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InfoSAWIT  —  Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) untuk periode 23 - 
29 Maret 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun 
turun Rp 66,17/Kg menjadi Rp 
3.778,71/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.925,76/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.204,83/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.398,04/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.494,39/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 

HARGA TBS SUMUT TURUN 
RIAU LONGSOR, SUMSEL?
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3.524,74/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.619,99/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.687,33/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.778,71/Kg, 
sawit umur 21 tahun Rp 3.771,40/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 
3.722,20/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 3.685,65/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 3.564,75/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 3.456,50/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.389,21/Kg 
dan harga Kernel Rp 13.888,02/Kg 
dengan indeks K 91,35%.

Harga TBS Sawit Riau Periode 
23-29 Maret 2022 Longsor Rp 
520,98/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No.12 periode 23-
29 Maret 2022, telah menyepakati 
harga sawit Riau umur 10 - 20 tahun 
turun Rp 520,98/Kg menjadi Rp 
3.723,81/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
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di lakukan oleh dinas perkebunan di 
Indonesia, nah bila jika pungutan CPO 
tinggi maka harga CPO yang menjadi 
acuan penentuan harga TBS petani 
tadi akan rendah akibatnya harga TBS 
juga ikut turun. 

Sebagai ilustrasi dengan adanya 
kenaikan pungutan ekspor sawit 
terbaru melalui PMK 23/PMK.05/2022 
ini SPKS memperkirakan bakal terjadi 
pengurangan harga TBS di tingkat 
petani kelapa sawit sekitar Rp. 600-
700/kg TBS sawit.

Sekjen SPKS, Mansuetus Darto 
meminta, agar pungutan ekspor sawit 
terbaru ini di batalkan. Kalau sekarang 
ini kebutuhan dana untuk subsidi 
biodiesel B30 sangat besar maka 
langkah yang seharunya di ambil oleh 

2.779,61/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.997,46/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.261,62/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.338,14/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.468,45/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.562,67 /Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.642,07/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.723,81/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.573,52/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.556,51/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.542,33/Kg, 
sawit umur 24 tahun Rp 3.400,55/
Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.322,57/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
15.337,61/Kg, dan harga inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 12.701,00/Kg, 

InfoSAWIT, JAKARTA — Sebelumnya 
guna mengantisipasi harga minyak 
goreng sawit yang menjulang tinggi, 
akhhirnya pemerintah menerapkan 
kebijakan dengan menaikan Pungutan 
Ekspor yang dikumpulkan oleh Badan 
Pengelola Dana Perkebunan kelapa 
Sawit (BPDPKS), sesuai PMK No. 23 
Tahun 2022.

Hanya aja kebijakan yang dipilih 
akan berdampak kepada petani kelapa 
sawit, utamanya petani kelapa sawit 
swadaya. Diungkapkan pihak Serikat 
Petani Kelapa Sawit (SPKS), kenapa 
Pungutan Ekspor sawit tersebut 
merugikan petani? lantaran harga 
minyak sawit mentah (CPO) itu menjadi 
acuan penentuan atau penghitungan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) yang 

dengan indeks K 92,44%.

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode II-Maret 2022 Naik Rp 
229,56/Kg

Merujuk hasil dari Tim 
Penetapan Harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), periode II - Maret 
2022, ditetapkan pada 18 Maret 
2022 telah menyepakati sawit umur 
10 - 20 tahun naik Rp 229,56/Kg 
menjadi Rp 3.834,89/Kg. Rapat 
selanjutnya dilakukan pada Senin, 
11 April 2022.

Berikut harga sawit Provinsi Sumsel 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 3.306,69/Kg; 

pemerintah dengan menurunkan target 
program biodiesel yang saat ini B30 
menjadi B20. Jika diturunkan menjadi 
B20, maka dana sawit akan surplus.

