
InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 1

1 

N E W SN E W S
www.infosawit.com

Vol. 9 No. 152   Edisi 5 -11 Maret 2022
Terbit setiap hari jum’at. Harga RP. 20.000,-/bulan

Office :
PT MITRA MEDIA NUSANTARA

Jl. Raya Leuwinanggung No. 55 Rt 003/03 
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos-Depok, Jawa Barat 16456. 

Hotline. 0812 8483 2789 / 0812 8729 9959
email : marketing@infosawit.com

sawit.magazine@gmail.com

VERSI DIGITAL
Untuk Berlangganan dan 

pemasangan iklan, Hubungi :
0812 8483 2789 / 0812 8729 9959
email : marketing@infosawit.com, 

sawit.magazine@gmail.com
Contact : Ignatius Ery Kurniawan

@infosawitcom InfoSAWIT TV

Ads Space Available

Ads Space 
Available

HARGA TBS 
TERUS NAIK 
SUMUT 
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Utama

InfoSAWIT, KUALALUMPUR — 
Dalam berbagai analisa, harga 
minyak sawit mentah (CPO) akan 
tetap tinggi hingga paruh pertama 
(1H) 2022, tetapi faktanya bisa saja 
harga CPO itu tiba-tiba melemah 
lantaran produksi minyak nabati 
global diprediksi meningkat.

Meningkatnya harga CPO hingga 
ke level tertinggi RM 5.900/ton 
dan RM 6.000/ton akibat sentimen 
ketatnya pasokan minyak nabati 
dan meningkatnya harga minyak 
mentah. Analis Affin Hwang Capital, 
yang berbasis di Kuala Lumpur, 
Nadia Aquidah mengungkapkan, 
adanya penurunan pajak impor CPO 
di India ditambah dengan kebijakan 
pemerintah Indonesia baru-baru 

ini untuk mengatur ekspor minyak 
sawit juga memiliki andil membuat 
harga CPO tetap tinggi.

Namun demikian ungkap Nadia 
Aquidah, dirinya percaya bahwa 
produksi minyak nabati global 
akan meningkat pada tahun 2022 
didukung oleh kondisi cuaca yang 
relatif lebih baik di sebagian besar 
negara produsen dan aktivitas 
pengolahan industri minyak nabati 
yang lebih tinggi.

Lebih lanjut catat Nadia, 
masih banyak ketidakpastian di 
sisi penawaran dan permintaan 
global, yang dapat menentukan 
waktu dan besarnya perubahan 
harga CPO dalam beberapa bulan 
mendatang. “Kami berharap semua 

perusahaan perkebunan kelapa 
sawit mendapatkan keuntungan, 
terutama yang memiliki prospek 
pendapatan lebih tinggi,” katanya 
dalam sebuah riset yang diterbitkan 
baru-baru ini.

Dia mengatakan sektor hulu 
perusahaan perkebunan kelapa sawit 
kemungkinan akan lebih sensitif 
terhadap perubahan harga CPO, dan 
mereka yang beroperasi di Malaysia 
dapat memperoleh keuntungan 
lebih banyak dibandingkan dengan 
perusahaan perkebunan kelapa 
sawit yang beroperasi di Indonesia, 
lantaran ada kewajiban menjual 
sebagian produk minyak sawit 
mereka untuk sementara dengan 
harga lebih rendah.

Affin Hwang menaikkan 
perkiraan harga rata-rata CPO 
menjadi RM 4,400 per ton dari RM 
3,300 per ton sebelumnya.

Dilansir News Strait Times, Nadia 
mencatat, beberapa faktor yang 
bisa menentukan harga CPO naik 
atau justru melemah diantaranya 
yakni, adanya permintaan yang lebih 
kuat/lebih lemah dari perkiraan 
dan produksi yang lebih rendah/
lebih tinggi dari perkiraan yang 
mempengaruhi harga minyak nabati.

