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SEBELUMNYA NGOTOT GAK 
MAU PAKAI SAWIT, EROPA PUN 
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InfoSAWIT  —   Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) untuk periode 6 – 13 
April 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
9,51/Kg menjadi Rp 3.890,01/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 3.014,70/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 3.300,90/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.495,95/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.594,87/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 3.627,35/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.724,14/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.794,44/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.890,01/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.882,12/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.830,66/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.792,44/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.666,00/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.552,79/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.982,77/Kg dan 
harga Kernel Rp 13.085,05/Kg dengan 
indeks K 91,99%. Sumber berita : 
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https://bit.ly/3DRRTho

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 8-14 April 2022 Naik 
Rp 51,02/kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 
8 – 14 April 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 51,02/Kg menjadi Rp 3.769,23/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
Rp 2.933,99/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 3.141,53/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 3.285,38/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 3.422,12/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 3.508,36/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 3.583,76/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.653,82/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.769,23/Kg, sawit 
umur 21-24 tahun Rp 3.657,74/
Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.493,45/Kg. Dimana harga minyak 

sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 15.190,43/Kg dan harga Kernel 
Rp 13.296,44/Kg dengan indeks K 
93,64%.. Sumber berita :  https://bit.
ly/3xhgATh

Harga TBS Sawit Riau Periode 
6-12 April 2022 Naik Rp 60,42/
kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No.14 periode 6 - 12 
April 2022, telah menyepakati harga 
sawit Riau umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 60,42/Kg menjadi Rp 3.865,45/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.093,24/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.117,51/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.388,98/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.468,04/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.603,38/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.700,88/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 

Utama
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SIAP-SIAP HARGA SAWIT BISA NAIK LAGI, 
IMPOR MINYAK SAWIT INDIA 

MELONJAK
InfoSAWIT, JAKARTA  —  Tercatat 
Impor minyak sawit India melonjak 
21% pada Maret dibanding bulan 
sebelumnya, ini terjadi lantaran para 
pedagang beralih ke minyak sawit 
guna mengamankan pasokan akibat 
dari minyak bunga matahari yang 
tidak lagi dapat dibeli dari Ukraina.

Sementara itu, akibat kondisi 
komoditas kedelai yang buruk 
di Amerika Selatan membuat 
pasokan terbatas, India pun tidak 
bisa menggunakan kedelai sebagai 
pengganti 
alternatif minyak 
bunga matahari 
dari Ukraina, pada 
akhirnya pilihan 
jatuh pada minyak 
sawit. 

Permintaan 
India 
berkontribusi 
pada harga 
minyak sawit, 
seperti yang 
ditunjukkan oleh 
kontrak berjangka, mencapai rekor 
sepanjang masa RM 7.268 per ton 
pada 9 Maret lalu, meskipun sejak itu 
turun menjadi RM 5.741 per ton.

Dilansir Reuters, pada Maret 2020 
India mengimpor 550 ribu ton minyak 
sawit, naik dari Februari yang hanya 
mencapai 454.794 ton, kata seorang 
dealer yang berbasis di Mumbai.

Diungkapkan Direktur Pelaksana 
G.G. Patel & Nikhil Research Co, 
Govindbhai Patel, memperkirakan 
di April  2022 impor minyak sawit 
India masih akan menguat lantaran 
impor minyak bunga matahari terus 
menurun karena invasi Rusia ke 

Ukraina.
Tercatat, lebih dari 90% minyak 

bunga matahari di impor India 
biasanya berasal dari Ukraina dan 
Rusia, utamanya dari Ukraina.

Kata Patel, India mengimpor 210 
ribu ton minyak bunga matahari 
pada Maret 2022, naik dari 152.220 
ton pada Februari, dibantu oleh 
kedatangan beberapa kapal yang 
telah meninggalkan Ukraina sebelum 
perang.

Sementara dikatakan Kepala 
Eksekutif Sunvin 
Group, Sandeep 
Bajoria, sekarang 
pasokan minyak 
bunga matahari 
Ukraina telah 
berhenti, padahal 
penyulingan India 
telah mencoba 
untuk mengimpor 
lebih banyak 
dari Rusia dan 
Argentina.

“Tetapi 
ada batasannya. Kami tidak dapat 
mengimpor lebih dari 100 ribu ton 
per bulan tanpa adanya Ukraina. 
Permintaan ada untuk 200 ribu ton,” 
kata Bajoria.

