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InfoSAWIT, BENGKULU — Pada 
2019 lalu, Karman dan para petani 
sawit swadaya lainnya yang tergabung 
dalam Kelompok Tani (Poktan) Muda, 
Desa Marga Bhakti, Kecamatan 
Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu 
Utara, Provinsi Bengkulu, begitu 
bersemangat mengikuti program 
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Bayangan masa depan cerah 
hinggap di benak para petani sawit 
itu, apalagi melihat harga tandan 
buah segar (TBS) sawit yang terus 
mengalami kenaikan secara bertahap. 
Apalagi mereka juga melihat para 
petani di daerah lainnya juga 
menerapkan program peremajaan 
sawit rakyat.

Namun sayangnya setelah menunggu 
tiga tahun kebun sawitnya menghasilkan, 
justru kondisi harga TBS Sawit terus 
merosot. Petani sawit ini bisa dibilang 
apes, lantaran tatkala kebun sawitnya 
baru menghasilkan namun harga TBS 
sawitnya justru mesorot tajam.

"Kemarin lahan sawit yang di 
replanting mengikuti Program PSR 
seluas 185 hektar, dan sekitar 50 persen 
sudah mulai panen perdana. Tapi saat 
panen itu harga TBS sawit kami malah 
ambles, cuma Rp 1.050 sampai Rp 
1.150 per kilogram," kata Ketua Poktan 
Muda, Karman (39), kepada InfoSAWIT, 
kemarin.

Saat itu mereka menjual TBS sawit 
ke toke sawit. Sebab, para petani 
belum memiliki kerjasama dengan 
perusahaan sawit mana pun di 
Kecamatan Pinang Raya.

"Karena itu penjualan TBS sawit kami 
diserahkan masing-masing ke petani 
mau jual ke mana. Jadi, kami masing-
masing masih jual ke toke-toke yang ada 
di situ. Tapi ya sekitar begitu harga TBS 
sawit kami," kata Karman.

Lebih lanjut tutur Karman, karena 
mengetahui harga TBS sawit yang terus 
merosot membuat para petani malas 
merawat kebun, sehingga memengaruhi 
kualitas TBS sawit nya.

Utama
<< back to cover >>

"Untunglah para toke-toke sawit 
itu baik hati, sehingga buah sawit kami 
dioplos para toke dengan buah sawit 
yang besar-besar saat dijual ke pabrik 
sawit," kata Karman.

Karman mengakui ia dan 
rekan-rekannya di Poktan Muda 
lemas melihat kenyataan pahit itu. 
Bahkan sebagian diantara mereka, 
kata Karman, tidak lagi melakukan 
perawatan kebun sawit mereka.

"Biaya perawatan sangat mahal, 
terutama biaya untuk beli pupuk. 
Sebagian lain merawat kebun seadanya 
saja, enggak maksimal. Kami enggak 
tahu gimana nanti teman lainnya yang 
belum panen," kata Karman.

Ia tak tahu sampai sampai situasi 
ini berlangsung, namun berharap 
pemerintah memberi perhatian 
terhadap nasib yang dialami petani 
sawit. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3QMBJfg
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"Pokoknya modar-lah kami petani 
sawit ini dalam dua bulan ini. Tapi 
saya selaku Ketua Aspek-PIR Sumut 
dan atas nama seluruh petani plasma 
maupun swadaya mengucapkan turut 
berduka dan prihatin atas hancur dan 
anjloknya harga TBS. Tapi saya doakan 
kita semua senantiasa tabah dan sabar 
menerima musibah besar ini. Kita 
harus yakin dan berharap situasi ini 
tidak berlangsung terlalu lama," tandas 
Syarifuddin. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3br48aL

Akhirnya kekhawatiran itu 
terjadi juga

Para petani kelapa sawit swadaya 
terus dilanda kecemasan melihat 
penurunan harga tandan buah segar 
(TBS) sawit yang terjadi setiap hari. 
Mereka cemas dan khawatir kalau 
suatu waktu harga TBS sawit bisa 
anjlok lebih dalam, turun di bawah Rp 
1.000/kg.