Ekspor produk minyak sawit 
yang lebih kuat/lebih lemah dari 
perkiraan, produksi biodiesel yang 
lebih kuat/lemah dari perkiraan 
terutama di Indonesia dan Malaysia, 
dan perubahan kebijakan serta 
struktur pajak. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3sY1j7m

INI LOH YANG BISA MEMBUAT 
HARGA CPO LONGSOR DI 2022
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InfoSAWIT, MUARA ENIM — 
Dalam sambutannya pada acara 
Penanaman Perdana Peremajaan 
Sawit Rakyat (PSR) dan Temu 
Pekebun Sawit dengan tema Lestari 
Alamnya Sejahtera Petaninya yang 
dilaksanakan di Desa Kencana 
Mulia, Kecamatan Rambang 
Kabupaten Muara Enim, Sumatera 
Selatan, Jumat (4/03/2022), 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 
mengungkapkan, Industri kelapa 
sawit nasional diketahui turut 
berkontribusi terhadap PDB nasional 
sebesar 3,5% serta berperan dalam 
mengentaskan kemiskinan dan 
penciptaan lapangan kerja bagi 
lebih dari 16 juta pekerja.

“Sehingga dapat dikatakan 
bahwa sawit merupakan komoditas 
yang selalu diperlukan baik 
oleh masyarakat Indonesia 
maupun masyarakat dunia,” 
ucap  Airlangga Hartarto, dalam 
rangkaian Peringatan Hari Lahir 
ke-96 Nahdlatul Ulama (NU) yang 
berlangsung  pada lahan kebun 
kelapa sawit milik Koperasi Serasa 
Mulya, Koperasi Maju Bersama, dan 
Gapoktan Sepakat dengan total luas 
lahan 328,5 hektare.

Lebih lanjut tutur Airlangga, 
kegiatan hari ini adalah replanting 
sawit yang sudah menjadi program 
Pemerintah, dan ini merupakan 
bukti nyata dukungan Pemerintah 
dalam menyukseskan program 
PSR. Diharapkan kedepannya para 
pekebun sawit swadaya dapat 
termotivasi untuk mengikuti 

program PSR. “Keterlibatan Bupati/
Kepala Daerah di wilayah lainnya 
yang menjadi sentra produksi 
kelapa sawit pun dapat mendorong 
untuk mencapai target PSR,” 
katanya dalam keterangan tertulis 
diterima InfoSAWIT.

Komoditas kelapa sawit 
dipandang sebagai komoditas 
yang penting bagi perekonomian 
nasional, maka itu Pemerintah terus 
berupaya untuk mempercepat 
realisasi program PSR atau 
replanting dengan berbagai 
kebijakan salah satunya dengan 
mendorong bentuk kerjasama 
strategis multipihak.

Program PSR merupakan salah 
satu Program Strategis Nasional 
sebagai upaya Pemerintah dalam 
meningkatkan produktivitas 
tanaman perkebunan kelapa sawit 
nasional yang saat ini rata-rata 
sebesar 3-4 ton/hektare dan umur 
tanaman diatas 25 tahun.

Pelaksanaan program PSR 
dengan penggunaan bibit unggul 

PEMERINTAH TARGETKAN PSR TERUS BERJALAN 
DIDUKUNG KUR DAN DANA BPDPKS  
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dan penerapan Good Agriculture 
Practice (GAP), akan meningkatkan 
produksi kelapa sawit tanpa harus 
melakukan pembukaan lahan baru, 
sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan pekebun rakyat secara 
optimal.

Program PSR ditargetkan dari 
tahun 2020-2022 untuk lahan seluas 
540 ribu hektare dan didukung 
pembiayaan dari Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(BPDP-KS) sebesar Rp30 juta/
hektare untuk maksimal lahan 
seluas 4 hektare/pekebun.

“Untuk modal kerjanya seperti 
beli pupuk dan sebagainya bisa 
dilanjutkan dengan menggunakan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana 
diberikan grace period selama 5 
tahun dan besar bunga nya hanya 
3% karena sisa 3% nya di subsidi 
oleh Pemerintah,” jelas tandas 
Airlangga. 

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3KDLAk2
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InfoSAWIT, MEDAN  —  Merujuk 
hasil dari tim penetapan harga 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 9 - 15 Maret 2022, 
telah menyepakati harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 139,61/
Kg menjadi Rp 4.200,51/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.256,03/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.564,80/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.774,45/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.881,19/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.916,57/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
4.070,76/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 4.096,93/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 4.200,51/Kg, 
sawit umur 21 tahun Rp 4.191,90/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 
4.136,13/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 4.094,70/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 3.957,66/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 3.834,96/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 17.443,41/Kg 
dan harga Kernel Rp 13.944,26/Kg 
dengan indeks K 91,35%.

