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PEMERINTAH RESMI LARANG EKSPOR 
SEMUA PRODUK CPO DAN TURUNANNYA, 

PELANGGAR DITINDAK TEGAS
InfoSAWIT, JAKARTA — Pemerintah 
resmi menetapkan kebijakan 
pelarangan ekspor produk CPO, RPO, 
POME, RBD Palm Olein, dan Used 
Cooking Oil serta siap menindak  tegas 
pihak-pihak yang melanggar aturan 
tersebut. Langkah ini menunjukkan 
komitmen kuat Pemerintah dalam 
memprioritaskan masyarakat demi 
tercapainya harga minyak goreng curah 
sebesar Rp14.000,00 per liter di seluruh 
wilayah Indonesia.

“Pelarangan ekspor sementara 
minyak goreng ini merupakan 
komitmen kuat Pemerintah untuk 
memprioritaskan masyarakat. Oleh 
sebab itu setiap pelanggaran yang 
terjadi akan ditindak dengan tegas. 
Pemerintah akan tegas menindak 
siapa saja yang melanggar keputusan 
tersebut,” tegas Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto dalam konferensi pers virtual 
di Jakarta, Rabu (27/4) malam dihadiri 
InfoSAWIT.

Menko Airlangga lebih jauh 
menjelaskan, sesuai dengan arahan 
Presiden dan memperhatikan 
pandangan dan tanggapan dari 
masyarakat, agar tidak menjadi 
perbedaan interpretasi maka kebijakan 
pelarangan ekspor didetailkan berlaku 
untuk semua produk CPO, RPO, POME, 
RBD Palm Olein, dan Used Cooking 
Oil sampai tercapainya harga minyak 
goreng curah sebesar Rp14.000 per 
liter di pasar tradisional dan mekanisme 
pelarangannya disusun secara 
sederhana.

Kebijakan pelarangan ekspor ini 
berlaku mulai 28 April 2022 pukul 
00.00 WIB dengan jangka waktu 

pelarangan adalah sampai dengan 
tersedianya minyak goreng curah di 
masyarakat dengan harga Rp14.000,00 
per liter yang merata di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kebijakan ini diberlakukan untuk 
memastikan bahwa produk CPO 
dapat didedikasikan seluruhnya untuk 
ketersediaan minyak goreng curah 
dengan harga Rp14.000 per liter 
terutama di pasar-pasar tradisional dan 
untuk UMK,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan larangan ekspor tersebut 
diatur dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Article XI GATT yang 
mengatur bahwa negara anggota 
WTO dapat menerapkan larangan 
atau pembatasan ekspor sementara 
untuk mencegah atau mengurangi 
kekurangan bahan makanan atau 
produk penting lainnya. Larangan 
ekpsor RBD Palm Olein berlaku untuk 
seluruh produsen yang menghasilkan 
produk RBD Palm Olein.

Sumber berita : https://bit.ly/
NewsweekEksporCPO

Penuhi Pasokan Domestik 
Melanjutkan pengumuman Presiden 

Jokowi sebelumnya, yang menyatakan 
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larangan ekspor bahan baku minyak 
goreng dan minyak goreng sawit. Maka 
penegasan Presiden Jokowi dilakukan 
kembali hari ini (27/04).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa 
Pemerintah melarang ekspor minyak 
sawit mentah (CPO) dan minyak goreng 
ke luar negeri demi memenuhi pasokan 
minyak goreng bagi rakyat Indonesia. 
Penegasan Presiden Jokowi ini 
dilakukan, setelah mendengar banyak 
masukan dari berbagai pihak dan media 
massa.

“Sebagai negara produsen terbesar 
minyak sawit dunia, saya memutuskan 
pelarangan ekspor CPO dan minyak 
goreng sawit, demi memenuhi pasokan 
kebutuhan bahan baku minyak goreng 
dan minyak goreng sawit seluruh 
rakyat Indonesia, “ Kata Jokowi 
menegaskan.

