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InfoSAWIT, KUALA LUMPUR 
— Harga minyak sawit di Bursa 
Berjangka Malaysia mencapai 
level tertinggi dalam tiga 
minggu terakhir hingga Jumat 
(27/5/2022), dan diperkirakan 
harga minyak sawit akan bisa 
kembali melambung menyusul 
pasar minyak sawit di Dalian yang 
terus terdongkrak akibat pasokan 
yang terbatas, lantara pasokan 
minyak sawit dari Indonesia belum 
bisa dilakukan.

Kontrak minyak sawit acuan 
FCPOc3 untuk pengiriman Agustus 
2022 di Bursa Malaysia Derivatives 
Exchange naik RM 124 per ton, atau  
naik sekitar 1,90%, menjadi RM 6.657 
(US$1.519,52) per ton pada awal 
perdagangan. Sampai minggu ini, 
harga minyak sawit telah melonjak 
8,9%.

Dikutip InfoSAWIT dari Reuters, 
ekspor produk minyak sawit Malaysia 

untuk periode 1-25 Mei naik 23,9% 
menjadi 1.112.175 ton dibandingkan 
pada April lalu yang hanya mencapai 
897.683 ton pada periode yang 
sama, catat surveyor kargo Societe 
Generale de Surveillance pada Kamis 
(26/5/2022).

Sebelumnya pengamat minyak 
nabati Dorab Mistry, mendesak 
produsen minyak sawit Indonesia 
untuk segera melanjutkan ekspornya, 
lantaran dengan penghentian 

Utama
<< back to cover >>

pengiriman yang diperpanjang 
akibat menunggu rincian aturan 
Domestic Market Obligation 
(DMO) dapat menyebabkan 
“malapetaka” bagi petani sawit.

Kontrak soyoil paling aktif 
di Dalian DBYcv1 naik 1,8%, 
sementara kontrak minyak sawit 

DCPcv1 melonjak 3,8%. Harga 
kedelai di Chicago Board of Trade 
BOcv1 naik 0,05%.

Analis Teknis Reuters, Wang 
Tao mencatat, harga minyak sawit 
dimungkinkan akan naik pada kisaran 
RM 6.713 – RM 6.731 per ton. q T2

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

Peraturan Menteri 
Perdagangan Izinkan Ekspor 
CPO dan Produk Turunannya

Kementerian Perdagangan RI 
(Kemendag) menerbitkan Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permendag) 
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BAKAL MENCAPAI 
US$1.544 / TON
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melalui Indonesia National Single 
Window (NISW) berupa elemen data 
elektronik nomor induk berusaha dan 
nama perusahaan. 

Apabila eksportir tidak memenuhi 
ketentuan diatas, maka akan 
mendapatkan sanksi administratif 
berupa peringatan secara elektronik 
di SINSW, pembekuan PE, hingga 
pencabutan PE. q T1

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

Minyak Goreng Sawit Curah 
Gunakan Aturan Baru 
Permendag 33 Tahun 2022

Pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan RI (Kemendag) mewajibkan 
para eksportir CPO mengikuti program 
minyak goreng (migor) curah rakyat. 
Berdasarkan beleid Kemendag terbaru 
ini (23/5), diatur tata niaga migor curah 
yang diperoleh dari hasil Domestic 
Market Obligation (DMO) minyak sawit 
mentah (CPO).

Permendag No. 33 Tahun 2022 
tentang Tata Kelola Program Minyak 
Goreng Curah Rakyat (MGCR),  
menurut Menteri Perdagangan 
(Mendag) Muhammad Lutfi akan 
mengatur penerapan sistem kontrol 
siklus tertutup (closed loop Syatem) 
bagi pelaku usaha jaringan logistik 

Utama

Nomor 30 Tahun 2022 tentang 
Ketentuan Ekspor CPO, RBD Palm Oil, 
RBD Palm Olein dan Used Cooking 
Oil (UCO/minyak jelantah). Menteri 
Perdagangan (Mendag), Muhammad 
Lutfi menegaskan pengaturan kembali 
ekspor CPO ini, tetap berpegang pada 
prinsip bahwa kebutuhan CPO didalam 
negeri dan pemenuhan pasokan minyak 
goreng dengan harga terjangkau di 
masyarakat luas menjadi hal yang utama. 

