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InfoSAWIT  —  Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) untuk periode 14– 19 
April 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
39,07/Kg menjadi Rp 3.929,08/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.045,15/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.334,16/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.530,95/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.630,84/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.663,72/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.761,40/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.832,47/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.929,08/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.921,10/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.869,08/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.830,43/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.702,60/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.588,15/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 16.157,89/Kg dan 
harga Kernel Rp 13.151,81/Kg dengan 
indeks K 91,99%.. 
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Sumber berita : https://bit.
ly/3OpyHwC

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 15-21 April 2022 Naik 
Rp 78,46/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi 
periode 15 – 21 April 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 
20 tahun naik Rp 78,46/Kg menjadi 
Rp 3.847,69/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
Rp 2.997,09/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 3.207,09/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 3.354,10/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 3.493,82/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 3.581,90/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 3.658,70/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.730,33/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.847,69/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 3.733,54/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.565,23/Kg. 

Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.471,71/Kg 
dan harga Kernel Rp  13.211,59/Kg 
dengan indeks K 94,26%.
Sumber berita : https://bit.
ly/3KN27T4

Harga TBS Sawit Riau Periode 
13-19 April 2022 Naik Rp 
48,03/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Riau merujuk surat Penetapan 
Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau 
No. 15 periode 13 - 19 April 2022, 
telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 48,03/Kg 
menjadi Rp 3.914,47/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.927,90/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 3.155,01/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.430,50/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.510,64/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 3.647,66/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.746,45/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.829,17/Kg dan sawit umur 10-20 
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KEMENTAN DIMINTA UNTUK 
TETAP TERAPKAN REKOMTEK 
DI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT

InfoSAWIT, JAKARTA  —  
Kementerian Pertanian didorong 
untuk tidak mencabut syarat 
rekomendasi teknis dalam program 
Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat 
(PSR). Karena langkah ini justri 
membuat Kementan maupun Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) akan kesulitan 
melakukan verifikasi pengajuan PSR.

Diungkapkan Ketua Komisi IV DPR 
RI Sudin, penerapan rekomendasi 
teknis itu sangat dibutuhkan karana 
untuk melakukan verifiksi hingga 
ke tingkat lapangan dan syarat 
rekomendasi teknis dalam PSR 
bernilai vital.

“Saya bingung (kenapa) tidak 
perlu lagi rekomendasi teknis. Apakah 
di BPDPKS, ada jaringan sampai ke 
bawah? Punya hak yang sangat besar 
sekali untuk kepentingan petani sawit 
kok dilepaskan. Kementan itu punya 
perpanjangan tangan ke level bawah 
sedangkan BPDPKS tidak.  Maka 
gunakanlah perpanjangan Kementan 
ini untuk rakyat. Sehingga, mudah 
memberikan informasi seperti input 
data,” ucapnya saat Rapat Dengar 

Pendapat Panja Kelapa Sawit dengan 
Dirjen Perkebunan Kementan dan 
Dirut BPDPKS di Gedung Nusantara, 
Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022) .

Sebelumnya, berdasarkan Rapat 
Dengar Pendapat dengan Eselon 
I Kementan pada Senin (4/4/2022) 
lalu, politisi PDI-Perjuangan itu telah 
meminta untuk mengembalikan 
syarat rekomendasi teknis dengan 
mencabut Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 
tentang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia, Penelitian dan 
Pengembangan, Peremajaan, serta 
Sarana dan Prasarana Perkebunan 
Kelapa Sawit.

Akan tetapi, permintaan tersebut 
belum memperoleh tanggapan 
yang lugas. Oleh karena itu, ia 
mengingatkan agar Kementan 
segera menindaklanjuti. “Masukan 
ini penting. Maka gunakanlah 
perpanjangan Kementan ini untuk 
rakyat. Sehingga, mudah memberikan 
informasi seperti input data,” tandas 
Sudin. q T2 
Sumber berita : https://bit.ly/3rqcjta
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tahun Rp 3.914,47/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.757,90/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.740,17/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.725,40/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.577,69/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.496,44/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.921,12/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 13.939,74/Kg, dengan indeks K 
92,78%.
Sumber berita : https://bit.
ly/3jZqTDT

