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InfoSAWIT, JAKARTA — Sebagai 
produsen terbesar minyak sawit 
mentah (CPO), tentunya kebutuhan 
pasar global akan terpenuhi dari 
produksi berkelanjutan yang dilakukan 
perkebunan kelapa sawit. Terutama 
petani kelapa sawit, yang kehidupannya 
bergantung dari penjualan hasil 
panennya. Secara proses, Tandan Buah 
Segar (TBS) sawit milik petani yang 
setiap hari dipanen, selalu dijual ke 
Pabrik kelapa Sawit (PKS) dan hasilnya 
ditampung sementara kedalam tangki 
penyimpanan (storage tank CPO). 
Proses produksi CPO berlangsung 
setiap harinya, hasilnya dijual ke pabrik 
minyak goreng dan pedagang ekspor 
CPO ke luar negeri.

Lantaran pabrik minyak goreng 
sawit dan pedagang ekspor CPO 
tidak dapat melakukan aktivitas 
jualan ekspor, maka jalur pasar PKS 
tertutup, sehingga penjualan CPO dari 
PKS mengalami penurunan drastis. 

Akibatnya, produksi PKS menurun dan 
pembelian TBS milik petani kelapa sawit 
juga mengalami penurunan hingga 
penghentian sementara.

“Sama halnya dengan instruksi 
Presiden Jokowi, kini panen TBS sawit 
milik petani mengalami penurunan 
hingga penghentian pembelian 
sementara oleh PKS, karena tangki 
penampungan CPO telah penuh,” jelas  
Ketua Umum Keluarga Alumni Institut 
Pertanian (KAINSTIPER), Priyanto PS 
dalam keterangan resminya diterima 
InfoSAWIT, Rabu (11/5/2022).

Lebih lanjut tutur  Priyanto, apabila 
larangan ekspor CPO sementara tidak 
segera dicabut oleh pemerintah, maka 
akan menimbulkan korban di kalangan 
petani kelapa sawit dan disusul dengan 
tutupnya PKS.

Priyanto PS menjelaskan, 
keberadaan CPO yang terlalu lama 
tersimpan dalam tangki penampungan 
CPO, akan menyebabkan kualitas 
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CPO rusak dan tidak layak konsumsi. 
Apabila hal tersebut terjadi, maka 
pasokan minyak makanan pasar 
global akan mengalami kekurangan 
berkepanjangan. Lantaran, pasokan 
minyak makanan hanya dapat 
terpenuhi dari keberadaan minyak 
sawit dipasar global. Dalam jangka 
panjang, kekurangan pasokan 
minyak sawit juga akan menimbulkan 
kelaparan dan kekurangan gizi 
berkepanjangan didunia dan sangat 
sulit memperbaikinya di masa depan.

Merujuk data US Department of 
Agriculture (USDA), National Nutrient 
Database for Standard Reference 
(2016), minyak goreng sawit merupakan 
bagian dari kelompok minyak dan 
lemak nabati, yang memiliki komposisi 
kandungan gizi per 100 gram minyak 
kelapa sawit terdapat kandungan energi 
makanan (food energy), kandungan 
lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh 
tunggal,  vitamin E (tokoferol) dan 
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turunannya. Dengan menyuplai 
kebutuhan pasar dunia, maka 
Indonesia turut berpartisipasi dalam 
menyelamatkan masyarakat dunia 
dari kelaparan dan kekurangan gizi 
berkepanjangan di masa depan,” tandas 
Priyanto PS.

Ketua Umum KAINSTIPER ini juga 
menjelaskan, dengan dibukanya kran 
ekspor CPO, selain berperan besar 
dalam penyelamatan masyarakat dunia, 
sekaligus juga mendukung tumbuh dan 
berkembangnya industri dan petani 
kelapa sawit nasional. “Kita juga harus 
memiliki kesadaran bersama, bahwa 
produk sawit Indonesia sudah terbukti, 
dapat menjadi pemasok kebutuhan 
minyak nabati dunia. Sebab itu, kita 
harus memiliki keberanian dan mampu 

Utama

vitamin K (filokuinon).
Berdasarkan data USDA lebih lanjut, 

minyak sawit juga sangat bermanfaat 
bagi kesehatan seperti mendukung 
kestabilan gula darah, meminimalkan 
gagal jantung kongestif, menurunkan 
kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan 
kolesterol baik (HDL) dalam darah 
dan melindungi sel darah merah. 
Membantu sistem Integumen pada 
kulit, rambut, kuku dan sebagainya. 
Bagi sistem reproduksi dan bayi, minyak 
sawit juga membantu meningkatkan 
kualitas sperma, meredakan nyeri haid 
dan menopang perkembangan janin, 
serta menunjang berbagai kesehatan 
manusia lainnya.