Pentingnya memenuhi kebutuhan 
minyak goreng sawit bagi rakyat 
Indonesia, menjadi konsen utama 
Jokowi selalu Presiden Republik 
Indonesia. Menurutnya, keputusan 
ini diambil dengan memperhatikan 
berbagai resiko, “Saya tahu negara 
membutuhkan pajak dan devisa dari 
ekspor, tapi memenuhi kebutuhan 
pokok rakyat Indonesia adalah prioritas 
yang lebih penting,” katanya.

Presiden Jokowi juga meminta 
kesadaran para pelaku industri minyak 
sawit untuk berjibaku memenuhi 
kebutuhan pokok masyarakat Indonesia 
akan minyak goreng sawit. “Saya minta 
kesadaran industri minyak sawit untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri, “ 
tandas Presiden.

Sumber berita : https://bit.ly/
CPOdomestik

https://bit.ly/NewsweekEksporCPO
https://bit.ly/NewsweekEksporCPO
https://bit.ly/NewsweekEksporCPO
https://bit.ly/CPOdomestik
https://bit.ly/CPOdomestik
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industri minyak sawit di Tanah Air untuk 
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 
minyak goreng dalam negeri. Jika 
dilihat dari kapasitas produksi, menurut 
Presiden, kebutuhan minyak goreng 
dalam negeri dapat tercukupi.

“Volume bahan baku minyak goreng 
sawit yang kita produksi dan kita ekspor 
jauh lebih besar daripada kebutuhan 
dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas 
yang sangat besar,” tuturnya.

Kepala Negara menyadari bahwa 
kebijakan pelarangan ekspor bahan 
baku minyak goreng dan minyak 
goreng sawit dapat berdampak pada 
perekonomian Indonesia. Untuk itu, 
pemerintah akan mencabut larangan 
tersebut apabila kebutuhan dalam 
negeri telah terpenuhi.

“Begitu kebutuhan dalam negeri 
sudah terpenuhi, tentu saya akan 
mencabut larangan ekspor karena saya 
tahu negara perlu pajak, negara perlu 
devisa, negara perlu surplus neraca 
perdagangan,” tandas Jokowi. lm Olein 
berlaku untuk seluruh produsen yang 
menghasilkan produk RBD Palm Olein. 

Sumber berita : https://bit.ly/
BahanPokok

Permendag No. 22/2022 Jadi Dasar 
Guna memenuhi pasokan minyak 

goreng sawit di pasar domestik, 
Presiden Joko Widodo telah 
memerintahkan Kementerian terkait 
untuk segera menerapkan kebijakan ini 
yang efektif pada Kamis (28/4/2022).

Sesuai arahan tersebut akhirnya 
Kementerian Perdagangan resmi 
menerbitkan regulasi larangan ekspor 
minyak sawit mentah (CPO) dan 
minyak goreng sawit sesuai Peraturan 
Kementerian Perdagangan No. 22 Tahun 
2022 tentang Larangan Sementara 
Ekspor Crude Palm Oil, Refined, 
Bleached And Deodorized Palm Oil, 
Refined, Bleached And Deodorized 
Palm Olein, Dan Used Cooking Oil.

Pertimbangan kebijakan 
berdasarkan bahwa untuk optimalisasi 

Kebutuhan Pokok Rakyat Hal 
Utama 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menuturkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan pokok (Bapok) masyarakat 
merupakan hal utama bagi 
pemerintah. Hal tersebut juga menjadi 
pertimbangan paling tinggi dalam 
setiap pengambilan kebijakan untuk 
mengatasi kelangkaan minyak goreng 
sawit di masyarakat.

