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InfoSAWIT, JAKARTA — Setelah 
tiga pekan kebijakan pelarangan 
ekspor bahan baku minyak goreng 
dan minyak goreng sawit, dan  
dampaknya mulai terasa oleh petani 
sawit swadaya yakni harga Tandan 
Buah Segar (TBS) Sawit yang mulai 
rendah dan beberapa pabrik tak bisa 
menampung TBS Sawit petani.

Presiden Joko Widodo akhirnya 
secara resmi membuka kembali kran 
ekspor minyak goreng sawit dengan 
alasan pasokan dan suplai minyak 
goreng sawit terus bertambah. 
“Setelah kebijakan pelarangan ekspor 
minyak goreng guna pemenuhan 
dalam negeri, pemerintah terus 
memantau kebijakan tersebut, saya 
pun melihat langsung pasokan itu 
untuk pemenuhan ketersediaan 
di masyarakat dan berdasarkan 
pengecekan langsung saya di 
lapangan dan laporan yang saya 
terima pasokan minyak goreng 

terus bertambah,” kata Joko Widodo 
dalam keterangan resmi secara live, 
pada Kamis (19/5/2022), di pantau 
InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata Joko widodo, 
kebutuhan minyak goreng sawit curah 
untuk Indonesia adalah sebesar 194 
ribu ton per bulan, dan pada Maret 
2022 sebelum di lakukan pelarangan 
ekspor pasokan hanya mencapai 64,5 

Utama
<< back to cover >>

ribu ton per bulan.
“Namun setelah dilakukan 

pelarangan ekspor di bulan April 
pasokan minyak goreng sawit 
telah mencapai 211 ribu ton per 
bulan, melebihi kebutuhan nasional 
bulanan kita, selain itu juga terdapat 
penurunan harga rata-rata minyak 
goreng secara nasional pada April 
dari sekitar Rp 19.800/liter, menjadi 
Rp 17.200 – Rp 17.600/liter,” kata 
Presiden Jokowi.

Tutur Presiden, penambahan 
pasokan dan penurunan harga 
tersebut merupakan usaha 
bersama yang sudah dilakukan 
baik pemerintah maupun swasta, 
kendati dibeberapa daerah masih 
ada harga minyak gorengnya relatif 
tinggi, tetapi ungkap Jokowi, dirinya 
meyakini harga minyak goreng curah 
untuk beberapa minggu kedepan 
akan semakin terjangkau menuju 
harga yang ditentukan, karena 
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Pada kesempatan tersebut juga 
Presiden Joko Widodo menyampaikan 
catatan penting diantaranya, pertama,  
pemerintah juga akan melakukan 
pembenahan prosedur dan regulasi 
di Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS), agar terus 
disederhanakan dan dipermudah 
supaya lebih adaptif dan solutif 
menghadapi dinamika pasokan dan 
harga minyak sawit dalam negeri 
sehingga masyarakat dapat dilindungi 
dan dipenuhi kebutuhannya.

Kedua, mengenai dugaan adanya 
pelanggaran dan penyelewengan 
dalam distribusi dan produksi 
minyak goreng sawit.  “saya telah 
memerintahkan aparat hukum kita 
untuk terus melakukan penyelidikan 
dan memproses hukum para 
pelakunya. Saya tidak mau ada yang 
bermain-main yang dampaknya 
mempersulit rakyat, merugikan 
rakyat,” tandas Presiden dalam siaran 
pers virtual pada Kamis (19/5/2022), 
yang dipantau InfoSAWIT. q T2

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

7 Asosiasi Petani Sawit 
Ucapkan Terimakasih Serta 
Dorong Perbaikan Tata Kelola 

Organisasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia yang terdiri dari Serikat 
Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo 
Perjuangan, Forum Petani Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa 
Sawit Perkebunan Inti Rakyat 
(ASPEKPIR), Perkumpulan Forum 
Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia 
(POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), 
Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan 
Indonesia (Japsbi), mengapresiasi 
dan berterimakasih kepada Bapak 
Presiden Joko Widodo pada Kamis 
(19/5/2022 telah mengumumkan 

Utama

ketersediannya semakin melimpah.
“Sebab itu berdasarkan pasokan 

yang sudah mulai bertambah dan 
mempertimbangkan adanya 17 juta 
orang yang ada di industri sawit 
baik petani, pekerja dan tenaga 
pendukung lainnya maka saya 
memutuskan bahwa ekspor minyak 
goreng akan dibuka kembali pada 
Senin (23/5/2022),” kata Joko Widodo.