Selain bahan baku akan tersedia 
karena diturunkan menjadi B20, 
dana sawit yang surplus tadi 
bisa digunakan untuk mengatasi 
masalah kelangkaan minyak goreng. 
Menyingung dana yang tersisa di 
BPDPKS itu pungutan dari tahun 2015 
– 2021 sekitar Rp. 138 Triliun masih 
ada sisa sekitar 22 Triliun artinya 
untuk kepentingan program yang 
berhubungan dengan petani sawit 
seperti program PSR masih tersedia 
dananya. q T2

Berita lengkap klik https://bit.
ly/3uy8dQc

SIAP-SIAP HARGA TBS SAWIT BAKAL TERGERUS 
PASKA PUNGUTAN EKSPOR DINAIKAN

sawit umur 4 tahun Rp 3.402,18/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.488,73/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.564,84/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 3.632,92/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.694,44/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.746,45/Kg; sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.834,89/Kg; sawit umur 
21 tahun Rp 3.779,57/Kg; sawit umur 
22 tahun Rp 3.734,11/Kg; sawit umur 
23 tahun Rp 3.680,34/Kg; sawit 
umur 24 tahun Rp 3.619,45/Kg; dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.453,19/
Kg. Harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 16.539,38/Kg 
dan harga Inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 13.393,40/Kg dengan indeks K 
89,47%. q T2

https://bit.ly/36whOir
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InfoSAWIT, JAKARTA — Pada 
akhir tahun 2021 lalu telah terjadi 
kelangkaan dan lonjakan harga 
minyak goreng sawit di Indonesia. Hal 
ini cukup memprihatinkan mengingat 
Indonesia merupakan negara 
produsen dan eksportir minyak sawit 
mentah (CPO) terbesar di dunia, 
namun sayangnya tidak berdaulat 
dalam mencukupi kebutuhan 
domestik CPO sebagai bahan baku 
minyak goreng sawit. Beberapa pihak 
menilai negara dinilai gagal dalam 
melakukan pengawasan (operasi 
pasar) dalam memastikan kestabilan 
harga dan ketersediaannya.

Salah satu isu krusial yang 
mengemuka sebagai penyebab 
polemik minyak goreng sawit 
ini adalah adanya dugaan 
penguasaan sumber daya yang 
masih terkonsentrasi pada segelintir 
pemain besar. Berdasarkan data 
Concentration Ratio (CR) yang 
dihimpun KPPU pada 2019, sekitar 

4 PEMAIN BESAR MINYAK GORENG 
SAWIT YANG KUASAI 40% PASAR

40% pangsa pasar minyak goreng 
dikuasai empat perusahaan besar 
yang menguasai usaha perkebunan, 
pengolahan CPO dan beberapa 
produk turunan salah satunya minyak 
goreng sawit.

Dalam keterangan resmi dari 
koalisi masyarakat sipil, seperti Sawit 
Watch – ELSAM – HuMa – PILNET 
– Greenpeace Indonesia, mencatat 
empat produsen tersebut diantaranya 
Wilmar International Ltd, Indofood 
Agri Resources Ltd, Grup Musim Mas, 
dan Royal Golden Eagle International 
(RGEI).

“Struktur pasar seperti itu, 
membuat industri minyak goreng 
di Indonesia masuk dalam kategori 
monopolistik yang mengarah ke 
oligopoly yang berdampak terhadap 
konsumen sebagai end-user yang 
merasa dirugikan,” demikian catat 
keterangan resmi tersebut diterima 
InfoSAWIT, Kamis (24/3/2022)

Selain itu pelaksanaan kebijakan 

program biodiesel berdampak pada 
pergeseran besar dalam konsumsi 
CPO dalam negeri. Sebelumnya 
konsumsi dalam negeri didominasi 
oleh industri pangan, namun sekarang 
menjadi industri biodiesel. Konsumsi 
CPO untuk biodiesel naik tajam dari 
5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta 
ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi 
CPO untuk industri pangan turun dari 
9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta 
ton di 2020.

“Pengusaha kini lebih cenderung 
menyalurkan CPO-nya ke pabrik 
biodiesel karena pemerintah 
menjamin perusahaannya tidak bakal 
merugi. Pasalnya ada kucuran subsidi 
yang berasal dari Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) 
jika harga patokan di dalam negeri 
lebih rendah dari harga Internasional. 
Sebaliknya, jika CPO dijual ke 
pabrik minyak goreng, pengusaha 
tak mendapatkan insentif seperti 
itu,” catat para pihak organisasi 

<< back to cover >>
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masyarakat sipil.
Situasi ini menunjukkan kegagalan 

Pemerintah Indonesia untuk 
merealisasikan kedaulatan pangan 
sebagian bagian dari hak asasi manusia. 
Kelangkaan minyak goreng dan 
lonjakan harga menunjukkan kegagalan 
Pemerintah Indonesia menjalankan 
politik pangan yang demokratik, 
berdasarkan keadilan sosial, dan 
kepedulian terhadap ekologi.