“Saya ingin menegaskan, bagi 
pemerintah kebutuhan pokok 
masyarakat adalah yang utama. 
Ini prioritas paling tinggi dalam 
pertimbangan pemerintah setiap 
membuat keputusan,” ujar Presiden 
dalam keterangannya di Istana Merdeka, 
Jakarta, pada Rabu, 27 April 2022.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, 
larangan ekspor bahan baku minyak 
goreng dan minyak goreng sawit 
ke luar negeri dapat berpotensi 
mengurangi produksi hasil panen para 
petani. Namun, Presiden menegaskan 
bahwa kebijakan tersebut diambil untuk 
memenuhi pasokan minyak goreng 
sawit dalam negeri.

“Larangan ini memang 
menimbulkan dampak negatif, 
berpotensi mengurangi produksi hasil 
panen petani yang tak terserap. Namun 
tujuan kebijakan ini adalah untuk 
menambah pasokan dalam negeri 
hingga pasokan melimpah,” lanjutnya

Presiden pun mendorong kesadaran 

ketersediaan minyak goreng sebagai 
salah satu barang kebutuhan pokok 
yang diperlukan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia, perlu mengatur 
kebijakan larangan sementara Ekspor 
Crude Palm Oil, Refined, Bleached and 
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached 
and Deodorized Palm Olein, dan Used 
Cooking Oil.

Masih dalam regulasi tersebut, 
bahwa berdasarkan pertimbangan, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Larangan 
Sementara Ekspor Crude Palm Oil, 
Refined, Bleached and Deodorized Palm 
Oil, Refined, Bleached and Deodorized 
Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Dalam pasal 3 mencatat, eksportir 
dilarang sementara melakukan 
Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, 
Bleached and Deodorized Palm Oil 
(RBD Palm Oil), Refined, Bleached and 
Deodorized Palm Olein (RBD Palm 
Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).

“Larangan sementara Ekspor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku juga atas pengeluaran dari 
KPBPB untuk tujuan ke luar daerah 
pabean,” demikian catat regulasi 
tersebut yang diperoleh InfoSAWIT.

sementara pada pasal 4, 
eksportir yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Serta, Pasal 6 mencatat, pada saat 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 
Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached 
and Deodorized Palm Oil (RBD Palm 
Oil), Refined, Bleached and Deodorized 
Palm Olein (RBD Palm Olein), dan 
Used Cooking Oil (UCO) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Menteri ini, yang telah mendapatkan 
nomor pendaftaran pemberitahuan 
pabean ekspor paling lambat tanggal 
27 April 2022, tetap dapat dilaksanakan 
ekspornya. q T2

Sumber berita : https://bit.ly/
Permendag22-2022

<< back to cover >>
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InfoSAWIT  —  Merujuk hasil 
dari tim penetapan harga Tandan 
Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi 
Sumatera Utara (Sumut) untuk 
periode 27 April – 10 Mei 2022, 
telah menyepakati harga sawit umur 
10 - 20 tahun turun Rp 308,46/Kg 
menjadi Rp 3.651,15/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.832,23/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 3.099,82/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.279,22/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.371,81/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 3.403,47/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.493,10/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.560,02/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.651,15/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.643,40/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.594,33/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.557,88/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.437,31/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.329,36/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.240,55/Kg dan 
harga Kernel Rp 11.219,42/Kg dengan 
indeks K 91,99%.
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Sumber berita : https://bit.ly/
HargaTBSSumut

Harga TBS Sawit Kalbar 
Merujuk hasil dari Tim Penetapan 

Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), 
telah menetapkan untuk periode I – 
April 2022, harga sawit umur 10 - 20 
tahun turun Rp 260,95/kg menjadi Rp 
3.780,59/Kg, yang ditetapkan pada 14 
April 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.828,94/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.020,62/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.224,44/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.325,62/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.447,31/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.553,49/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 
3.611,81/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.780,59/Kg.

Lantas sawit umur 21 tahun 
3.716,84/Kg; sawit umur 22 tahun Rp 
3.700,54/Kg; sawit umur 23 tahun Rp 
3.614,22/Kg; sawit umur 24 tahun Rp 
3.495,70 /Kg; dan sawit umur 25 tahun 

Rp 3.384,51/Kg. Minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 15.621,70/Kg dan 
Kernel Rp 13.409,06/Kg, serta Indeks 
K 93,66%.