Namun demikian tutur Joko 
Widodo, pihaknya akan tetap 
mengawasai dan memantau dengan 
ketat supaya pasokan minyak goreng 
sawit bisa tersedia dengan harga 
terjangkau, dan pada kesempatan 
ini Joko Widodo juga mengucapkan 
terimakasih kepada petani sawit atas 
pengertian dan dukungan terhadap 
kebijakan pemerintah yang diambil 
untuk kepentingan masyarakat yang 
lebih luas.

“Secara kelembagaan pemerintah 
juga akan melakukan pembenahan 
dan prosedur di Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(BPDPKS) agar terus diserderhanakan 
dan dipermudah supaya lebih adaptif 
dalam memenuhi pasokan di dalam 
negeri sehingga masyarakat dilindung 
dan dipenuhi kebutuhannya,” kata 
Joko Widodo. q T2

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

Dua Catatan Penting  Presiden 
Joko Widodo Saat Buka Kran 
Ekspor Minyak Goreng Sawit 

Pemerintah telah memastikan 
membuka kembali ekspor minyak 
goreng mulai Senin, 23 Mei 2022 
mendatang. Keputusan tersebut 
diambil oleh Presiden Joko Widodo 
setelah melihat kondisi pasokan dan 
harga minyak goreng saat ini, serta 
mempertimbangkan para tenaga 
kerja dan petani di industri sawit.

secara resmi pencabutan larangan 
ekspor minyak goreng sawit yang 
akan berlaku pada Senin (23/5/2022).

“Kami memang mendukung 
kebijakan beliau dan telah memaklumi 
kebijakan itu. Dan kami berharap, ada 
konsistensi dari kementerian terkait 
seperti kemenko perekonomian dan 
kemenkeu serta kementan untuk 
merubah tata kelola sawit indonesia 
serta memperbaiki tata kelola BPDP-
KS yang selama ini hanya berpihak 
kepada segolongan orang tertentu,” 
tutur Sekjen SPKS, Mansuetus Darto 
dalam keterangan resmi kepada 
InfoSAWIT, Kamis (19/5/2022). 

Ketua Umum APKASINDO 
Perjuangan Alpian Arahman 
mengatakan, dengan di bukanya 
Kembali ekpor minyak goreng 
ini tentunya akan menormalkan 
tataniaga sawit Tandan Buah 
Segar (TBS) sawit petani di seluruh 
Indonesia.

“Sebelumnya kami sempat 
mengalami masalah baik dari sisi 
harga yang turun drastis dibawah 
rata-rata Rp 2.000 per kilogram 
dan juga pembatasan pembelian 
TBS sawit yang di lakukan oleh 
beberapa perusahaan di wilayah 
Sumatera, Kalimantan dan juga 
Sulawesi,” katanya dalam keterangan 

<< back to cover >>
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resmi diterima InfoSAWIT, Kamis 
(19/5/2022).

Sementara itu Ketua Umum 
POPSI Pahala Sibuea, mendukung 
langkah Presiden Joko Widodo untuk 
melakukan pembenahan regulasi 
di lembaga Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“karena kami juga melihat di 
BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk 
perbaikan pada tatakeloa sawit di 
Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu 
harus fokus mendukung kelembagaan-
kelembagaan petani sawit di seluruh 
Indonesia,” kata Pahala.

Lebih lajut tutur Pahala 
Sibuea, selama ini BPDPKS banyak 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
konglomerat biodiesel sawit misalnya 
ini bisa di lihat dari dana BPDPKS 
137,283 Triliun yang di pungut sejak 
tahun 2015 – 2021 mayoritas sekitar 
80,16 persen dana itu hanya untuk 
subsidi biodiesel yang dimiliki oleh 
konglomerat sawit, sementara    
petani sawit hanya sebesar 4,8 persen 
melalui program Peremajaan Sawit 
Rakyat (PSR).