Akhirnya kekhawatiran itu terjadi 
juga. Soaduon Sitorus (47), petani 
sawit yang memiliki kebun sawit di 
Provinsi Riau, kepada InfoSAWIT, Selasa 
(21/6/2022), mengaku mendapatkan 
informasi anjloknya harga TBS di 
bawah  Rp 1.000/kg dari pihak 
pemegang delivery order atau surat 
pengantar buah (DO/SPB).

"Disebutkan, mulai Rabu 
(22/6/2022), harga pembelian TBS PT 
Balam Sawit Sejahtera (BSS) melalui 
DO Mus turun Rp 170/kg untuk buah 

Utama

ASPEKPIR Sumut: Menghadapi 
Harga TBS Sawit Anjlok, 
Jangan Sembrono Bertindak 

Harga tandan buah segar (TBS) 
sawit produksi petani, baik plasma 
maupun swadaya, terus mengalami 
kemerosotan dalam kurun waktu tiga 
bulan terakhir. Bahkan harga TBS sawit 
saat ini sudah ada yang anjlok hingga 
di bawah Rp 1.000/kg.

"Tetapi saya minta kepada para 
petani sawit, baik yang bukan anggota 
Aspek-PIR maupun bukan anggota, 
untuk tetap sabar. Sedih boleh, tapi 
tapi tak perlu sampai emosi dan 
merusak tanaman sawit itu sendiri," 
kata Ketua DPD I Asosiasi Petani 
Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat 
(Aspek-PIR) Provinsi Sumatera Utara, 
Syarifuddin Sirait kepada InfoSAWIT, 
Rabu (22/6/2022).

Petani sawit asal Desa Gotting 
Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir 
Mandoge, Kabupaten Asahan 
mengaku, dirinya sendiri sudah 
menjadi korban dari kejatuhan harga 
TBS sawit. Namun ia sadar bertindak 
destruktif terhadap tanaman sawit 
bukanlah solusi.

“Rasanya tidak sebanding jika 
petani bisa sabar merawat selama 
tiga tahun untuk menunggu panen 
tanaman sawit namun kemudian 
membunuh tanaman sawit hanya 
karena gejolak harga TBS sawit 
selama tiga bulan terakhir,” katanya 
mengingatkan.

Lebih lanjut tutur Syarifudin yang 
juga sebagai Ketua Koperasi Petani 
Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan ini, 
menyarankan kepada petani sawit 
untuk bersikap sabar dan tabah dan 
tidak melakukan tindakan sembrono 
dalam menghadapi musibah besar ini. 
Ia sendiri mengaku terkena dampak 
dengan adanya penurunan harga TBS 
sawit saat ini.

lokal menjadi Rp 890/kg dan Rp 990/
kg untuk TBS kualitas spesial," kata 
Soaduon.

Sementara dari Jambi, Gafar, 
seorang petani sawit swadaya anggota 
Asosiasi Sawitku Masa Depanku 
(SAMADE, menyebutkan harga TBS 
di PT Selaras Mitra Sarimba (SMS) di 
Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, 
turun Rp 170/kg menjadi Rp 990/kg 
melalui DO Mandiri Sejahtera (D0 MS).

Sementara untuk TBS sawit lokal, 
kata Gafar, dihargai Rp 940/kg melalui 
pembelian pihak Ram CV Arvi Jaya Abadi.

Sementara itu dari informasi 
lainnya, harga TBS sawit di PT Palma 
Jaya Sejahtera (PJS) yang terletak di 
Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, 
Kabupaten Muaro Jambi, harga TBS 
juga turun di bawah Rp 1.000/kg 
menjadi Rp 920/kg melalui DP Umum.

Sementara itu dari Provinsi 
Sumatera Selatan, dilaporkan harga 
pembelian TBS PT Bayung Agro Sawita 
(PT BAS) yang terletak di Desa Senawar 
Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, 
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rp 
795/kg untuk TBS reguler dan Rp 895/
kg untuk TBS premium melalui DO AAA.