Harga TBS Sawit Riau Periode 
9-15 Maret 2022

Merujuk hasil dari tim 
penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau 
merujuk surat Penetapan Harga 
TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No. 
10 periode 9-15 Maret 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 
10 - 20 tahun naik Rp 252,57 /Kg 
menjadi Rp 4.183,51/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.113,05/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.360,84/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.661,13/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.747,59/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.893,99/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
4.000,28/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 4.090,66/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 4.183,51/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 4.012,42/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 3.993,05/
Kg, sawit umur 23 tahun Rp 
3.976,91/Kg, sawit umur 24 tahun 
Rp 3.815,51/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 3.726,74/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 

ditetapkan Rp 17.348,39/Kg, dan 
harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 
13.210,00/Kg, dengan indeks K 
93,04%.

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode I Maret 2022

Merujuk hasil dari Tim 
Penetapan Harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), periode I - Maret 
2022, ditetapkan pada 10 Maret 
2022 telah menyepakati sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 176,11/
Kg menjadi Rp 3.429,22/Kg. Rapat 
selanjutnya dilakukan pada Jumat, 
18 Maret  2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.106,87/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.197,11/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.278,86/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.350,71/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.414,97/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.473,02/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.522,09/Kg; sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.605,33/Kg; sawit umur 
21 tahun Rp 3.553,06/Kg; sawit 

HARGA TBS SAWIT TERUS NAIK 
SUMUT 4.200,51/KG, RIAU & SUMSEL ?
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InfoSAWIT, JAKARTA – MPanen menjadi 
salah satu kegiatan rutin dalam pengelolaan 
perkebunan kelapa sawit, hanya saja bila 
panen dilakukan secara serampangan maka 
tidak akan didapat hasil yang maksimal 
keuntunganpun bisa melambung.

lantaran dalam memanen kelapa 
sawit perlu dilakukan beberapa kegiatan 
sebelum buah sawit siap di panen, salah 
satunya.... Berita lengkap klik https://
bit.ly/3w27hpw

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, KUALA LUMPUR – Dalam 
berbagai analisa, harga minyak sawit 
mentah (CPO) akan tetap tinggi hingga 
paruh pertama (1H) 2022, tetapi faktanya 
bisa saja harga CPO itu tiba-tiba melemah 
lantaran produksi minyak nabati global 
diprediksi meningkat.

Meningkatnya harga CPO hingga ke 
level tertinggi RM 5.900/ton dan RM 6.000/
ton akibat.... Berita lengkap klik https://
bit.ly/3sY1j7m

News Hit

Cara Memanen Buah Sawit yang 
Benar, Supaya Keuntungan 
Melambung

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

Ini Loh yang Bisa Membuat Harga 
CPO Longsor di 2022

InfoSAWIT, BOGOR — Terkait 
dengan perkebunan kelapa sawit 
dalam kawasan hutan. Selama 
ini petani selalu dituduh, petani 
sawit lah yang merusak hutan atau 
membabat hutan untuk sawit, 
demikian ungkap Sekjen Serikat 
Petani Kelapa Sawit, Manusetus 
Darto, dalam acara Diskusi 
Awal Pertemuan Nasional SPKS 
Tahun 2021, bertajuk “Strategi 
mengimplementasikan Roadmap 
Petani Mandiri Menuju Sertifikasi 
ISPO”, di Bogor, akhir November 
2021 lalu, dihadiri InfoSAWIT.

Tutur Darto, tetapi perlu menjadi 
perhatian bahwa merujuk data 
yang disusun oleh Auriga dan 
Strengthening Palm Oil Sustainability 
(SPOS) Indonesia menunjukkan 
bahwa, lahan petani sawit swadaya 
seluas 1,9 juta dan hanya 0,7 juta 
ha yang tumpang tindih dengan 
kawasan hutan. “Petani ini masuk 
dalam kategori pekebun kurang dari 
25 ha,” kata Darto.

Sementara bila mengacu ke data 
pemerintah menunjukkan bahwa 
luas perkebunan kelapa sawit rakyat 
ada sebanyak 6,7 juta ha.  Padahal 

tutur Darto bila mengacu data 
dari  Auriga dan SPOS Indonesia, 
total luasan kebun sawit plasma 
dan swadaya hanya sekitar 3 juta 
ha, maka akan ada selisih sekitar 
3,7 juta ha. “Ini yang perlu segera 
dikategorisasikan lebih jelas,” 
tandas Darto.