“Menindaklanjuti arahan Presiden 
Joko Widodo, pemerintah mengatur 
kembali ekspor CPO, RBD PO, RBD 
Palm Olein dan minyak jelantah 
karena pasokan CPO dalam negeri 
telah dianggap mencukupi. Namun, 
pemerintah memastikan bahwa 
pemenuhan kebutuhan CPO didalam 
negeri dan keterjangkauannya bagi 
masyarakat tetap menjadi prioritas 
utama pemerintah,” ujar Mendag dalam 
keterangan resmi diterima InfoSAWIT. 

Dalam Permendag 30/2022 
ditegaskan, eksportir harus memiliki 
dokumen Persetujuan ekspor (PE) 
sebagai syarat mengekspor CPO dan 
produk turunannya sesuai dengan yang 
diatur dalam peraturan tersebut. Masa 
berlaku PE adalah enam bulan. 

Guna memperoleh PE, para eksportir 
harus memenuhi 3 syarat, yaitu 
pertama, eksportir harus memiliki bukti 
pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam 
negeri (domestic market obligation/
DMO) dengan harga penjualan didalam 
negeri (domestic price obligation/DPO) 
kepada produsen minyak goreng curah. 
Kedua, bukti pelaksanaan distribusi 
DMO minyak goreng curah dengan 
DPO kepada pelaku usaha jasa logistik 
eceran dan membeli CPO dengan 
tidak menggunakan DPO. Ketiga, bukti 
pelaksanaan distribusi DMO produsen 
lain yang didahului dengan kerja 
sama antara eksportir dan produsen 
pelaksana distribusi DMO, disampaikan 

yang mendistribusikan migor curah.  
Pemerintah akan memastikan pasokan 
bahan baku migor ke pabrik, kemudian 
pabrik ke konsumen dengan harga jual 
Rp. 14 ribu per liter atau Rp. 15.500 
per kg. Sementara ini, penjualannya 
dilakukan pada 10.000 titik yang 
ditentukan oleh pemerintah dan 
kalangan dunia usaha.

“Kita akan menggunakan aplikasi 
digital untuk memastikan suplai 
CPO ke produksi kemudian dari 
produksi migor sampai penyerahan 
konsumen menggunakan nomor 
induk kependudukan (NIK) . Dengan 
demikian kredibilitas, akuntabilitas 
dan transparansi akan terjamin, “ Kata 
Lutfi menjelaskan dalam rilis resmi 
yang diterima InfoSAWIT kemarin 
(26/5/2022).

Mendag M. Lutfi menegaskan 
kepada eksportir CPO dan produk 
turunannya, untuk ikut berpartisipasi 
aktif dalam program pemerintah ini. 
Jika tidak berpartisipasi, maka dilarang 
melakukan ekspor produk-produk 
tersebut. Pendaftaran dapat dilakukan 
melalui platform SIMIRAH yang 
merupakan bagian dari Sistem Informasi 
Infustri Nasional (SIINas). q T1

Sumber berita : https://bit.
ly/3PY0TaL

<< back to cover >>
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https://bit.ly/39TIwmB
https://bit.ly/39TIwmB
https://bit.ly/3PY0TaL
https://bit.ly/3PY0TaL
https://bit.ly/3PY0TaL
https://bit.ly/3PY0TaL
https://bit.ly/3PY0TaL


InfoSAWIT NEWS WEEK  
4 

InfoSAWIT  —  Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, 
harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi 
periode 27 Mei – 1 Juni 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 20 
tahun turun Rp 185,29/Kg menjadi Rp 
2.709,10/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.126,77/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.259,48/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.364,32/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.463,78/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.526,08/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.578,79/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.630,21/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.709,10/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 2.626,02/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.502,66/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.480,13/Kg dan 
harga Kernel Rp 7.114,97/Kg dengan 
indeks K 93,86%. q T2 
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Sumber berita : https://bit.
ly/3PLdcag

Harga TBS Sawit Sumut 
Periode 25 Mei – 1 Juni 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 25 Mei- 1 Juni 2022, 
telah menyepakati harga sawit umur 
10 - 20 tahun naik Rp 264,68/Kg 
menjadi Rp 3.125,31/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.426,52/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.654,70/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.805,21/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.884,26/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.912,34/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.988,05/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.046,12/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.125,31/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 3.118,38/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 3.075,74/Kg, sawit 

umur 23 tahun Rp 3.044,07/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.939,29/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.845,48/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 13.745,91/Kg dan 
harga Kernel Rp 9.053,72/Kg dengan 
indeks K 88,63%. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3z2H4ci

Harga TBS Sawit Kaltim 
Periode Juni 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 
bulan Mei 2022 untuk perhitungan 
harga TBS pada periode Juni 2022, 
menetapkan harga sawit umur > 10 
tahun turun Rp 222,82/kg.