Kandungan gizi dan vitamin 
yang berada didalam minyak sawit, 
menurut Priyanto PS, menjadi bagian 
dari pilihan utama masyarakat dunia, 
dalam mengonsumsi minyak makanan 
berbahan baku CPO. Pasalnya, 
keberadaan CPO telah menjadi bagian 
dari kebutuhan hidup masyarakat dunia, 
sehingga kebutuhan konsumsinya selalu 
meningkat setiap tahunnya. 

“Presiden Jokowi harus bergegas 
mengambil tindakan cepat untuk 
menyelamatkan masyarakat dunia, 
dengan segera mencabut larangan 
sementara ekspor CPO dan produk 

menjadi pemain utama yang dapat 
mengatur perdagangan komoditas 
global ini,” kata Priyanto PS, lebih lanjut 
menegaskan,”Nasionalisme harus 
terpanggil dari jiwa-jiwa patriot bangsa, 
supaya mampu berdiri tegak dalam 
menetapkan kriteria pembangunan 
sawit lestari, berdasarkan prinsip-
prinsip nasional dan tidak menyerahkan 
diri untuk diatur oleh orang lain”. q T1

Sumber berita : https://bit.ly/
petani-sawit-merana

Tak Hanya Petani, Pabrik Sawit 
Pun Panik

Setelah penerapan kebijakan 
penghentian ekspor minyak sawit 
pada 28 April 2022 lalu, kini kebijakan 
tersebut belum ada tanda-tada 
dihentikan. Padahal pasokan bahan 
baku minyak goreng sawit telah 
berlimpah serta merujuk harga 
lapangan, minyak goreng sawit 
kemasan sudah mulai menurun 
harganya.

Kepanikan akibat meluapnya 
pasokan minyak sawit mentah (CPO) 
di tangki simpan (Storage tank) mulai 
dihadapai para pemilik pabrik kelapa 
sawit. Pada sebagian pabrik malah 
sudah mulai melambatkan produksi 
dan bahkan tidak lagi menerima Tandan 

<< back to cover >>
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Buah Segar (TBS) Sawit petani lantaran 
over kapasitas.

Para penggiat kebun sawit yang 
tergabung dalam Indonesian Planters 
Society (IPS) menyampaikan, tak hanya 
petani kelapa sawit yang menghadapi 
kepanikan, pabrik sawit pun mengalami 
hal yang serupa. Dikatakan salah satu 
Ketua DPP IPS, Darus Salam bahwa saat 
ini pabrik kelapa sawit rata-rata storage 
tank-nya sudah mulai penuh terisi CPO.

Tidak itu saja, pabrik kelapa sawit 
juga kesulitan dalam menjual CPO hasil 
olah TBS Sawitnya, lantaran banyak 
pembeli yang menahan dan menunggu 
tindak lanjut dari kebijakan penyetopan 
ekspor ini. “Storage tank di pabrik 
sudah mulai penuh, yang panik tak 
hanya petani tetapi pengusaha juga 
mengalami hal yang serupa, apalagi 
pembeli CPO menahan pembelian,” 
katanya kepada InfoSAWIT, Rabu 
(11/5/2022).

Dengan kondisi tersebut, kata Darus 
Salam, beberapa perusahaan kelapa 
sawit mulai membatasi penerimaan TBS 
Sawit dari pihak luar terutama petani 
swadaya. “Bahkan paling ekstrim adalah 
dilakukan penyetopan penerimaan TBS 
Sawit agar TBS dari kebun inti bisa tetap 

diolah,” tandas Darus Salam.
Sementara, Ketua Umum Indonesian 

Planters Society (IPS), Jamalul berharap, 
pemerintah membuka kran ekspor CPO 
sehingga Pengusaha dan Petani bisa 
menjalankan operasional perkebunan 
seperti halnya sebelum ada kebijakan 
pelarangan Ekspor CPO. q T2

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

Sejarah Terburuk Industri 
Sawit Indonesia 

Disaat semua harga pupuk dan 
pestisida melambung tinggi, harga 
sawit dan turunannya ikut merangkak 
naik, tiba-tiba ekspor hasil olahan 
buah sawit dilarang dengan alasan 
untuk memaksa harga minyak goreng 
supaya berlimpah dan semurah-
murahnya hingga Rp 14.000/Liter. 
“Ini benar-benar sangat memukul 
usaha petani sawit,” ungkap petani 
sawit swadaya asala Sumatera Utara, 
Soaduon Sitorus, kepada InfoSAWIT, 
belum lama ini.