India telah mengontrak 45 ribu 
ton minyak bunga matahari Rusia 
pada rekor harga tertinggi untuk 
pengiriman April karena harga minyak 
nabati di pasar lokal telah melonjak 
akibat penghentian pengiriman 
minyak bunga matahari dariUkraina.. 
q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3raXE4P
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Rp 3.782,32/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.865,45/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 3.712,20/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 3.694,74/Kg, 
sawit umur 23 tahun Rp 3.680,19/Kg, 
sawit umur 24 tahun Rp 3.534,67/
Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.454,64/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
15.706,51/Kg, dan harga inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 13.568,00/Kg, 
dengan indeks K 92,65%. Sumber 
berita : https://bit.ly/3rdnMfw

Harga TBS Sawit Kalbar 
Periode II-Maret 2022 Tembus 
RP 4.041,54/kg

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Kalimantan Barat 
(Kalbar), telah menetapkan untuk 
periode II – Maret 2022, harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 342,91/
kg menjadi Rp 4.041,54 /Kg, yang 
ditetapkan pada 2 April 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.022,45/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.229,18/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.448,56/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.556,80/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.686,53/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.801,14/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 
3.864,15/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 4.041,54/Kg.

Lantas sawit umur 21 tahun 
3.972,18/Kg; sawit umur 22 tahun Rp 
3.954,44/Kg; sawit umur 23 tahun Rp 
3.861,03/Kg; sawit umur 24 tahun Rp 
3.732,79 /Kg; dan sawit umur 25 tahun 
Rp 3.612,47/Kg. Minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 17.049,44/Kg dan 
Kernel Rp 13.590,95/Kg, serta Indeks K 
92,86%. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3jhT5Bn

https://bit.ly/3raXE4P
https://bit.ly/3tZFqow
https://bit.ly/3jhT5Bn
https://bit.ly/3jhT5Bn
https://bit.ly/3jhT5Bn
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gagasan pemaksaan untuk membayar 
gas dalam rubel, mengklaim itu 
adalah pelanggaran kontrak, yang 
sebelumya ditetapkan dalam mata 
uang euro.

Tercatat, Rusia memasok sekitar 
sepertiga gas ke Uni Eropa. Oleh 
karena itu, energi adalah pengungkit 
paling kuat yang dimiliki Putin saat 
ia mencoba untuk membalas sanksi 
Barat atas invasinya ke Ukraina.

Prancis dan Jerman, misalnya, 
sedang mempersiapkan kemungkinan 
penghentian aliran gas Rusia. Kondisi 
Ini adalah berkah tidak langsung bagi 
Malaysia dalam hal minyak sawit.

Banyak pakar politik dan ekonomi 
mengatakan bahwa negara-negara 
Uni Eropa tidak menyangka bahwa 
mereka mungkin harus membatalkan 
larangan minyak sawit setelah semua 
tuduhan bahwa Malaysia adalah salah 
satu negara penghasil minyak sawit 
yang terlibat dalam deforestasi.

Negara-negara Uni Eropa dan 
organisasi non-pemerintah asing 
menuduh bahwa area hutan hujan 

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR — 
Krisis energi dan pangan sedang 
berlangsung sebagai akibat dari 
perang di Ukraina. Presiden Rusia 
Vladimir Putin memaksa negara-
negara Uni Eropa untuk membayar 
dalam rubel untuk gas Rusia. Dan Uni 
Eropa khawatir tentang kekurangan 
pasokan minyak bunga matahari 
dan minyak kanola yang bisa 
mengakibatkan penurunan dalam 
industri makanan.

Banyak negara Uni Eropa 
sedang mempertimbangkan untuk 
membatalkan larangan minyak sawit, 
akibat kekurangan pasokan minyak 
bunga matahari dan kanola, terlebih 
Rusia dan Ukraina memproduksi 70% 
pasokan.

Ini merupakan pukulan ganda bagi 
Uni Eropa setelah serangkaian sanksi 
ekonomi dan bisnis yang dijatuhkan 
kepada Rusia karena menginvasi 
Ukraina.

Sepertinya Rusia berada di atas 
angin, meskipun negara-negara 
Barat dan perusahaan telah menolak 

yang luas sering dibuka untuk 
dijadikan perkebunan kelapa sawit, 
yang mengakibatkan emisi gas 
rumah kaca.