Berikut harga sawit Kalimantan 
Timur dari penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.954,32/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 3.150,40/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 3.169,64/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 3.203,82/Kg; 

Petani

HARGA TBS
JAMBI, SUMUT, 
KALTIM & RIAU 
MEI - JUNI 2022
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HARGA TBS SAWIT PETANI MITRA BERGANTUNG 
KETETAPAN HARGA TBS PEMERINTAH

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Harga 
penjualan hasil panen petani kelapa 
sawit yang dikenal sebagai Tandan 
Buah Segar (TBS), khususnya Petani 
mitra perusahaan atau plasma, 
bergantung dari ketetapan harga 
bersama yang ditetapkan berlandaskan 
Peraturan Dinas Perkebunan Daerah 
setempat atau Dinas Kabupaten/kota. 
Merujuk kepada regulasi Kementerian 
Pertanian RI (Kementan).

Merujuk aturan Kementan 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Pertanian, No. 01/PERMENTAN/
KB.120/1/2018 tentang pedoman 
penetapan harga pembelian Tandan 
Buah Segar (TBS) kelapa sawit Produksi 
Pekebun, yang menjadi pedoman 
penetapan harga pembelian TBS kelapa 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 
Gubernur hingga Kabupaten/kota, yang 
antara lain berisi mengenai mekanisme 
perhitungan penetapan harga TBS 
kelapa sawit, mekanisme penetapan 
harga TBS, Hak dan Kewajiban pekebun 
mitra dan perusahaan perkebunan 
kelapa sawit. Selanjutnya, Peraturan 
Gubernur dan Bupati/Walikota, juga 
mengatur Dasar penetapan harga, 
menetapkan formula sebagai rumus 
harga TBS, mengatur rumusan biaya 
kompensasi penjualan produksi yang 
disebutkan faktor “K” dan harga TBS 
yang ditetapkan di pabrik sebagai Mill 
gate (bukan di farm gate/harga TBS di 
kebun).  q T1 

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

<< back to cover >>

sawit yang diproduksi pekebun mitra 
perusahaan. Adapun kebijakan ini 
bertujuan memberikan perlindungan 
dalam perolehan harga wajar dari TBS 
kelapa sawit yang diproduksi pekebun 
mitra dan menghindari terjadinya 
persaingan tidak sehat diantara Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS).

Implementasi Permentan ini, juga 

sawit umur 7 tahun Rp 3.223,24/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 3.247,39/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.315,95/Kg dan sawit umur > 
10 tahun Rp 3.354,87/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 14.731,90/Kg dan harga 
Kernel Rp 11.587,11/Kg dengan indeks 
K 88,26%. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3z0Efbo

Harga TBS Sawit Riau Periode 
25-31 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. 20 periode 25 - 31 Mei 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 
10 - 20 tahun turun Rp 424,81/Kg 
menjadi Rp 2.693,45/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.994,62/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.157,28/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.354,21/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.410,34/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.504,43/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.573,23/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.632,65/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.693,45/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.580,97/Kg, dan sawit 

umur 22 tahun Rp 2.568,24/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.557,63/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.451,52/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.393,16/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.774,79/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 
7.638,17/Kg, dengan indeks K 90,12%. 
q T2 

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

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

PASKA AUDENSI, KEMENKOP UKM BAKAL SEGERA 
BENTUK GUGUS TUGAS BANGUN PABRIK SAWIT PETANI

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Forum 
Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(Fortasbi) dan Serikat Petani Kelapa 
Sawit (SPKS) telah melakukan dialog 
dengan Menteri Koperasi dan UKM, 
Teten Masduki, berlangsung di Kantor 
Kementerian Koperasi dan UKM pada 
Selasa (24/5/2022) di Jakarta.

Kedua organisasi petani sawit 
swadaya tersebut tercatat fokus pada 
pembangunan perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan di Indonesia, serta 
membuka ke pasar global melalui 
pendekatan sertifikasi minyak sawit 
berkelanjutan.

Dalam keterangan diterima 
InfoSAWIT, pertemuan tersebut adalah 
tindak lanjut dari hasil pertemuan 
dengan Presiden Joko Widodo, pada 
Maret 2022 lalu guna pembangunan 
hilirisasi sawit nasional melalui 
pendekatan koperasi sawit, dikatakan 
Rukaiyah Rafiq dari Fortasbi.