Selain itu, situasi tersebut 
merupakan kegagalan pemerintah 
merealisasikan tujuan negara untuk 
memajukan kesejahteraan umum 
dan keadilan sosial, khususnya 
dalam menerjemahkan kedaulatan 
pangan sebagai politik hukum 
dan hak asasi manusia sebagai 
bagian dari  manifestasi kewajiban 
konstitusionalitas negara. Kedaulatan 
pangan merupakan hak warga 
negara  atas pangan  yang dibangun 
berdasarkan pilar kesetaraan, 
keberlanjutan, dan demokrasi 
seperti telah dimandatkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
Bahkan Pemerintah Indonesia 
semestinya tidak tunduk pada 
tuntutan pasar dan perusahaan, 
termasuk memberikan fasilitasi 
insentif bagi korporasi. 

Pemerintah Tetapkan Aturan 
Bagi Pemasok Minyak Goreng 
Sawit Curah Bersubsidi

Guna berpartisipasi dalam program 
penyediaan Minyak Goreng sawit 
Curah, yang akan didukung dengan 
subsidi dari Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), 
pelaku usaha mesti melakukan 
pendaftaran online melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas).

Data yang harus dimasukkan ke 
dalam SIINas berupa nama perusahaan, 
Nomor Pokok Wajib Pajak, perizinan 
berusaha, kapasitas produksi, rencana 

produksi, rencana penggunaan bahan 
baku CPO dan rencana distribusi 
Minyak Goreng Curah.

Diungkapkan Direktur Jenderal 
Industri Agro Kemenperin Putu Juli 
Ardika, rencana penggunaan bahan 
baku harus memuat informasi jumlah 
bahan baku CPO dan asal bahan baku 
CPO. Sedangkan rencana distribusi 
paling sedikit memuat informasi 
jumlah Minyak Goreng Sawit Curah 
yang akan didistribusikan, profil 
jaringan distribusi, lokasi tujuan 
distribusi di kabupaten/kota, dan 
waktu pelaksanaan distribusi.

Langkah selanjutnya, Dirjen 
Industri Agro melakukan verifikasi 
kelengkapan dan kebenaran dokumen 
pendaftaran. Pelaku usaha yang 
lolos verifikasi memperoleh nomor 
registrasi paling lama tiga hari sejak 
pendaftaran lengkap dan benar.

Kemudian, Dirjen Industri Agro 
menyampaikan nomor registrasi dan 
konsep perjanjian pembiayaan kepada 
Direktur Utama BPDPKS melalui 
sistem elektronik. “Para pelaku usaha 
terverifikasi akan menandatangani 
perjanjian pembiayaan penyediaan 
Minyak Goreng Curah untuk 
kebutuhan masyarakat, usaha mikro, 

dan usaha kecil dalam kerangka 
pembiayaan oleh BPDPKS secara 
elektronik melalui SIINas,” jelas Putu 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Senin (21/3/2022).

Ia menjelaskan, penandatanganan 
perjanjian tersebut dilakukan 
paling lama lima hari kerja sejak 
mendapatkan registrasi dan perjanjian 
pembiayaan.

Untuk memperoleh Dana 
Pembiayaan Minyak Goreng Sawit 
Curah, pelaku usaha mengajukan 
permohonan pembayaran Dana 
Pembiayaan Minyak Goreng Curah 
kepada BPDPKS yang disampaikan 
secara online melalui SIINas dengan 
mengunggah dokumen berupa 
laporan rekapitulasi dan bukti 
transaksi penjualan pada setiap 
distributor dan/atau pengecer dan 
faktur pajak.

Setelah mendapat verifikasi 
dari Dirjen Industri Agro, surat 
permohonan pembayaran Dana 
Pembiayaan Minyak Goreng Curah 
dan hasil verifikasi disampaikan 
kepada BPDPKS secara elektronik. 
Dalam melakukan verifikasi, Dirjen 
Industri Agro dapat dibantu oleh 
surveyor independen yang ditunjuk 
dan didanai oleh BPDPKS berdasarkan 
permintaan Direktur Jenderal.