Kata dia, dengan keputusan 
larangan ekspor, negara telah 
bertindak memaksa industri sawit 
dari hulu ke hilir supaya menjual hasil 

sawitnya semurah-murahnya di dalam 
negeri sampai kebutuhan di dalam 
negeri sesuai harga yang ditetapkan 
negara terpenuhi.

“Petani sawit adalah salah satu 
stakeholder utama di bagian hulu 
industri sawit, sebagai penghasil 
Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang 
merupakan bahan baku minyak 
goreng. Keputusan pemerintah ini 
bukan hanya terasa sangat merugikan 
bagi petani sawit, tetapi ini kenyataan 
yang sangat kejam,” katanya.

Dengan kejadian ini ibarat menjadi 
sejarah terburuk bukan hanya 
untuk petani sawit, tapi juga secara 
keseluruhan stakeholder industri 
sawit, termasuk merugikan Pengusaha 
Perkebunan Sawit dari hulu hingga 
hilir dan juga merugikan negara.

Tutur Soaduon Sitorus, larangan 
ekspor dibuat dengan alasan demi 
memenuhi kebutuhan dalam negeri, 
sedangkan kenyataannya kebutuhan 
dalam negeri masih jauh dibawah 
hasil produksi. Ini menjadi keputusan 
yang tidak masuk akal sehat.

“Ketika negara gagal 
mengimplementasikan regulasi 
program win-win solution berupa 
kebijakan DMO dan DPO minyak 
goreng, sebagai jalur distribusi khusus 
minyak goreng untuk kepentingan 
domestik, siapa yang harus 
bertanggung-jawab? Bukankah itu 
adalah tanggung-jawab pihak yang 
ditugasi menjalankan dan mengawasi 
regulasi? Bukankah mereka yang 
harus dievaluasi dan dibenahi?” 
ungkapnya.

Sebab itu, negara harus 
bertanggung-jawab secara adil dalam 
memberlakukan larangan ekspor. Maka 
semestinya negara bertanggung-jawab D
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menampung dan membeli sesuai harga 
pasar global semua produksi buah 
sawit petani dan perkebunan terutama 
semua turunannya yang dilarang untuk 
ekspor.

“Hak kekuasaan negara terhadap 
hasil pertanian, perkebunan dan 
peternakan tidak bisa disamakan 
dengan kekuasaan negara pada hasil 
tambang sumber-daya alam yang 
terkandung didalam perut bumi,” 
tandas Soaduon Sitorus.  q T2

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

Saatnya Pemerintah Perbaiki 
Tata Kelola Sawit Dan Pupuk, 
Cabut Larangan Eskpor CPO

Setelah hampir tiga bulan negeri 
ini dihadapkan pada persoalan yang 
berdampak kepada sektor ekonomi 
masyarakat di akar rumput, persoalan 
tersebut adalah kelangkaan yang 
dibarengi dengan naiknya harga 
minyak goreng sawit di Indonesia, 
termasuk kelangkaan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) jenis Bio Solar 
beberapa waktu yang lalu.

Diungkapkan Ketua Serikat Petani 
Kelapa Sawit (SPKS) Kab. Rokan 
Hulu, Yusro Fadly, kelangkaan dan 
Kenaikan harga minyak goreng sawit 
tersebut sangat disayangkan, terlebih 
Indonesia adalah produsen utama 
minyak sawit mentah (CPO) yang 
merupaakan bahan baku dari minyak 
goreng.

Kenaikan harga minyak goreng 
sawit, tutur Fadly, tidak hanya 
menjadikan rakyat sebagai korbannya 
tetapi juga telah mengorbankan 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
Kemendag dan 3 Perusahaan besar 
yang bergerak dibidang sawit, 

khususnya perusahaan penghasil 
minyak goreng sawit.