Lantas, Ketua Umum FORTASBI 
H. Narno berharap setelah 
pencabutan ekspor minyak goreng 
maka tatakelola sawit yang harus 
di perhatikan oleh pemerintah 
adalah adanya dukungan kepada 
kelembagaan petani sawit untuk 
memiliki pabrik pengolahan kelapa 
sawit sampai minyak goreng dengan 
memanfaatkan beradaan dana sawit 
yang di Kelola oleh BPDPKS. q T2

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

GAPKI Dukung Kebijakan 
Ketersediaan Minyak Goreng 
Sawit Curah, Paska Kran 
Ekspor Dibuka 

Paska penyampaian pembukaan 

kembali kran eskpor minyak goreng 
sawit oleh Presiden Joko Widodo 
pada Kamis (19/5/2022), Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI) langsung menyampaikan 
terima kasih dan apresiasi kepada 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 
telah membuka kembali larangan 
ekspor minyak goreng (migor 
sawit). Kebijakan ini akan menjamin 
keberlanjutan industri minyak sawit 
nasional.

“Semoga perdagangan minyak 
sawit dan turunannya bergairah 
kembali baik domestik maupun 
ekspor,” ujar Ketua Umum GAPKI 
Joko Supriyono di Jakarta, Kamis 
(19/5/2022), dalam keterangan tertulis 

diterima InfoSAWIT.
Lebih lanjut menurut penuturan 

Joko Supriyono, para mitra dagang 
di Uni Eropa, India dan Pakistan 
menyampaikan terimakasih kepada 
Presiden RI Jokowi yang telah 
mencabut larangan ekspor migor 
sawit.

Kata Joko Supriyono, GAPKI akan 
terus mendukung kebijakan dan 
program pemerintah Indonesia dalam 
menyediakan migor sawit curah 
yang terjangkau bagi masyarakat 
Indonesia.

“GAPKI terus bekerja keras agar 
industri sawit yang memiliki peran 
penting bagi perekonomian Indonesia 
terus dapat ditingkatkan,” tandas Joko 
Supriyono. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/39E5Hkx

Untuk Semua yang Telah 
Berjuang Untuk Petani Sawit 
yang Sedang Tertindas 

Setelah dibukanya kembali kran 
ekspor miyak goreng sawit oleh 
Presiden Joko Widodo, paling tidak 
petani sawit kini bisa lega, karena 
Tandan Buah Segar (TBS) sawitnya 
bisa kembali terserat Pabrik kelapa 
Sawit (PKS), termasuk berharap harga 
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PETISI PENCABUTAN 
LARANGAN EKSPOR CPO DAN 

PRODUK TURUNANNYA 
DIKABULKAN PRESIDEN JOKOWI
InfoSAWIT, JAKARTA —  

Setelah hampir sepekan petisi 
Pencabutan Larangan Ekspor 
CPO dan Produk Turunannya ini 
diluncurkan, telah mendapat 
sambutan baik dari para 
stakeholder kelapa sawit, 
sebab itu kami sampaikan 
apresiasi bagi rekan-
rekan Media, petani sawit, 
pengusaha, karyawan, para 
sahabat, tim pendukung petisi yang 
solid dan seluruh rakyat Indonesia, 
serta salam hormat untuk Presiden 
Jokowi.

Terima kasih kami ucapkan 
sebesar-besarnya, atas segala bentuk 
doa, tenaga dan dukungan yang 
diberikan atas petisi Pencabutan 
Larangan Ekspor CPO dan produk 
turunannya.

Adanya pidato Presiden RI, Joko 
Widodo yang menyatakan bahwa 
akan mencabut Larangan ekspor 
minyak goreng, telah memberikan 
sinyal kuat akan keberlangsungan 
industri minyak sawit di Indonesia. 
“Tentunya, kabar baik ini menjadi 
bukti kemenangan rakyat Indonesia, 
terutama petani kelapa sawit di 
seluruh Indonesia, “ ujar pengusul 
petisi, Ignatius Ery Kurniawan 
yang saat ini merupakan Mahasiswa 
Pascasarjana SB IPB.