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode I-April 2022 Melorot 
Rp 144,1 /Kg

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), 
periode I - April 2022, ditetapkan 
pada 11 April 2022 telah menyepakati 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
144,1/Kg menjadi Rp 3.690,79/Kg. 
Rapat selanjutnya dilakukan pada 
Rabu, 20 April 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.173,68/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.267,76/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.352,83/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.427,48/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.494,19/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.554,38/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.605,24/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.690,79/Kg; sawit umur 21 tahun 
Rp 3.636,36/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 3.592,03/Kg; sawit umur 23 tahun 
Rp 3.539,62/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 3.480,36/Kg; dan sawit umur 25 
tahun Rp 3.312,32/Kg. Harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
15.397,34/Kg dan harga Inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 13.668,77/Kg dengan 
indeks K 90,95%.. q T2 
Sumber berita : https://bit.
ly/36jSOuW
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turun tipis US$2 per barel di awal 
perdagangan di Asia, menyusul 
penurunan mingguan kedua berturut-
turut setelah konsumen dunia 
mengumumkan rencana untuk merilis 
rekor volume minyak mentah dan 
produk minyak dari stok strategis dan 
karena adanya penutupan akes di 
China yang berlanjut.

Harga minyak mentah di Bursa 
Berjangka yang melemah membuat 
minyak kelapa sawit menjadi pilihan 
yang kurang menarik untuk bahan 
baku biodiesel.

Perdagangan minyak kedelai 
di Chicago Board of Trade tercatat  
naik pada hari Jumat (8/4/2022) 
setelah Departemen Pertanian AS 
(USDA) menurunkan perkiraan untuk 
produksi kedelai di Amerika Selatan 
termasuk di AS.

Harga kedelai di bursa Chicago 
BOcv1 turun 1% sebelumnya tercatat 
ada kenaikan hampir 3% pada hari 
Jumat. Kontrak kedelai teraktif Dalian, 
DBYcv1 naik 0,4%, sementara kontrak 

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR 
—  Harga minyak sawit di Bursa 
Berjangka Malaysia naik pada Senin 
(11/4/2022) menjelang data resmi 
ekspor Maret 2022 dari MPOB, 
sehingga memperpanjang kenaikan 
harga disaat adanya perkiraan 
pasokan minyak kedelai yang lebih 
ketat.

Kontrak minyak sawit acuan 
FCPOc3 untuk pengiriman Juni di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange 
naik RM 71 per ton, atau naik sekitar 
1,2%, menjadi RM 5.992 (US$ 1.417,89) 
per ton di awal perdagangan. 
Sepekan lalu, tercatat harga minyak 
sawit telah naik sekitar 6,4%.

Dilansir Reuters, ekspor 
produk minyak sawit asal Malaysia 
untuk periode 1-10 April tercatat 
turun 25,6% menjadi 278.621 ton 
dibandingkan pada Maret 2022 pada 
periode yang sama, surveyor kargo 
Intertek Testing Services mengatakan 
pada hari Minggu.

sementara harga minyak mentah 

minyak sawit DCPcv1 naik 0,3%.
Analis teknikal Reuters Wang Tao 

mencatat, harga minyak sawit bisa 
menembus angka RM 5.966 ton dan 
bisa naik tipis ke RM 6.104 per ton.
Sumber berita : https://bit.
ly/3JKKkuq

Harga Minyak Sawit Selama 
Minggu Kedua April Naik 8,4%

Harga minyak sawit di 
Bursa Berjangka di Malaysia 
memperpanjang kenaikan harga pada 
Jumat (15/4/2022), berarti menjadi 
kenaikan berturut-turut selama dua 
minggu di April 2022, menyusul 
adanya kekhawatiran pengetatan 
pasokan minyak bunga matahari, 
lantaran invasi Rusia ke Ukraina masih 
berlanjut.