Kondisi ini tentu saja 
menimbulkan kerugian bagi petani 
sawit yang memiliki lahan sawit 
kurang dari 25 ha, dan sering kali 
dituduh merambah hutan, tentunya 
merugikan negara dari sisi pajak. 
“Jelas, dengan data yang baik, tidak 
ada lagi yang berlindung dibalik 
‘kata’ Perkebunan rakyat,” kata 
Darto.

Sebab itu pihaknya mengajak 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) agar bersama-sama, 
memperkuat institusi Badan 
Pengelolaan Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS), serta 
kebijakan-kebijakan yang 
mengaturnya agar dikemudian hari, 
para petani sawit swadaya skala 
kecil memperoleh layanan yang 
lebih baik. q T2

Berita lengkap klik https://bit.
ly/3MB5xtv

SPKS PERTANYAKAN SELISIH 
3,7 JUTA HA LAHAN PETANI 
SAWIT, PERLU KATEGORI JELAS

umur 22 tahun Rp 3.510,20/Kg; sawit 
umur 23 tahun Rp 3.459,51/Kg; sawit 
umur 24 tahun Rp 3.402,13/Kg; dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.244,10/
Kg. Harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.492,37/Kg 

dan harga Inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 12.806,68/Kg dengan indeks K 
89,47% q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3MJg3i6

https://bit.ly/3w27hpw
https://bit.ly/3CbQX6M
https://bit.ly/3sY1j7m
https://bit.ly/3w27hpw
https://bit.ly/3CbQX6M
https://bit.ly/3sY1j7m
https://bit.ly/3MB5xtv
https://bit.ly/3MB5xtv
https://bit.ly/3MB5xtv
https://bit.ly/3MJg3i6
https://bit.ly/3CbQX6M


InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 6

6 

GAPKI-NU SEPAKAT LAKUKAN PENDAMPINGAN 
KEMITRAAN PETANI SAWIT

InfoSAWIT, PALEMBANG  —
Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia (GAPKI) bersama 
dengan Nahdhatul Ulama (NU) 
menandatangani Memorandum 
of Understanding (MoU) 
pendampingan kemitraan petani 
kelapa sawit warga Nahdatul Ulama 
(4/3/2022).

“GAPKI bersama NU akan 
bekerja sama dalam pelaksanaan 
Peremajaan Sawit Rakyat bagi 
petani NU melalui kemitraan 
dengan perusahaan sawit dalam 
bentuk pembinaan dan pendidikan,” 
ungkap Ketua Umum GAPKI, Joko 
Supriyono, dalam keterangan resmi 
diterima InfoSAWIT.

Menurut Joko, MoU ini penting 
agar petani kelapa sawit NU dapat 
terus meningkatkan produktivitas 
dalam budidaya kelapa sawit. 
“Dengan produktivitas yang lebih 
baik, diharapkan petani kelapa sawit 
lebih sejahtera,” tuturnya.

Produktivitas dan kesejahteraan 
petani, menurut Joko, sangat 
penting bagi perkembangan 
sebuah wilayah. Ia menjelaskan 
bahwa semakin sejahtera petani, 
maka roda perekonomian disebuah 

daerah akan lebih cepat berputar. 
“Dengan demikian, akan terjadi 
multiplier effect yang menyebabkan 
sektor-sektor lain yang mendukung 
industri sawit dan juga kebutuhan 
petani ikut berputar,” terang Joko.

Sementara diungkapkan Ketua 
Umum Pengurus Besar Nahdhatul 
Ulama, Yahya Chalil Staquf, Kerajaan 
Sriwijaya yang besar selama 700 
tahun harus kehilangan kejayaannya 
karena gagal mengelola alam. 
Sriwijaya kalah karena gagal 
merawat sungai musi sehingga 
terjadi pendangkalan akibatnya 

akses Sriwijaya terhadap dunia luar  
menjadi terputus.

“Peradaban tidak akan bisa 
bertahan jika tidak bisa menjaga 
alam,” ungkap Pria yang biasa 
dipanggil Gus Yahya.

Hal inilah yang mendasari 
NU untuk terus menjaga jagat 
(alam). “Kita semua, tidak hanya di 
Indonesia tapi seluruh dunia, tidak 
akan mampu bertahan jika tidak 
mampu merawat alam,” tandas dia. 
q T2 

Klik untuk baca lebih lengkap: 
https://bit.ly/3KwWAQ0

Industri
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Korporasi

LABA BERSIH BUMITAMA 
CAPAI RP 648,6 MILIAR SELAMA 2021

InfoSAWIT, SINGAPURA  —  
Bumitama Agri Ltd. (“Bumitama”) 
yang terdaftar di Bursa Singapura 
adalah salah satu perkebunan 
kelapa sawit terkemuka di Indonesia 
dengan produk utama minyak sawit 
mentah (“CPO”) dan inti sawit (“ 
PK”). Grup telah merilis hasil kinerja 
keuangannya untuk dua belas bulan 
yang berakhir pada Desember 2021.