Masih dari Kecamatan Bayung 
Lencir, arga pembelian TBS di PT 
Bastian Olah Sawit (BOS) juga turun 
menjadi Rp 860/kg, dan harga 
pembelian di Ramp Gojaya Rp 795/kg.. 
q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3HMh3Ae

<< back to cover >>
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(sebelumnya Rp 2.524,02)
• Sawit umur 8 tahun Rp 2.394,19 

(sebelumnya Rp 2.735,10)
• Sawit umur 9 tahun Rp 2.426,14 

(sebelumnya Rp 2.771,31)
• Sawit umur  10-20 tahun Rp 

2.429,28 (sebelumnya Rp 2.774,71)
• Sawit umur 21 tahun Rp 2.352,85 

(sebelumnya Rp 2.688,47)
• Sawit umur  22 tahun Rp 2.343,76 

(sebelumnya Rp 2.679,04)
• Sawit umur 23 tahun Rp 2.312,38 

(sebelumnya Rp 2.643,00)
• Sawit umur 24 tahun Rp 2.185,60 

(sebelumnya Rp 2.507,97). q T5 
Sumber berita : https://bit.

ly/3xRWjCr

Harga TBS Sawit Bengkulu 
Periode III Juni 2022

Harga tandan buah segar (TBS) 
per kilogram (kg) produksi petani 
sawit periode Buan Juni minggu 
ketiga di Provinsi Bengkulu ditetapkan 
sebesar Rp 2.219,58/kg untuk usia 
tanam 10 tahun ke atas.

Dari keterangan resmi pihak Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan Provinsi Bengkulu yang 
diterima InfoSAWIT, Rabu (22/6/2022), 
harga TBS sawit di tingkat pabrik 
kelapa sawit (PKS) mencapai Rp 
1.942,94/kg, dengan harga terendah 
Rp 1.666,30 dan tertinggi Rp 2.219,58/
kg, serta toleransi sebesar 5% menjadi 

InfoSAWIT, PADANG  —  Fenomena 
anjloknya harga tandan buah segar 
(TBS) sawit tidak terkecuai juga 
dirasakan oleh para petani bermitra 
(plasma) di Provinsi Sumatera Barat 
(Sumbar).

Setidaknya hal itu tercermin dari 
pengumuman Dinas Perkebunan, 
Tanaman Pangan, dan Hortikultura 
Provinsi Sumatera Barat yang diterima 
InfoSAWIT, Kamis (23/6/2022).

Pihak dinas mengumumkan 
harga TBS sawit produksi petani 
sawit bermitra untuk periode 22-30 
Juni 2022 menetapkan sebesar Rp 
2.429,28/kg untuk usia tanam 10-20 
tahun.

Dengan demikian bila dibanding 
periode 15-21 Juni 2022 yang 
ditetapkan sebesar Rp 2.774,71/
kg, maka untuk periode ini harga 
TBS sawit di Sumbar mengalami 
penurunan sebesar Rp 345,43/kg.

Berikut daftar harga TBS produksi 
petani sawit bermitra Sumbar periode 
22-30 Juni 2022:
• Sawit umur 3 tahun Rp 1.817,73 

(sebelumnya Rp 2.080,92)
• Sawit umur 4 tahun Rp 2.047,14 

(sebelumnya Rp 2.349,59)
• Sawit umur 5 tahun Rp 2.166,64 

(sebelumnya Rp 2.478,89)
• Sawit umur  6 tahun Rp 2.190,81 

(sebelumnya Rp 2.506,21)
• Sawit umur 7 tahun Rp 2.206,52 

Rp 1.845,79/kg.
Kemudian, indeks "K" ditetapkan 

sebesar 81,76%, harga minyak sawit 
mentah atau crude palm oil (CPO) Rp 
11.244,87/kg, dan inti sawit atau palm 
kernel (PK) Rp 6.342,00/kg.