Kontrak minyak sawit acuan 
FCPOc3 untuk pengiriman Juni 
2022 di Bursa Malaysia Derivatives 
Exchange naik RM 128 per ton, atau 
naik sekitar 2,04%, menjadi RM 6.416 
(US$ 1.516,07) per ton pada awal 

<< back to cover >>

Industri

HARGA MINYAK SAWIT 
SELAMA MINGGU KEDUA APRIL NAIK

D
ok

. W
ah

yu
 K

ar
ba

di
 /S

aw
itF

es
t 2

02
1

https://bit.ly/3jEQly6
https://bit.ly/3jEQly6
https://bit.ly/3JKKkuq


InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 4

5 

<< back to cover >>

D
ok

. I
st

im
ew

a

perdagangan, tertinggi sejak 14 Maret 
lalu. Untuk periode minggu ini, harga 
sawit naik sebanyak 8,4%.

Seperti dilansir InfoSAWIT 
dari Reuters, perusahaan raksasa 
produk panganan Italia, Ferrero 
berhenti membeli minyak kelapa 
sawit dari Sime Darby Plantation 
SIPL.KL setelah layanan bea cukai AS 
menemukan perkebunan kelapa sawit 
di Malaysia diduga menggunakan 
sistem kerja paksa, ini mencoreng 
reputasi Malaysia sebagai produsen 
yang menerapkan praktik sawit 
berkelanjutan.

Lantas, para supir truk di Argentina 
sepakat pada Kamis (14/4/2022) untuk 
membatalkan pemogokan yang 
sempat melumpuhkan transportasi 
kedelai dan biji-bijian di negara 
itu sejak Senin, kata kementerian 
transportasi.

Kontrak kedelai teraktif Dalian 
DBYcv1 naik 0,6%, sementara kontrak 
minyak sawit DCPcv1 naik 1,6%. Harga 
kedelai di Chicago Board of Trade 
BOcv1 naik 1%.

Sementara harga minyak mentah 
tetap lebih tinggi pada hari Kamis 
(14/4/2022) lantaran investor menutup 
posisi jual menjelang akhir pekan 
yang panjang dan di tengah berita 
bahwa Uni Eropa mungkin secara 
bertahap melarang impor minyak 
mentah dari Rusia.

Minyak mentah yang lebih kuat 
membuat kelapa sawit menjadi pilihan 
yang lebih menarik untuk bahan baku 
biodiesel.
Sumber berita : https://bit.
ly/3jEQly6

Harga Minyak Sawit Kembali 
Naik, Menyusul Stok yang 
Menipis

Harga minyak sawit di Bursa 
Berjangka Malaysia tercatat naik 

untuk sesi ketiga berturut-turut pada 
hari Selasa (12/4/2022), mencapai 
puncak tertinggi selama tiga minggu, 
menyusul persediaan minyak sawit di 
Maret 2022 yang kian menipis.

Kontrak minyak sawit acuan 
FCPOc3 untuk pengiriman Juni 
2022 di Bursa Malaysia Derivatives 
Exchange naik RM 123 per ton, atau 
naik sekitar 2,05%, menjadi RM 6.128 
(US$ 1.447.50) per ton pada awal 
perdagangan, tertinggi sejak 24 Maret 
lalu.

Dikutip InfoSAWIT dari Reuters, 
persediaan minyak sawit Malaysia 

yang sama.
Sementara minyak mentah di 

Bursa Berjangka naik lebih awal 
karena pasar menimbang potensi 
sanksi lebih lanjut pada sektor energi 
Rusia dan OPEC memperingatkan 
tidak mungkin untuk meningkatkan 
produksi yang cukup guna 
mengimbangi hilangnya sebagian 
pasokan.

Saat ini, dengan harga minyak 
mentah di bursa berjangka yang lebih 
kuat membuat minyak kelapa sawit 
menjadi pilihan yang lebih menarik 
untuk bahan baku biodiesel.

pada akhir Maret tercatat melorot 
ke level terendah dalam setahun, ini 
terjadi akibat adanya kenaikan ekspor 
yang tinggi dan menurunnya impor 
akibat produksi yang lemah, menurut 
Dewan Minyak Sawit Malaysia 
(MPOB), pada Senin  (11/4/2022).

Menurut catatan perusahaan 
inspeksi independen AmSpec Agri 
Malaysia pada Senin, ekspor minyak 
sawit untuk periode 1-10 April turun 
26,8% dari bulan lalu pada periode 

Kontrak minyak kedelai paling aktif 
di Dalian DBYcv1 naik 1,2%, sementara 
kontrak minyak sawit DCPcv1 naik 
2,2%. Harga kedelai di Chicago Board 
of Trade BOcv1 naik 1%.