Sumber berita : https://bit.ly/
HargaTBSKalbar

Harga TBS Sawit Riau 
Merujuk hasil dari tim penetapan 

harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Riau merujuk surat Penetapan 
Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau 
No. 17 periode 27 April - 10 Mei 2022, 
telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 89,18/Kg 
menjadi Rp 3.919,87/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.906,02/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 3.141,64/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.426,98/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.508,53/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 3.645,65/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.745,70/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.831,74/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.919,87/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.757,01/Kg, dan sawit 

Petani

HARGA TBS
SUMUT, KALBAR,  
RIAU & JAMBI 

https://bit.ly/3DRRTho
https://bit.ly/HargaTBSSumut
https://bit.ly/HargaTBSSumut
https://bit.ly/HargaTBSKalbar
https://bit.ly/HargaTBSKalbar
https://bit.ly/HargaTBSKalbar
https://bit.ly/HargaTBSRiau
https://bit.ly/HargaTBSSumut
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IWAN FALS PRIHATIN 
MINYAK GORENG SAWIT 

LENYAP DI PASARAN 

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Antrian 
emak-emak yang membeli minyak 
goreng menjadi inspirasi Iwan Fals 
membuat lagu. Di bulan Kartini tahun 
ini, masih banyak antrian emak-emak 
membeli minyak goreng dengan 
harga subsidi Pemerintah. Kendati 
harga melambung tinggi, kesabaran 
emak-emak mengantri ini bisa 
menjadi gambaran perjuangan sosok 
Kartini dewasa ini.  
 
Berikut cuplikan syair lagu Iwan Fals:

Minyak goreng menguap 
Hilang & lenyap di pasar 
Semua Ibu2 menggerutu 
(pun bapak2nya sudah barang tentu) 
Kocar Kacir di-pasar2 

Aneh rasanya kok bisa hilang 
Kalaupun ada harganya selangit 
Usut punya usut ternyata ditimbun 
Oleh Siapa? 
Konon oleh tujuh konglomerat 
tambun

Aku kesal, kok konglomerat tega? 
Aku resah, kok polisi tak berdaya?
Aku marah, kok pemerintah begitu 
mudah dipermainkan? 
Aku geram, kok kasus itu terus 
berulang? 

Ini seperti tikus mati dilumbung padi 
Bahan kita banyak, sawit jutaan 
hektar 
Lalu kenapa hilang dan menghilang? 
Dasar mafia, masa bodoh orang 
susah 

Mungkin mafia dan aparat ada 
main? 
Pura2 hilang tapi diumpetin 
Kok susah amat memberantasnya? 
Tembak saja atau hukum seumur 
hidup 

Jera...jera...jera...? 
Ah belum tentu...Lho 
q T3

Sumber berita : https://bit.ly/
iwanfalsmigor
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umur 22 tahun Rp 3.738,57/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.723,21/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 3.569,57/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.485,07/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 16.572,40/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 11.273,46/Kg, dengan indeks K 
92,71%. 

Sumber berita : https://bit.ly/
HargaTBSRiau

Harga TBS Sawit Jambi  
Merujuk hasil dari tim penetapan 

harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 22 – 28 
April 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 96/
Kg menjadi Rp 3.751/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp Rp 2.943/
Kg; sawit umur 4 tahun Rp 3.128/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.273/Kg; sawit 
umur 6 tahun Rp 3.411/Kg; sawit umur 
7 tahun Rp 3.497/Kg; sawit umur 8 
tahun Rp 3.570/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.642/Kg dan sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.751/Kg, sawit umur 21-24 tahun 
Rp 3.636/Kg, dan sawit umur 25 tahun 
Rp 3.466/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
15.788/Kg dan harga Kernel Rp 9.989/
Kg dengan indeks K 94,26%. q T2 