Tidak hanya masyarakat pengguna 
minyak goreng sawit yang panik, saat 
ini seluruh negeri memperlihatkan 
kepanikan nya juga, hal ini dibuktikan 
dengan beberapa kali perubahan 
Permendag, dan juga diikuti oleh 
surat Presiden Jokowi tentang 
pelarangan Ekspor CPO ke luar negeri 
pada tanggal 28 April 2022 lalu.

Yusro Fadly berharap, dengan 
kejadian ini menjadi awal dalam 
upaya memperbaiki tata kelola 
niaga sektor sawit dari hulu dan hilir. 
“Sudah saatnya seluruh stakholder 
saling bekerja sama sehingga lahir 
sebuah regulasi yang sehat untuk 
perbaikan Tata Kelola Sektor Sawit 
ke depannya,” ungkap Fadly kepada 
InfoSAWIT, Kamis (12/5/2022).

Terlebih, saat ini kondisi sektor 
sawit sudah hampir sampai pada 
titik kronis, dibuktikan sudah ada 
beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
yang menolak untuk membeli Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit. Yusro Fadly 
menilai, bila kondisi ini dibiarkan 

berjalan lama, maka di khawatirkan 
daerah yang tergantung pada sektor 
sawit akan merasakan dampaknya, 
seperti sebagian wilayah di pulau 
Sumatera, khususnya Riau dan wilayah 
Kalimantan.

“Kami petani sawit yang tergabung 
di SPKS berharap ada evaluasi dari 
Presiden Jokowi dengan kondisi yang 
terjadi saat ini dan bisa secepatnya 
mencabut larangan eksport yang 
telah diumumkan beberapa waktu 
yang lalu,” katanya.

Lanjut Fadly, selain tata kelola 
sawit, kondisi harga pupuk saat 
ini juga sangat memberatkan bagi 
para petani, khususnya petani sawit 
swadaya, disaat harga TBS naiknya 
hampir 200% pula diikuti oleh 
kenaikan harga Pupuk hinga 300%. 
“Sayangnya belum ada penjelasan 
dari pihak terkait baik Pemerintah 
maupun lembaga negara yang 
mengelola sektor pupuk, mengenai 
penyebab kenaikan harga pupuk,” 
tutup Fadly..  q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3M7HW2O

Utama
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InfoSAWIT  —  Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) untuk periode 11 – 17 
Mei 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
550,81/Kg menjadi Rp 3.100,34/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.405,64/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.632,59/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.783,98/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.862,54/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.889,73/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.965,52/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.022,59/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.100,34/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.093,67/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.051,81/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 3.020,71/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.917,84/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.825,74/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 13.495,68/Kg dan 
harga Kernel Rp 9.605,12/Kg dengan 
indeks K 88,63%. 

Sumber berita : https://bit.ly/3FI8pll

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode I-Mei 2022

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), 
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periode I - Mei 2022, ditetapkan pada 
11 Mei 2022 telah menyepakati sawit 
umur 10 - 20 tahun turun Rp 129,76/
Kg menjadi Rp 3.639,64/Kg. Rapat 
selanjutnya dilakukan pada Kamis, 19 
Mei 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.152,76/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.239,80/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.319,02/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.388,95/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.451,59/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.508,37/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.556,42/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.639,64/Kg; sawit umur 21 tahun 
Rp 3.589,09/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 3.546,90/Kg; sawit umur 23 tahun 
Rp 3.496,96/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 3.440,26/Kg; dan sawit umur 25 
tahun Rp 3.295,68/Kg. Harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
15.726,19/Kg dan harga Inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 10.774,86/Kg dengan 
indeks K 91,80%.

Sumber berita : https://bit.
ly/3Lcj5cK

Harga TBS Sawit Riau Periode 
11-18 Mei 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 

Provinsi Riau merujuk surat Penetapan 
Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau 
No. 18 periode 11 - 18 Mei 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 
10 - 20 tahun turun Rp 972,29/Kg 
menjadi Rp 2.947,58/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.210,58/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.378,78/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.585,13/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.645,16/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.748,26/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.822,36/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.883,94/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.947,58/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.831,01/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.817,81/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.806,81/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.696,84/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.636,36/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 12.109,09/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 11.273,46/Kg, dengan indeks K 
90,82%. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3FETl7K