Pelaku usaha yang melakukan 
perjanjian penyediaan dengan 
BPDPKS wajib menyediakan dan 
mendistribusikan Minyak Goreng 
Curah bagi kebutuhan masyarakat, 
usaha mikro, dan usaha kecil serta 
dilarang mendistribusikan Minyak 
Goreng Curah ke industri besar atau 
industri menengah, mengemas ulang, 
dan/atau mengekspor Minyak Goreng 
Sawit Curah.

“Kemenperin melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan atas..... 
q T2 Berita Lengkap klik https://bit.
ly/3tG4X67 

<< back to cover >>

Para pelaku usaha 
terverifikasi akan 
menandatangani 

perjanjian pembiayaan 
penyediaan Minyak 
Goreng Curah untuk 

kebutuhan masyarakat, 
usaha mikro, dan 
usaha kecil dalam 

kerangka pembiayaan 
oleh BPDPKS secara 
elektronik melalui 

SIINas.
Putu Juli Ardika 

Direktur Jenderal Industri Agro 
Kemenperin
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PRESIDEN JOKOWI BERTEMU PERWAKILAN 
PETANI SAWIT SWADAYA

InfoSAWIT, JAKARTA — Presiden 
Joko Widodo menerima kedatangan 
sejumlah petani sawit swadaya di 
Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 
23 Maret 2022. Dalam pertemuan 
tersebut, para petani menyampaikan 
sejumlah hal mulai dari persoalan 
petani sawit hingga inovasi-inovasi 
yang telah dikembangkan oleh para 
petani sawit swadaya.

“Kami menyampaikan beberapa 
inovasi-inovasi yang telah 
dikembangkan oleh petani swadaya. 
Alhamdulillah sambutan beliau 
cukup baik dan responsnya cukup 
baik terutama yang terkait dengan 
bagaimana nanti pendanaan BPDPKS 
(Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit) itu bisa dikontribusikan 
kepada petani swadaya secara 
maksimal,” ujar perwakilan petani, 
Rukaiyah Rafik, dalam keterangannya 
selepas pertemuan.

Pada kesematan tersebut, 
para petani sawit swadaya juga 
mengusulkan agar ada perwakilan 
petani sawit swadaya yang duduk di 
dalam struktur Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit  (BPDPKS). 
Dengan demikian, diharapkan 
kepentingan para petani sawit swadaya 
dari seluruh Indonesia dapat terlayani.

Sementara itu, terkait dengan 
program biodiesel, para petani 
sawit swadaya mengusulkan agar 
perusahaan-perusahaan biodiesel 
bisa menjalin kemitraan dengan para 
petani swadaya melalui kerja sama 
secara langsung. Menurut Rukaiyah, 
hal tersebut cukup membahagiakan 
bagi para petani swadaya di seluruh 
Tanah Air.

“Ini cukup, menurut kami cukup 
membahagiakan karena kami sendiri di 
sini adalah perwakilan dari petani sawit 
swadaya seluruh Indonesia. Jika ini 
terjadi maka kami yakin bahwa petani 
swadaya akan lebih sejahtera dan 
mandiri di masa depan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu Presiden 
Jokowi juga mendorong koperasi-
koperasi petani sawit swadaya untuk 
memproduksi minyak goreng agar 
tidak langka, serta bisa diakses secara 
murah dan mudah oleh masyarakat 
luas. Menurut Rukaiyah, 45% dari total 
produksi minyak sawit di Indonesia 
berasal dari petani swadaya.

“Kami berterima kasih kepada 
Bapak Presiden atas sambutan 
hangatnya dan juga beberapa 
arahan-arahan dari Bapak. Nanti 
Bapak menyampaikan akan mencoba 
juga untuk berdiskusi dengan 
koperasi-koperasi di mana nanti akan 
kita bikin satu model untuk petani 
bisa memproduksi minyak goreng,” 
tandasnya.

6 Hasil Pertemuan Presiden 
Jokowi dengan Petani Sawit 
Swadaya

Beberapa perwakilan petani sawit 
swadaya pada Rabu (23/3/2022) 
bertemu dengan Presiden Joko 
Widodo di Istana Negara, pada 
kesempatan itu sejumlah hal dibahas.