Keberadaan bisnis minyak 
sawit yang telah lebih 100 tahun 
berkembang di Indonesia ini, harus 
terus dikawal bersama semua pihak, 
untuk didorong menjadi bagian 
seutuhnya dari pembangunan 
nasional berkelanjutan. Kami 

berharap, dukungan dari semua 
pihak yang telah banyak membantu 
kerja keras ini, untuk bersama-sama 
melanjutkan perjuangan membangun 
Indonesia dari minyak sawit.

“Semoga semua kebaikan ini, 
bisa membawa berkah berlimpah 
bagi kita semua. Karena Sawit adalah 
Kita, Indonesia Bertumbuh Sawit, 
Indonesia Makin Bangkit”, ujar Ery 
menegaskan.

Sebagi informasi, petisi ini dibuat 
pada 14 Mei 2022, pukul 19.23 Wib. 
Hingga 19 Mei 2022, telah berhasil 
mendapatkan dukungan sebanyak  
2.951 orang. Pengunjung petisi 
sebanyak 25.123 orang dan yang 
membantu menyebar petisi hingga 
1.656 sebaran atau sekitar 75% dari 
pendukung petisi ini. Artinya, ini 
adalah kerjasama dari semua pihak, 
yang telah berjibaku membantu 
penyampaian aspirasi publik kepada 
Presiden Jokowi. “Apresiasi sebesar-
besarnya, bagi dukungan yang 
telah diberikan”, ujar Ery yang juga 
penggiat Media InfoSAWIT, sebagai 
ungkapan terima kasih. q T2

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

<< back to cover >><< back to cover >>

TBS Sawit bisa berangsur kembali 
normal.

Diungkapkan, salah satu petani 
sawit swadaya asal Sumatera Utara, 
Soaduon Edo Sitorus, dirinya merasa 
senang dan berterimakasih kepada 
seluruh pihak yang telah ikut berjuang 
dan mendukung perjuangan Petani 
sawit yang sedang menderita akibat 
terjadinya larangan ekspor turunan 
buah sawit. “Saya tidak mampu 
menyebut satu per satu sahabat yang 
nuraninya terpanggil oleh Tuhan dari 
berbagai organisasi, asosiasi, media 
untuk mendukung perjuangan petani 
sawit,” katanya kepada InfoSAWIT, 
Kamis (19/5/2022).

Lebih lanjut kata dia, perjuangan 
ini adalah yang sangat melelahkan 
baik waktu, pikiran dan bahkan 
materil demi seluruh petani sawit 
yang sedang tertindas. Semua 
pengorbanan petani adalah gerakan 
hati nurani yang tulus untuk 
mendesak Larangan ekspor turunan 
buah sawit supaya segera dicabut.

“Perjuangan kami petani sawit 
masih panjang. Hari ini kami harus 
mengucapkan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada kalian 
yang telah berjuang bersama petani 
sawit. Sebab hari ini kami mendengar 
ada tanda-tanda harapan baik dari 
hasil perjuangan kalian semua,” 
katanya.

Kata Edo, dirinya tak berhenti 
berjuang sampai disini. Lantaran tak 
ingin penindasan dan pembodohan 
kembali terulang menimpa petani 
sawit. “Kiranya kalian selalu ada 
bersama petani sawit Indonesia. 
Kiranya kalian dan keluarga semua 
dilimpahkan Tuhan rejeki, kesehatan 
dan kebahagiaan,” tandas Edo. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3sNiRT5

Utama
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InfoSAWIT  —  Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) untuk periode 18 – 24 
Mei 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
239,71/Kg menjadi Rp 2.860,63/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.218,62/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.428,43/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.569,55/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.642,13/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.666,75/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.737,16/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.789,46/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.860,63/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.854,62/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.816,29/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.787,82/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.693,64/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.609,32/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 12.355,38/Kg dan 
harga Kernel Rp 9.292,70/Kg dengan 
indeks K 88,63%. (T2). q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/39DVfd9
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Harga TBS Sawit Jambi  
Merujuk hasil dari tim 

penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, 
harga TBS Kelapa Sawit Provinsi 
Jambi periode 20-26 Mei 2022, 
telah menyepakati harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 85,42/
Kg menjadi Rp 2.894,39/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.272,59/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.414,05/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.526,09/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.632,37/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.698,94/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.755,23/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.810,19/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 2.894,39/Kg, sawit 
umur 21-24 tahun Rp 2.805,57/
Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 
2.673,67/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 12.277,29/Kg dan harga Kernel 
Rp 7.552,30/Kg dengan indeks K 
93,86%. q T2 