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

Petani
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Sustainability

KERJA SAMA RSPO-ISPO: DORONG PENERAPAN 
PRAKTIK SAWIT BERKELANJUTAN BAGI PEKEBUN SAWIT

InfoSAWIT, CILINCING  —  Lembaga 
nirlaba multi stakeholder, Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
bersama Pemerintah Provinsi Jambi 
dan pemerintah kabupaten serta 
organisasi setempat telah menyepataki 
nota kesepahaman (MoU) yang 
bertujuan untuk meningkatkan inklusi 
pekebun sawit dalam ekosistem yang 
berkelanjutan melalui skema sertifikasi 
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Provinsi Jambi telah ditunjuk 
sebagai basis bagi proyek percontohan 
ini. Pada tahun 2021, data Kementerian 
Pertanian menunjukkan bahwa jumlah 
pekebun swadaya di Jambi mencapai 
lebih dari 290,000 rumah tangga, 
sehingga menjadikannya sebagai 
provinsi dengan jumlah pekebun 
swadaya terbesar setelah Riau dan 
Sumatra Selatan. MoU ini menunjukkan 
adanya upaya bersama untuk 
mendukung agar lebih banyak pekebun 
sawit swadaya yang terlibat dalam 
pasar sawit berkelanjutan, mengingat 
sedikitnya jumlah pekebun swadaya 
yang bersertifikat saat ini. Menurut  
data dari Kementerian Pertanian, 
meskipun pekebun menggunakan 40% 
dari total lahan pengembangan sawit 
di Indonesia untuk kegiatan produksi, 
tidak sampai 1% pekebun swadaya 
yang sudah bersertifikat RSPO atau 
ISPO.

Program  MoU  ini  menyediakan  
bantuan  dan  dukungan  timbal  
balik  untuk  menerapkan sertifikasi 
ISPO bagi pekebun swadaya di Jambi 
sekaligus mendukung pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. Program MoU ini 
diumumkan pada tanggal 11 Mei 2022.

Diungkapkan Direktur Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Perkebunan 
(P2HP), Direktorat Jenderal Perkebunan, 
Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, 
sertifikasi ISPO bakal membuka jalan 
bagi produksi minyak sawit yang lebih 
berkelanjutan, dan kolaborasi dengan 
para pemangku kepentingan adalah 
jalan ke depan untuk mendorong 
perubahan berkelanjutan yang 
sistemik dan meningkatkan daya saing 
perkelapasawitan Indonesia.

Senada dikatakan Kepala Dinas 
Perkebunan Provinsi Jambi, Agus 
Rizal, dengan semakin minimnya 
ketersediaan lahan, rendahnya hasil 
panen yang dicapai oleh pekebun 
sawit swadaya saat ini memberikan 
peluang luar biasa untuk meningkatkan 
produksi minyak sawit bersertifikat 
secara signifikan dari area tanam yang 
sudah ada.

Sementara Senior Manager, 
RSPO Smallholder Programme 
Indonesia, Guntur Cahyo Prabowo, 
menuturkan,  langkah Ini merupakan 
skema percontohan pertama RSPO 
yang memanfaatkan kebijakan 
Pemerintah untuk  mendukung  praktik  
berkelanjutan  dalam  produksi  sawit  
oleh  pekebun,  dan  kami berharap  
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hal  ini  dapat  menanamkan konsep 
pelibatan yang nyata dan efektif.

Lebih lanjut tutur Guntur, dengan 
bekerjasama dengan pemerintah 
dan para pihak lainnya, termasuk 
skema, standar atau inisiatif nasional, 
kami dapat mengatasi hambatan 
struktural bagi para pekebun sekaligus 
memastikan penegakan kebijakan yang 
konsisten untuk mendorong terjadinya 
perubahan berskala besar.  

“RSPO berupaya menjembatani 
antara pemerintah beserta para pihak 
berkepentingan yang memengaruhi 
kebijakan dengan sumber daya dan 
pengetahuan teknis yang dibutuhkan 
untuk memajukan kebijakan dan praktik 
sawit berkelanjutan yang bersertifikat,” 
kata Guntur.

Kendala dalam Melakukan 
Inklusi Pekebun

RSPO dan ISPO memiliki kendala 
yang sama dalam memberikan insentif 
kepada pekebun untuk memproduksi 
sawit berkelanjutan yang bersertifikat. 
Salah satunya adalah persyaratan 
pendaftaran lahan secara resmi...

Berita lengkap : https://bit.
ly/3l4HO8z
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