Tahun 2021 berakhir dengan 
catatan tinggi bagi Bumitama 
karena metrik keuangan utama 
secara keseluruhan melonjak 
ke rekor tertinggi pada kuartal 
keempat tahun 2021 (“4Q21”). 
Pendapatan mencapai Rp 3,8 triliun 
dalam periode tersebut, atau 24% 
lebih tinggi dari periode yang sama 
tahun sebelumnya (“4Q 2020”). 
Laba bersih Grup juga naik 29% YoY 
mencapai Rp 648,6 miliar.

Kinerja kuartalan yang luar biasa 
didorong sepenuhnya oleh harga 
minyak sawit yang tinggi yang 
dipicu oleh volume produksi yang 
lebih rendah dari yang diharapkan 
di industri. Akibatnya, harga jual 
CPO oleh Grup pada 4Q 2021 
melonjak 56% YoY, dan rata-rata 

di Rp 13.492 per kg. Palm Kernel 
(inti sawit/PK) juga melonjak 74% 
YoY, dan rata-rata di Rp 8.495 per 
kg. Harga jual yang lebih tinggi 
dari kedua produk utama berhasil 
mengimbangi volume yang lebih 
lemah dalam periode tersebut.

Output yang lebih rendah 
dari perkiraan pada 4Q 2021 juga 
dialami oleh perusahaan karena 
volume produksi dalam periode 
tersebut ternyata menjadi masa 
produksi terendah untuk tahun ini, 
kejadian pertama bagi Bumitama 
sejak menjadi perusahaan publik 
pada tahun 2012. Anomali produksi 
ini telah terjadi. di tengah kondisi 
cuaca La Nina dua kali lipat yang 
berarti lebih banyak curah hujan di 
wilayah berkembang.

Dalam keterangan tertulis 
diterima InfoSAWIT, dengan rata-
rata hari hujan di perkebunan 
yang dikelola Bumitama mencapai 
190 hari pada tahun 2021, atau 
22% lebih tinggi dari rata-rata 10 
tahun, yang merupakan kali kedua 
berturut-turut sejak pola iklim 
muncul pada tahun 2020. Oleh 
karena itu, La Nina 2021 ini disebut 

sebagai double-dip karena biasanya 
peristiwa La Nina terjadi setiap 3 
sampai 5 tahun atau lebih. “Terakhir 
kali kami melihat ini adalah pada 
peristiwa La Nina berturut-turut 
pada tahun 2010 dan 2011,” 
demikian catat pihak perusahaan 
dalam keterangan resminya.

Tercatat tahun 2021 juga 
merupakan tahun tonggak sejarah 
bagi Bumitama karena pendapatan 
kotor lebih dari sepuluh triliun 
Rupiah untuk pertama kalinya 
dalam catatan. Pendapatan Grup 
mencapai Rp 12,2 triliun di tahun 
ini, naik 35% dibandingkan tahun 
2020. Jumlah pendapatan untuk CPO 
dan PK dalam tahun ini meningkat 
secara signifikan, masing-masing 
sebesar 30% dan 75%, yang 
disebabkan oleh harga jual dan 
volume penjualan yang lebih tinggi, 
di tengah meningkatnya produksi 
Grup. Selanjutnya, laba bersih yang 
dibukukan Bumitama mencapai 
rekor tertinggi sepanjang masa, 
melonjak 53% YoY, menjadi Rp 1,7 
triliun.

Pada 7 Januari 2022, Bumitama 
telah menerima peningkatan 
peringkat dari RAM Ratings, 
lembaga pemeringkat kredit 
terkemuka di Malaysia, karena 
secara berturut-turut membuat 
pengungkapan kinerja yang lebih 
tinggi dari perkiraan. Peringkat 
AA2/Stabil yang baru diberikan ini 
merupakan peningkatan peringkat 
pertama yang didorong oleh 
kinerja Bumitama, setelah berhasil 
mempertahankan peringkat AA3/
Stabil selama sembilan tahun 
terakhir. q T2 

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3671iVF
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