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

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. 19 periode 18 - 24 Mei 2022, 
telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 170,68/Kg 
menjadi Rp 3.118,26/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.303,49/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.493,58/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.723,63/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.788,91/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.897,88/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.977,80/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
3.047,28/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.118,26/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.986,73/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.971,85/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.959,44/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.835,36/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.767,12/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 13.565,65/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 8.157,27/Kg, dengan indeks K 

Petani

HARGA TBS
JAMBI & RIAU NAIK
SUMUT & SUMSEL?
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Sustainability

SAATNYA MENYAMAKAN NARASI
BANGUN CITRA 

MINYAK SAWIT INDONESIA

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Saat 
ini industri kelapa sawit Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan. 
Salah satu tantangan yang dihadapi 
saat ini adalah negative campaign dan 
kebijakan diskriminatif yang berasal 
dari luar negeri seperti yang terjadi di 
Uni Eropa.

Adanya pandemi Covid-19, 
kegagalan panen karena faktor iklim, 
ditambah dengan perkembangan 
geopolitik yang terjadi di kawasan 
Eropa telah menyebabkan disrupsi di 
pasar minyak nabati dunia khususnya 
Uni Eropa.

Seperti diketahui bahwa Rusia dan 
Ukraina merupakan negara produsen 
minyak biji bunga matahari (sunflower 
oil), konflik diantara kedua negara 
tersebut menyebabkan kelangkaan 
pasokan minyak bunga matahari di 
beberapa negara anggota Uni Eropa. 
Hal-hal tersebut  merupakan tantangan 
dan sekaligus peluang yang harus 
disikapi secara tepat oleh Indonesia 
sebagai produsen terbesar minyak 
kelapa sawit di dunia.

“Kelapa sawit ini sangat penting 
untuk negara kita. Buktinya begitu 
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harga kelapa sawit tinggi dan ada isu 
minyak goreng, reaksi masyarakat 
sedemikian besarnya. Mulai sekarang 
kita harus mulai membangun dari 
bawah. Membangun suasana yang 
stabil dari hulu sampai hilir,” ungkap 
Deputi Bidang Koordinasi Pangan 
dan Agribisnis Musdhalifah 
Machmud, dalam sambutannya pada 
Seminar bertajuk  “Dinamika dan 
Perkembangan Terkini Terkait Minyak 
Sawit dan Minyak Nabati Lain di Uni 
Eropa”, Rabu (11/05).

Dengan memperhatikan 
dinamika serta situasi terkini baik 
di dalam maupun luar negeri yang 
mempengaruhi pasar minyak nabati 
dunia terutama beberapa kebijakan 
terkait dengan minyak sawit di 
beberapa negara Uni Eropa, diperlukan 
penyamaan narasi bersama seluruh 
stakeholders sawit nasional untuk 
menyiapkan strategi kampanye positif 
dan program diplomasi minyak sawit 
Indonesia yang berkelanjutan di arena 
internasional.. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/382u7UF

91,47%.  q T2 
Sumber berita : https://bit.

ly/38zEuQb

Harga TBS Sawit Sumsel 
Merujuk hasil dari Tim Penetapan 

Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), 
periode II - Mei 2022, ditetapkan pada 
19 Mei 2022 telah menyepakati sawit 
umur 10 - 20 tahun turun Rp 591,92/
Kg menjadi Rp 3.047,72/Kg. Rapat 
selanjutnya dilakukan pada Kamis, 9 
Juni 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.642,21/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.714,58/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.780,45/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.838,66/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.890,81/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.938,12/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.978,14/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.047,72/Kg; sawit umur 21 tahun 
Rp 3.005,69/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 2.970,51/Kg; sawit umur 23 tahun 
Rp 2.928,86/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 2.881,54/Kg; dan sawit umur 25 
tahun Rp 2.762,48/Kg. Harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
13.233,49/Kg dan harga Inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 8.777,60/Kg dengan 
indeks K 91,80%. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/39y6rI5

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