Analis teknis Reuters, Wang Tao 
mencatat, harga minyak sawit bisa 
saja mencapai RM 6.104 per ton, atau 
bisa naik dengan kisaran RM 6.188 – 
RM 6.326 per ton.. q T2
Sumber berita : https://bit.
ly/3JKWTpD

https://bit.ly/3xdlO2g
https://bit.ly/3JKWTpD
https://bit.ly/3JKWTpD
https://bit.ly/3JKWTpD
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PRODUKSI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN 
INDONESIA TUMBUH 63% DALAM 5 TAHUN

InfoSAWIT, JAKARTA  —  
Transformasi pasar minyak sawit 
berkelanjutan di Indonesia, masih 
membutuhkan kerjasama dari banyak 
pihak. Untuk memastikan perlindungan 
hutan, keanekaragaman hayati dan 
hak asasi manusia, para pemangku 
kepentingan di Indonesia – produsen 
dan konsumen minyak sawit terbesar 
di dunia – harus meningkatkan upaya 
mereka. Harapannya, Indonesia 
tidak hanya terus menjadi negara 
produsen Certified Sustainable Palm Oil 
(CSPO) terbesar, namun juga menjadi 
konsumen CSPO terbesar di dunia.

Pada tahun 2021, Indonesia 
memproduksi 10,8 juta ton Certified 
Sustainable Palm Oil (CSPO), menurut 
Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO). Prestasi ini telah menobatkan 
Indonesia, sebagai negara produsen 
CSPO terbesar di dunia.

Sejak 2017, peningkatan 
kemampuan produksi CSPO Indonesia 
telah berhasil mendorong produksi 
CSPO nasional secara signifikan.

Tahun 2017 silam, produksi CSPO 
di Indonesia sebesar 6,6 juta ton, yang 
terus mengalami pertumbuhan hingga 

sekitar 63% atau sebesar 10,8 juta ton 
di tahun 2021. Berdasarkan data RSPO, 
produksi CSPO selama lima tahun 
terakhir, terus mendongkrak Indonesia 
sebagai produsen CSPO terbesar dunia 
mengungguli Malaysia, Papua Nugini, 
Guatemala dan Kolombia.    

Perjalanan Indonesia menuju 
keberhasilan sebagai produsen terbesar 
CSPO bukanlah hal mudah, lantaran 
banyak persoalan di perkebunan 
kelapa sawit antara lain legalitas lahan, 
kepatuhan terhadap Prinsip & Kriteria 
RSPO (P&C) dan sertifikat Hak Guna 
Usaha (HGU) yang kerap menghambat 
penerapan prinsip-prinsip 
berkelanjutan yang dipersyaratkan 
RSPO.

Menurut Deputy Director Market 

Transformation (Indonesia), RSPO 
yang baru, Mahatma Windrawan, 
keberhasilan pertumbuhan volume 
CSPO di Indonesia dapat dikaitkan 
dengan komitmen yang kuat dari 
anggota RSPO.

“Di Indonesia, kami memiliki 
anggota RSPO yang telah banyak 
berinvestasi untuk memastikan praktik 
budidaya terbaik dan berkelanjutan 
berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO,” 
kata Windrawan. “Saat ini produksi 
CSPO yang dihasilkan Indonesia 
dalam jumlah besar memerlukan 
upaya bersama untuk meningkatkan 
penyerapan pasar”.

Kendati awalnya pemenuhan P&C 
RSPO dari perkebunan kelapa sawit 
disuarakan konsumen dari negara-
negara tujuan ekspor CPO, keberadaan 
pasar global masih belum mencapai 
potensi penuhnya. “Saat ini, 19% dari 
pasokan global minyak sawit sudah 
bersertifikat RSPO dan sebagian 
besar sudah mencapai pasar” kata 
Windrawan. Namun permintaan lokal 
masih jauh lebih rendah. q T2 
Sumber berita : https://bit.
ly/3M93GLu
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APICAL GROUP EDUKASI PENGGUNAAN MINYAK 
GORENG SAWIT SECARA SEHAT BERSAMA MEDIA

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Apical 
Group, salah satu perusahaan pengolah 
minyak nabati global terkemuka 
menggelar kegiatan buka puasa 
bersama media bertema penggunaan 
minyak goreng sawit secara sehat.