Sumber berita : https://bit.ly/
HargaTBSJambi

Disclaimer: pemberitaan ini hanya 
untuk informasi harga TBS sesuai 
penetapan dinas perkebunan setempat, 
di lapangan bisa saja berbeda.

https://bit.ly/iwanfalsmigor
https://bit.ly/3L95ZxZ
https://bit.ly/HargaTBSJambi
https://bit.ly/HargaTBSJambi
https://bit.ly/HargaTBSJambi
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HARGA TBS SAWIT DITURUNKAN
PABRIK KELAPA SAWIT LANGGAR ATURAN

InfoSAWIT, JAKARTA — Mengacu 
kepada Surat Edaran yang diterbitkan 
Plt Dirjen Perkebunan Kementan, Ali 
Jamil, melarang penurunan harga 
pembelian Tandan Buah Segar (TBS) 
sawit milik petani. Maka terjadinya 
harga pembelian TBS sawit yang 
terdiskon oleh oknum perusahaan 
dapat digugat secara hukum.

Menurut pengamat Sawit, Ignatius 
Ery Kurniawan, kesulitan bangsa 
Indonesia sudah terlalu besar, lantaran 
masih banyak emak-emak yang 
mengantri minyak goreng dengan 
harga subsidi. Sebab itu, menurut Ery, 
industri minyak sawit nasional harus 
mengedepankan etika bisnis guna 
mendorong kesejahteraan hidup 
bersama. “Jangan gara-gara nila setitik 
maka rusak susu sebelanga,” ujar 
Ery yang pernah menjabat sebagai 
Sekretaris III Dewan Minyak Sawit 
Indonesia (DMSI) periode tahun 2009 
lalu.

Lebih  lanjut kata dia, kondisi karut 
marut bisnis sawit belakangan ini, 
merupakan bukti adanya oligarki sawit 
yang didominasi kepentingan bisnis 
dari segelintir perusahaan besar, yang 
mengatur tata kelola dan niaga bisnis 
sawit global termasuk Indonesia.

Jelas oligarki sawit yang didominasi 
pebisnis ini, telah jauh melanggar 
aturan etika bisnis pada umumnya. 
Sejauh ini, bisnis minyak sawit bisa 
berkembang lebih dari 100 tahun di 
Indonesia, karena bisnis sawit sangat 
mengedepankan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia pada umumnya 
dan masyarakat sekitar perkebunan 
pada khususnya.

“Dimana petani kelapa sawit 
merupakan bagian dari tulang 
punggung bisnis minyak sawit bersama 
karyawan perusahaan perkebunan,” 
kata Ery yang juga pernah sebagai 
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen 
Oleokimia Indonesia (APOLIN), pada 
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awal asosiasi tersebut dibentuk.
Sebab itu, kata Ery, adanya berbagai 

kejadian penurunan harga sepihak 
oleh oknum Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
dewasa ini, harus segera dihentikan. 
Lantaran, keberadaan bisnis minyak 
sawit sudah menghasilkan keuntungan 
besar bagi para pelaku bisnisnya.

“Para petani Kelapa sawit 
harus kompak dan bersama-sama, 
melaporkan kepada pihak berwajib 
atau kepolisian, apabila masih ada 
PKS yang nakal dan tidak melakukan 
pembayaran harga TBS berdasarkan 
aturan Disbun daerah yang sudah 
disepakati, “ujar Ery, lebih lanjut, 
“Gunakan HP untuk membuat video 
atau foto dan viralkan di media sosial 
atau Media massa, supaya pihak 
kepolisian dapat melakukan proses 
hukum lebih lanjut,” tandas Ery yang 
saat ini sebagai Pimred InfoSAWIT. q

Sumber berita : https://bit.ly/
newsweekTBS

https://bit.ly/newsweekTBS
https://bit.ly/newsweekTBS
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APICAL GROUP GELAR BAZAR RAMADAN 
BANTU MASYARAKAT JELANG IDUL FITRI

InfoSAWIT, CILINCING  —  Apical 
Group, salah satu perusahaan pengolah 
minyak sawit global terkemuka, 
menggelar bazar Ramadan dengan 
menyediakan 27.000 liter minyak 
goreng sawit dengan harga terjangkau, 
pada Rabu (27/4/2022).