Beberapa diantaranya mengenai 
inovasi petani sawit swadaya yang 
telah dilakukan hingga belum adanya 
keterwakilan petani sawit swadaya di 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS).

Tutur Sekjen Serikat Petani 
Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus 
Darto, setidaknya terdapat 6 hasil 
dari pertemuan dengan Presiden 
Joko Widodo, diantaranya pertama 
pentingnya pendataan petani sawit 
swadaya yang selanjutnya akan 
dikoordinasikan, lantas kedua, 
membahas mengenai perpanjangan 
Inpres Moratorium yang juga akan 
dikoordinasikan.

Ketiga, mendorong pembangunan 
pabrik untuk petani di Kalimantan 
Tengah dan Riau yang fokus ke 
penyedia minyak goreng sawit. 
Keempat, pemerintah akan 
mendorong kemitraan antara petani 
sawit swadaya dengan industri 
biodiesel. Ini penting dan harus 
dilakukan, kata Presiden.

Kelima, akan dilakukan 
pembenahan pada pada Badan 
Layanan Umum (BLU) BPDPKS, dan 
akan memasukan nama petani sawit 
swadaya untuk duduk di struktur 
organisasi BPDPKS. “Keenam, akan 
terus didorong penerapan praktik 
sawit berkelanjutan terkait dengan 
sertifikasi sawit untuk memperkuat 
posisi tawar petani sawit swadaya,” 
tandas Darto kepada InfoSAWIT. q 
T2 

Klik untuk baca lebih lengkap: 
https://bit.ly/3u9eTUF.
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TIGA UNIT USAHA PERKEBUNAN SAWIT 
EAS GROUP RAIH SERTIFIKAT ISPO

InfoSAWIT, BANJARMASIN  — 
Tiga unit usaha EAS Group yakni PT. 
Adisurya Cipta Lestari, PT. Batulicin 
Agro Sentosa dan PT. Kodeco 
Agrojaya Mandiri memperoleh 
sertifikat ISPO dari dua lembaga 
sertifikasi Internasional yakni Bureau 
Veritas (BV) dan TSI Internasional, 
pada Senin (21/3/2022) di Hotel 
Rattan Inn Banjarmasin. 

Penyerahan sertifikat ISPO 
diberikan langsung oleh Direktur 
lembaga sertifikasi BV dan TSI dan 
dihadiri langsung Gubernur Kalsel, 
Bupati Tanah Bumbu, Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI) serta CEO Jhonlin Group dan 
EAS Group maupun jajaran Direksi 
unit usaha EAS Group.

PT. Adisurya Cipta Lestari, PT. 
Batulicin Agro Sentosa dan PT. 
Kodeco Agrojaya Mandiri merupakan 
anak usaha Eshan Agro Sentosa 
(EAS Group) member of Jhonlin 
Group merupakan perusahaan 
yang bergerak dibidang budidaya 
perkebunan dan industri pengolahan 
kelapa sawit telah mendapatkan 
sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable 
Palm Oil) berdasarkan Permentan No. 

38 Tahun 2020.
Sekadar informasi, guna mendapat 

ISPO harus menyerahkan beberapa 
persyaratan, antara lain ada Izin 
Usaha Perkebunan (IUP), kelas kebun 
yang dikeluarkan dinas perkebunan 
daerah, hak guna usaha (HGU), dan 
izin gangguan (HO).

Diungkapkan, CEO EAS Group, 
Bambang Aria Wisena, dengan 
diraihnya sertifikat ISPO, menunjukkan 
komitmen perusahaan dalam 
kegiatan usaha telah menerapkan 
secara konsisten sistem tata kelola 
berkelanjutan dengan konsep 3P 
(People, Planet, Profit) dan transparan 
serta menetapkan sistem ketelusuran 

rantai pasokan (supply chain) pada 
TBS yang dihasilkan dari kebun inti, 
plasma, mitra dan pekebun swadaya.

lebih lanjut tutur Bambang, 
implementasi komitmen 
diaplikasikan pada setiap individu 
mulai dari top manajemen hingga 
staf dan personel lapangan dengan 
benar dan bertanggung jawab. “EAS 
Group meraih sertifikat ISPO sebagai 
komitmen terhadap produksi minyak 
sawit berkelanjutan sekaligus untuk 
meningkatkan daya saing minyak 
sawit Indonesia,” tandas Bambang. 
q T2 
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