Mereka tanpa ampun menyerang 
Malaysia dan Indonesia, yang 
memproduksi sekitar 85 persen 
minyak sawit di dunia.

Selama bertahun-tahun, kritikus 
asing menyerang industri minyak 
sawit Malaysia dan Indonesia dengan 
tuduhan pekerja anak, kerja paksa, 
dan perlakuan buruk terhadap pekerja 
asing.

Dikutip dari News Strait Times, 
akibat laporan tak berdasar ini, dua 
perusahaan terkemuka Malaysia 
dilarang mengekspor produk ke 
Amerika Serikat dan negara-negara 
tertentu di Uni Eropa. 

Sumber berita : https://bit.
ly/38FIz53

CPOPC Pastikan Minyak Sawit 
Berkelanjutan Alternatif Bagi 
Minyak Bunga Matahari

Dalam Pertemuan Pejabat Senior 

<< back to cover >>
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SEBELUMNYA NGOTOT GAK MAU PAKAI SAWIT, 
EROPA PUN BERALIH KE MINYAK SAWIT
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atau Senior Officials Meeting (SOM) 
Dewan Negara-negara Produsen 
Minyak Sawit atau Council of Palm 
Oil Producing Countries (CPOPC), 
yang ke-23, membahas sejumlah isu 
strategis tentang kelapa sawit.

Dalam keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, pertemuan membahas 
terkait kurangnya pasokan minyak 
bunga matahari telah mendorong 
sejumlah produsen mengalihkan 
pasokan ke minyak nabati alternatif, 
dan menjadi catatan penting 
bahwa pasokan minyak sawit bisa 
menjadi pilihan yang kredibel dalam 
memenuhi kebutuhan nutrisi yang 
sehat dan berkelanjutan.

“CPOPC akan memastikan negara-
negara konsumen di Uni Eropa dan 
dunia bahwa negara-negara produsen 
minyak sawit di tiga kawasan di Afrika, 
Asia Pasifik, Amerika Tengah dan Latin 
akan terus menyediakan pasokan 
minyak sawit tepat waktu secara aman 
dan berkelanjutan,” demikian catat 
pertemuan yang dipimpin langsung 
oleh Datuk Ravi Muthayah dan 
Musdhalifah Machmud, pada Selasa 
(5/4/2022) di Langkawi, Malaysia.

Dalam pertemuan itu juga 
menyarankan anggota CPOPC untuk 
melakukan promosi minyak sawit 
berkelanjutan, lantaran saat ini 
menjadi momen yang tepat untuk 
mempromosikan kerjasama dan 
kolaborasi  dengan para pemangku 
kepentingan dan mengabaikan 
perlakuan diskriminatif terhadap 
minyak sawit berkelanjutan untuk 
tujuan yang baik.

Pihak CPOPCmenganggap cara 
tersebut menjadi upaya dalam 
menangani label “bebas minyak sawit” 
yang ternyata keliru. Sebab itu pihak 
CPOPC tidak bisa mengesampingkan 
munculnya kebijakan-kebijakan 
seperti aturan rantai pasokan global 

dan komoditas bebas deforestasi 
yang tidak adil dan bias.

“CPOPC akan senantiasa 
mendukung negara-negara anggota 
dalam memastikan pengakuan dari 
negara-negara konsumen mengenai 
efisiensi dan kontribusi penting 
dari skema kebijakan keberlanjutan 
nasional seperti Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO) dan 
Malaysian Sustainable Palm Oil 
(MSPO),” catat hasil rapat tersebut.

Selanjutnya, pihak CPOPC 
kedepan bakal memperkenalkan 
Global Framework Principles for 
Sustainable Palm Oil (GFP-SPO) ke 
forum multilateral, termasuk badan 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 
“Hal ini sejalan dengan tujuan CPOPC 
untuk mempromosikan pengakuan 
global GFP SPO sebagai dasar 
membangun standar keberlanjutan 
untuk seluruh minyak nabati,” 
demikian seperti catat pihak CPOPC.

Sumber berita : https://bit.
ly/3xdlO2g

Iceland Lagi Butuh Minyak 
Sawit Berkelanjutan

Dewan Minyak Sawit Malaysia 
(MPOC) melaporkan, Malaysia 
siap membantu dan memenuhi 
persyaratan minyak sawit 
berkelanjutan guna menggantikan 
minyak bunga matahari di tengah 
pasokan yang terus berkurang untuk 
supermarket Iceland.