Kegiatan bazaar ini berlangsung 
secara serentak di 4 wilayah di sekitar 
operasional Apical Group di Marunda, 
Jakarta Utara, Dumai, Riau, Padang, 
Sumatera Barat, dan Balikpapan, 
Kalimantan Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kepada 
masyarakat guna memperoleh minyak 
goreng sawit dengan harga terjangkau, 
khususnya menjelang hari raya Idul Fitri 
1443 H.

Di Jakarta Utara, kegiatan bazaar ini 
digelar oleh unit bisnis Apical Group, 
PT Asianagro Agungjaya (AAJ) di 
halaman kantor Kecamatan Cilincing, 
Jakarta Utara yang diresmikan langsung 
oleh Camat Cilincing Jakarta Utara, 
M. Andri bersama Titik Kepala Satuan 
Pelaksana Sudin PPKUKM (Perindustrian 
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil 
Menengah), didampingi oleh Yudhi 
Damri, Manager Social, Security, and 
License (SSL) & GA Apical Group.

Camat Cilincing, Jakarta Utara, M. 
Andri mengatakan, pihaknya sangat 
mendukung Apical Group dalam hal 
penyelenggaraan bazaar Ramadan 
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 
H, dimana harga bahan-bahan pokok 
termasuk di antaranya minyak goreng 
saat ini mengalami kenaikan.

Pada kegiatan ini, Apical Group 
menyalurkan minyak goreng sawit 
dengan merek Camar dan Harumas 

dengan kemasan premium 1 liter dijual 
dengan harga di bawah pasaran, yakni 
Rp 15.000 per liter.

Manager SSL & GA Apical 
Group, Yudhi Damri mengatakan, 
kegiatan bazaar Ramadan ini adalah 
salah satu rangkaian dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
#ApicalPeduli yang digelar secara 
reguler setiap tahunnya menjelang hari 
raya keagamaan khususnya Hari Raya 
Idul Fitri.

“Pada momentum Ramadan ini, 
kami berupaya memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan minyak goreng, yang 
biasanya meningkat menjelang hari 
raya, dengan harga lebih terjangkau. 
Berkolaborasi dengan instansi 
Pemerintah, kami berharap dapat 
memberikan manfaat yang nyata bagi 
masyarakat sekitar, yang juga sejalan 
dengan filosofi perusahaan kami 
yakni keberadaan perusahaan harus 
bermanfaat untuk masyarakat (good 
for community),” tutur Yudhi dalam 
keterangan tertulis kepada InfoSAWIT.

Pada kesempatan lain, Apical Group 
juga berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan bazaar Ramadan yang juga 
digelar instansi Pemerintahan, seperti 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian RI pada 4-5 April 2022 
lalu dengan menyalurkan 4.000 liter 
minyak goreng dan Kementerian 
Perdagangan RI sebanyak 3.000 liter 
yang dijual dengan harga Rp 15.000 per 
liter pada 20-22 April 2022.

Tak hanya itu, selama bulan 
Ramadhan ini, Apical Group Dumai, 
Marunda, Padang, dan Balikpapan 
juga menyerahkan ribuan paket 
sembako sembari melaksanakan 
“Safari Ramadhan” untuk masyarakat 
kurang mampu di sekitar wilayah 
operasional perusahaan. Melalui 
#ApicalPeduli, Apical Group berharap 
dapat meringankan beban masyarakat 
khususnya masyarakat kurang mampu 
yang berada di sekitar area perusahaan. 
q T2 

Sumber berita : https://bit.ly/
BazarApical
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