Acara ini diawali dengan kegiatan 
memasak hidangan buka puasa dengan 
menu mie pecel seafood dan pai kelapa 
yang dipandu oleh Technical Baker 
Apical Group, Chef Teddy Kosasih dan 
Chef Heri Teguh Mulyono, yang dalam 
proses pembuatannya menggunakan 
produk-produk minyak sawit 
berkelanjutan yang diproduksi Apical 
Group.

Pada kesempatan ini, Apical Group 
juga menginformasikan mengenai 
berbagai jenis minyak goreng sawit 
yang diproduksi dan dipasarkan oleh 
Apical Group.

Head of Commercial B2C Sales 
& Marketing Apical Group, Ardiahty 
Bachtiar mengungkapkan, masih 
banyak masyarakat yang masih belum 
mengetahui perbedaan jenis minyak 
goreng sawit di pasaran. Menurutnya, 
secara umum terdapat empat jenis 
minyak goreng sawit yang beredar di 

pasaran yakni minyak goreng sawit 
curah, minyak goreng sawit kemasan 
sederhana, minyak goreng sawit 
kemasan premium, serta minyak 
goreng sawit padat.

“Perbedaan minyak goreng 
sawit curah dan kemasan ada pada 
packaging atau kemasannya. Minyak 
goreng sawit curah tidak menggunakan 
label pada kemasannya, sedangkan 
minyak goreng sawit kemasan 
sederhana dikemas lebih ekonomis 
dengan ukuran 1 liter, sementara itu 
minyak goreng sawit kemasan premium 
dikemas dengan lebih eksklusif dan 
hadir dengan ukuran kemasan yang 
lebih bervariasi,” jelas Ardiahty atau 
yang akrab disapa Diah dalam acara 
Gathering Media dam Bukber Puasa 
Ramadhan, yang diikuti InfoSAWIT, 
Kamis (15/4/2022) di Jakarta.

Lebih lanjut menurut Diah, minyak 
goreng padat memiliki fungsi sama 
seperti minyak goreng sawit, hanya 
saja bentuknya padat dan bukan 
cair. Perbedaan lainnya yakni jika 
minyak goreng biasa dapat langsung 
digunakan untuk menggoreng, minyak 
goreng sawit padat harus dilelehkan 

terlebih dulu.
Minyak goreng sawit padat juga 

memiliki tekstur yang lembut seperti 
krim serta tidak memiliki aroma dan 
rasa sehingga tidak mengubah rasa asli 
makanan seperti juga  minyak goreng 
biasa. Minyak goreng padat biasanya 
digunakan untuk deep frying seperti 
menggoreng churros, kentang goreng, 
dan lainnya serta membuat makanan 
lebih terasa renyah dan juicy.

Sementara itu Senior Manager 
IDEAS (R&D) Apical Group, Fajar 
Marhaendra mengungkapkan, 
Apical selalu berkomitmen untuk 
menciptakan produk-produk 
yang inovatif sebagai bagian dari 
pemenuhan kebutuhan pasar, baik 
pasar domestik maupun global.

Saat ini produk pangan yang 
diproduksi Apical Group yakni 
minyak goreng dengan merek Camar, 
Harumas, VIP, serta minyak goreng 
padat dengan merek Frybest, Frybest 
Plus,  dan Superfry. Sedangkan untuk 
produk margarin, Apical memproduksi 
Marigold, Vitas, Medalia, dan Bakeria.

Berbagai varian produk yang 
dihasilkan tersebut menurut Fajar 
merupakan inovasi dari departemen 
yang ia pimpin sebagai bagian dari 
strategi diferensiasi produk yang 
membedakan produk-produk Apical 
dengan produk lainnya di pasaran.

“Kami selalu berusaha 
menciptakan produk berkualitas 
tinggi dan berkelanjutan, tanpa 
mengabaikan aspek kesehatan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen,” 
tandas Fajar q T2 
Sumber berita : https://bit.
ly/3xLDOBt
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