Diungkapkan ketua MPOC, 
Larry Sng Wei Shien dalam sebuah 
pernyataan, inyak sawit berkelanjutan 
adalah pengganti yang layak untuk 
minyak bunga matahari.  “Perang 
di Ukraina berdampak pada 
pasokan dan harga pangan yang 
tak terhindarkan, Malaysia siap 
membantu,” katanya pada Rabu 
(30/3/2022).

Sementara pada hari Senin 
(28/3/2022), surat kabar Inggris 
Daily Telegraph melaporkan bahwa 
perusahaan supermarket Iceland 
Foods Ltd telah dipaksa untuk 
membatalkan larangan minyak sawit 
dari produk yang diproduksinya 
menyusul adanya pasokan minyak 
bunga matahari yang melorot,.

Sebelumnya, pada tahun 2018, 
supermarket Iceland berjanji untuk 
menghapus minyak sawit dari 
semua makanan mereknya sendiri 
karena tuduhan bahwa minyak sawit 
adalah salah satu pendorong utama 
deforestasi.

Lebih lanjut tutur, Larry Sng 
Wei Shien kampanye Iceland Foods 
melawan minyak sawit selalu 
mengabaikan pergeseran industri 
menuju keberlanjutan, alih-alih seslalu 
mengedepankan isu memojokan 
kelapa sawit sebagai bahan utama 
pemberitaan.

“Kenyataannya adalah minyak 
sawit lebih efisien daripada minyak 
bunga matahari, sehingga kami 
dapat memenuhi permintaan Inggris 
dan Eropa dengan menggunakan 
lebih sedikit lahan dan mencapai 
ambisi kami untuk 100% minyak 
sawit berkelanjutan di Eropa dalam 
prosesnya,” kata Larry Sng Wei Shien 
seperti dilansir The Edge Markets. q 
T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3KrtXEc
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PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINYAK 
GORENG SAWIT CURAH DIAWASI POLISI

InfoSAWIT, JAKARTA — Upaya 
pemerintah yang akan memberikan 
bantuan langsung tunai (BLT) minyak 
goreng sawit dianggap Komisi IV 
DPR RI belum menjadi solusi dalam 
menghadapi tingginya minyak 
goreng sawit. Komisi IV DPR RI 
bahkan menilai kebijakan ini hanyalah 
kebijakan instan

Kementerian Perindustrian dan 
Polri akan bersinergi membentuk 
satgas dalam upaya pengawasan 
produksi dan distribusi program 
minyak goreng sawit curah dengan 
harga eceran tertinggi (HET) 
Rp14.000. Jika ditemukan pelanggaran 
dalam prosesnya, kedua pihak akan 
menindak tegas. 

“Kami ingin program ini ada 
progresnya sesuai yang diharapkan 
oleh Presiden. Untuk itu, kami 
melakukan rapat pembahasan 
dan evaluasi ini agar bisa segera 
diakselerasi,” kata Menteri 

Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta, Senin (4/4), 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT.

Lebih lanjut Agus Gumiwang 
menegaskan, pihaknya telah 
mengeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian (Permenperin) Nomor 
8 Tahun 2022 tentang Penyediaan 
Minyak Goreng Curah untuk 
Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, 
dan Usaha Kecil dalam Kerangka 
Pembiayaan oleh Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(BPDPKS). Regulasi ini mendorong 
industri MGS menjalankan kewajiban 
untuk menyediakan minyak goreng 
curah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, usaha mikro dan usaha 
kecil.

“Regulasinya sudah memadai, 
semua sudah diatur, termasuk 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
patuh terhadap aturan yang sudah 

Industri
D

ok
. I

st
im

ew
a

<< back to cover >>

digariskan dalam Permenperin 8/2022 
tersebut,” ujarnya.

Sanksi itu misalnya terkait dengan 
produk yang tidak sesuai dengan 
alokasi dan jumlah, berdasarkan yang 
sudah ditetapkan Kemenperin.

“Selain itu juga adanya tindakan 
berkaitan dengan repacking, ini 
tidak boleh dilakukan pada MGS 
curah. Juga sama sekali tidak boleh 
disalurkan untuk industri menengah 
maupun besar. Ini yang akan kami 
kawal di lapangan,” tegasnya.

Tak hanya produsen saja, kebijakan 
penyediaan berbasis industri juga 
mewajibkan seluruh distributor yang 
menyalurkan minyak goreng curah 
bersubsidi, mulai dari distributor 
1 (D1), Distributor 2 (D2), dan lini 
distribusi di bawahnya.