Lebih lanjut kata Rukaiyah yang 
akrab dipanggil Uki, mengucapkan 

apresias lantaran masalah minyak 
goreng sawit menjadi momentum 
untuk memperbaiki tata kelola sawit 
petani agar terbangun ekosistem bisnis 
yang lebih baik.

Senada dikatakan Sekjen SPKS 
Mansuetus Darto, Menteri Koperasi 
dan UKM, telah sepakat untuk 
mengeksekusi secara cepat dan akan 
segera membentuk Gugus Tugas 
pembangunan pabrik petani dan 
membuat perencanaan bisnis yang 
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matang.
“Menteri Koperasi dan UKM 

berencana melakukan pembiayaan 
yang bisa bersumber dari lembaga 
Perbankkan, LPDB (lembaga 
pengelolaan dana bergulir) dan Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) atau dapat juga 
bersumber dari petani kelapa sawit,” 
tandas Darto.. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/39ZM6eQ

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki,saat wawancara dengan wartawan

Ads Space 1/3 
Available
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MELECUT SKIM 
MINYAK SAWIT 

BERKELANJUTAN 
INDONESIA

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Penerapan 
praktik sawit berkelanjutan di Indonesia 
memang sudah ada semenjak dahulu, 
namun mulai populer kala penerapan 
skim Roundtable on sustainable palm Oil 
(RSPO) muncul di Indonesia tahun 2004 
lalu. Namun sayangnya penerapan 
praktik sawit berkelanjutan yang 
diinisiasi RSPO ini sempat mendapatkan 
respon yang kurang baik, lantaran 
ada upaya pemaksaan penerapan 
praktik sawit berkelanjutan yang 
terkesan tergesa-gesa dan menumpuk 
tanggungjawab hanya pada sektor hulu 
sawit saja.

Selain itu, pengelolaan perkebunan 
kelapa sawit bukan industri dengan 
pengelolaan lahan yang kecil. Oleh 
karenanya butuh waktu dan adapatasi 
dalam upaya penerapan praktik 
sawit berkelanjutan tersebut, belum 
lagi biaya yang muncul dari praktik 
tersebut. Terpenting tidak mudah untuk 
menyamakan persepsi dan pemikiran 
antara top manajemen dengan 
karyawan di lapangan dalam penerapan 
praktik sawit berkelanjutan.

Inilah yang kemudian menjadi 

musabab pelaku perkebunan 
kelapa sawit mulai muncul kesan 
tidak mempercayai RSPO. Sebab 
itu Indonesia akhirnya meracik skim 
praktik sawit berkelanjutannya sendiri, 
dimana tahun 2011 lalu pemerintah 
Indonesia menerbitkan kebijakan 
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 
Kendati pola ini mirip dengan praktik 
sawit berkelanjutan sebelumnya, 
tetapi menjadi berbeda tatkala skim 
ini bersifat wajib dan mesti mematuhi 
aturan perundangan yang berkaitan 
dengan pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia.

Sebelumnya penerapan ISPO, 
memiliki target optimis dalam setahun 
semua perusahaan perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia -mencapai 2000-
an perusahaan- bisa memperoleh 
sertifikat ISPO. Sayangnya rencana 
tersebut gagal, lantaran banyak kendala 
yang dihadapi dan masih adanya 
tumpang tindih kebijakan yang pada 
akhirnya berbenturan di lapangan.

Tidak itu saja, kebijakan yang 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Pertanian itu pula dinilai kurang kuat 

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

dalam menjamah instansi lainnya yang 
berkaitan dengan pengembangan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 
Akhirnya pada tahun 2020 kebijakan 
ISPO ditingkatkan derajatnya merujuk 
Perpres No 4 Tahun 2020 yang 
diperkuat dengan Permentan No 38 
tahun 2020.

Rupanya kebijakan tersebut juga 
belum dianggap bisa menggerakkan 
pelaku perkebunan kelapa sawit dalam 
memperoleh sertifikat ISPO, maka 
sesuai dengan roadmap sawit 2019-
2045 yang hendak menjadikan industri 
kelapa sawit nasional berkelanjutan 
sebagai pilar utama pembangunan 
ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.

Maka pemerintah pun menerbitkan 
Rencana Aksi Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (RAN KSB), 
kebijakan ini ditetapkan sesuai Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Aksi Nasional 
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
(RAN-KSB) Tahun 2019-2024.

Berita selengkapnya : https://
bit.ly/3LTkfdu
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