Berikut daftar harga TBS Provinsi 
Bengkulu selama sebulan ke depan:
• Sawit umur 3 Rp 1.666,30/kg
• Sawit umur 4 Rp 1.837,77/kg
• Sawit umur 5 Rp 1.906,66/kg
• Sawit umur 6 Rp 1.975,56/kg
• Sawit umur 7 Rp 2.049,01/kg
• Sawit umur 8 Rp 2.111,92/kg
• Sawit umur 9  Rp 2.168,17/kg
• Sawit umur >10 Rp 2.219,58/kg. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3ngZoY2

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 24-30 Juni 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 24 – 30 
Juni 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
360,2/Kg menjadi Rp 2.147,09/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.691,76/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.791,27/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.874,86/Kg; sawit umur 6 tahun 

Petani

HARGA TBS 
PADANG, BENGKULU, 
JAMBI & SUMUT
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Rp 1.954,09/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 2.003,58/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 2.044,84/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.085,96/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.147,09/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 2.080,23/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.980,65 /Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 9.509,39/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.913,29/Kg dengan 
indeks K 91,81%.  q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3u0tUcb

Harga TBS Sawit Sumut 
Periode 22-28 Juni 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 

harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 22-28 Juni 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 
20 tahun turun Rp 517,01/Kg menjadi 
Rp 2.309,01/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan, sawit umur 3 
tahun Rp 1.583,05/Kg; sawit umur 4 
tahun Rp 1.731,95/Kg; sawit umur 5 
tahun Rp 1.830,22/Kg; sawit umur 6 
tahun Rp 1.881,80/Kg; sawit umur 7 
tahun Rp 1.900,09/Kg; sawit umur 8 
tahun Rp 1.949,52/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.987,38/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.309,01/Kg, sawit umur 

21 tahun Rp 2.034,50/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.006,70/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.986,05/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 1.917,73/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.856,57/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 8.954,67/Kg dan 
harga Kernel Rp 5.925,30/Kg dengan 
indeks K 88,71%. q T5

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

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

HARGA MINYAK SAWIT PULIH SEMENTARA, 
DIHADAPKAN PADA PERMINTAAN YANG MELEMAH

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  
—  Harga minyak sawit pada Bursa 
Berjangka Malaysia tercatat naik pada 
Kamis (23/6/2022), terdongkraknya 
harga minyak sawit ini lantaran 
adanya aksi beli setelah sebelumnya 
jatuh ke level terendah dalam enam 
bulan terakhir. Namun demikian 
adanya kekhawatiran permintaan 
yang melemah dan melorotnya harga 
minyak mentah telah membatasi 
kenaikan harga.

Kontrak minyak sawit acuan FCPOc3 
untuk pengiriman September 2022 di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange 
naik RM 51 per ton, atau terdapat 
kenaikan sekitar 1,13%, menjadi RM 
4.550 (US$ 1.032,80) per ton pada awal 
perdagangan.

Dikutip InfoSAWIT dari Reuters, 
ekspor Malaysia pada periode 1-20 
Juni menukik antara 10% dan 17% dari 
bulan sebelumnya, menurut catatan 

data  dari surveyor kargo, menyusul 
prediksi permintaan diperkirakan akan 
tetap lemah lantaran kegiatan ekspor 
minyak sawit dari Indonesia mulai 
kembali normal.

Kontrak kedelai teraktif Dalian 
DBYcv1 turun 4,4%, sementara kontrak 

minyak sawit DCPcv1 turun 4,5%. Harga 
kedelai di Chicago Board of Trade 
BOcv1 turun 2,1%.

Sementara, harga minyak mentah 
tercatat turun 2% di awal perdagangan, 
memperpanjang kerugian dari hari 
sebelumnya, sebab para investor 
mengkhawatirkan bakal adanya 
kenaikan suku bunga AS yang agresif 
dapat memicu resesi dan mengurangi 
permintaan bahan bakar.

Minyak mentah berjangka yang 
lebih lemah membuat kelapa sawit 
menjadi pilihan yang kurang menarik 
untuk bahan baku biodiesel.