“Sudah ditetapkan margin di level 
distributor dengan rata-rata Rp600 
per kg, di tingkat pengecer rata-rata 
Rp1.000/kg. Policy terkait margin 
sudah dikeluarkan Dirut BPDPKS, 
ini sangat penting supaya HET bisa 
tercapai di lapangan,” paparnya.

Menperin menyebutkan, sampai 
saat ini sudah ada 72 kontrak atau 
72 perusahaan yang terlibat dalam 
program minyak goreng sawit curah. 
“Dalam jumlah kontrak tersebut, 
telah memenuhi kebutuhan yang 
cukup bagi kebutuhan nasional per 
hari dan juga meng-cover ke mana 
saja produsen harus mengeluarkan 
distribusi di wilayah kerja masing-
masing,” tandas Agus. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3DTdaY3
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Korporasi

642 PETANI PEROLEH PREMI MINYAK SAWIT 
BERKELANJUTAN RP 480 JUTA DARI PT KAL

InfoSAWIT, KETAPANG  —  PT 
Kayung Agro Lestari (KAL), anak 
perusahaan dari PT Austindo Nusantara 
Jaya Tbk (ANJ), melakukan pembagian 
premi hasil penjualan minyak sawit 
bersertifikasi senilai Rp 480.336.648 
kepada Koperasi Laman Mayang 
Sentosa (LMS) yang menaungi 624 
petani di kantor Koperasi LMS, Desa 
Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir 
Utara pada minggu lalu, 22 Maret 2022. 
Adapun nilai premi yang diberikan pada 
tahun ini mengalami kenaikan sebesar 
48% dari tahun sebelumnya.

Penyerahan premi penjualan minyak 
sawit berkelanjutan ini merupakan 
bentuk apresiasi atas komitmen 
pengelolaan berkelanjutan yang 
diterapkan oleh para petani Koperasi 
LMS dalam mengelola kebun kelapa 
sawit.

“Pemberian premi kepada 
para petani bertujuan untuk terus 
memotivasi petani dalam menerapkan 
praktik perkebunan terbaik untuk 
mengelola kebun kelapa sawit sehingga 
dapat terus mempertahankan sertifikasi 
yang diperoleh,” ujar General Manager 
KAL, dalam keterangan resmi kepada 
InfoSAWIT.

Lebih lanjut, Dadi menambahkan, 
bahwa pembinaan petani yang 

dilakukan KAL bertujuan untuk 
membawa dampak positif terhadap 
kesejahteraan dan peningkatan 
ekonomi petani. Bekerja sama 
dengan tim Dinas Koperasi dan 
Dinas Perkebunan setempat, KAL 
melakukan pelatihan mengenai 
pengelolaan perkebunan terbaik yang 
memperhatikan aspek lingkungan, 
sosial, legalitas, ketenagakerjaan, 
kesehatan dan keselamatan kerja dan 
aspek keberlanjutan lainnya.

Melalui manajemen KAL, TBS 
yang dihasilkan oleh petani kemitraan 
dikirim ke PKS KAL yang kemudian 
diolah untuk menjadi produk CPO dan 
PK. Produk tersebut nantinya akan 
dijual dan ditawarkan ke pasar dengan 
label CPO dan PK bersertifikasi RSPO. 
Ketika produk tersebut telah terjual 
maka CPO dan PK yang dijual berhak 
mendapatkan harga premi.

Sementara diungkapkan Ketua 

Koperasi LMS, Yermias, dengan 
pemberian premi ini membuktikan 
bahwa kelapa sawit yang diproduksi 
oleh petani LMS telah memenuhi 
standar keberlanjutan. Hal tersebut 
terwujud berkat pendampingan yang 
luar biasa dari manajemen KAL yang 
telah membimbing dalam pengelolaan 
kebun secara profesional dan sesuai 
standar berkelanjutan.

“Program kemitraan harus dapat 
memberikan manfaat. Tidak hanya 
kepada pihak-pihak yang bermitra, 
namun juga membawa manfaat bagi 
lingkungan secara nyata. Pembagian 
nilai premi ini akan dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya sehingga 
bermanfaat bagi pembangunan 
koperasi kedepannya secara 
berkelanjutan,” ujar Yermias. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3JfEKjq
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