jual.

Pertumbuhan yang kuat 
dari investasi Grup di Afrika 
memberikan kontribusi yang baik 
terhadap Grup di 2H 2021 tetapi 

kontribusi keseluruhan dari investasi 
dipengaruhi oleh bagian hasil yang 
lebih lemah terutama dari entitas 
asosiasi dan usaha patungan Grup 
di China dan Eropa.

Pendapatan meningkat 30% 
menjadi US$ 36,26 miliar pada 2H 
2021 (2H 2020: US$ 27,87 miliar) 
terutama sebagai akibat dari harga 
komoditas yang lebih tinggi. Selain 
itu, volume penjualan untuk Produk 
Makanan kemasan menengah dan 
curah serta minyak tropis tumbuh 
selama periode tersebut, meskipun 
pertumbuhan tersebut dihambat 
oleh melemahnya penjualan minyak 
sayur dan biji-bijian serta penjualan 
barang-barang gula. Pendapatan 
untuk FY2021 meningkat 30% 
menjadi US$ 65,79 miliar (FY 2020: 
US$ 50,53 miliar).. q T2 

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