Analis Teknis Reuters, Wang Tao 
mencatat, harga minyak sawit mungkin 
akan tetap berada di RM 4.742 per 
ton, dengan adanya potensi kenaikan 
sekitar RM 4.896 per ton.  q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3QIk5cJ
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Korporasi

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Wilmar 
Peduli melalui PT Multi Nabati Sulawesi 
(MNS) menggelontorkan bantuan 
berupa bahan pangan dan uang tunai 
bagi masyarakat yang terdampak 
bencana abrasi di Pantai Amurang, 
Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Business Unit Head PT Multi 
Nabati Sulawesi Eddy Kho 
mengatakan, dalam menyalurkan 

bantuan tersebut, Wilmar 
bekerjasama dengan Pos Komando 
Darurat Penanganan Bencana 
Alam Kabupaten Minahasa Selatan. 
Pihaknya berharap dapat menjadi 
salah satu yang terdepan dalam 
menyalurkan bantuan karena lokasi 
bencana berdekatan dengan lokasi 
operasi perusahaan yang terletak di 
daerah tersebut.

Planters

Ads Space 1/3 
Available

WILMAR SALURKAN BANTUAN BAGI WARGA 
TERDAMPAK BENCANA ABRASI DI MINAHASA

“Kami berharap dapat sesegera 
mungkin menyalurkan agar dapat 
membantu masyarakat,” kata Eddy 
akhir pekan lalu melalui keterangan 
resmi diterima InfoSAWIT.

Bantuan yang diserahkan MNS 
tersebut berupa minyak goreng sawit, 
beras, gula, kopi, dan teh. Bantuan yang 
disalurkan itu merupakan kebutuhan 
dasar yang banyak dibutuhan 
masyarakat di lokasi bencana. Sebab, 
saat bencana terjadi umumnya 
masyarakat kesulitan memperoleh 
sejumlah kebutuhan sehari-hari.

“Kami terus berkoordinasi dengan 
pemerintah dan pihak-pihak terkait 
dalam penyaluran bantuan,” ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, 
belasan rumah, jalan, dan jembatan 
amblas akibat abrasi di pesisir Pantai 
Amurang, Minahasa Selatan pada Rabu 
(16/6) lalu. q T2

Berita selengkapnya : https://
bit.ly/3NdetEx
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DUKUNG INDUSTRI SAWIT MAJU
INDONESIAN PLANTERS SOCIETY (IPS) 

BERSINERGI DENGAN BPDPKS
InfoSAWIT, JAKARTA  —  
Belakangan ini industri kelapa sawit 
nasional sedang dihadapkan berbagai 
macam isu, baik dari harga Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit yang tak 
kunjung seperti sediakala, termasuk 
harga minyak sawit yang malah kian 
terpuruk, paska keran ekspor dibuka 
kembali.

Guna mendiskusikan beragam 
permasalahan di sektor kelapa sawit, 
asosiasi yang menaungi beragam 
planter termasuk dari sektor kelapa 
sawit yakni Indonesian Planters 
Society (IPS) berkesempatan untuk 
melakukan silaturahmi dan sharing 
informasi dengan Badan Pengelolaan 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP 
KS), pada Kamis (16/6/2022).

Pada kesempatan tersebut 
pengurus lembaga yang telah 
berbadan hukum sesuai SK 
Menkumham RI Nomor AHU-
0007108.AH.01.07 Tahun 2018 
Tentang Pengesahan Pendirian Badan 
Hukum Perkumpulan INDONESIAN 
PLANTERS SOCIETY, diwakili Ketua 
Umum IPS, Jamalul, Sekretari Jenderal 
IPS, Ronald Marpaung, serta Ketua 
DPP, Darus Salam dan Gema. Diterima 
langsung oleh Direktur Utama 
BPDPKS, Eddy Abdurachman (Direktur 
Utama), Direktur Perencanaan & 
Pengelolaan, Kabul Wijayanto  serta  
Direktur Penghimpunan Dana, Sunari.

Diungkapkan Jamalul, pihaknya 
telah memiliki beragam program 

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

persaingan bisnis minyak nabati 
terutama kedelai & biji bunga matahari.

“Program UMKM, BPDPKS sangat 
mendukung dan selama ini sudah 
berjalan seperti Batik Sawit, produk 
makanan dari sawit dan kegiatan 
UMKM ini harus melibatkan berbagai 
Instansi,” tutur Eddy.

Senada diungkapkan Direktur 
Perencanaan & Pengelolaan sekaligus 
Plt. Direktur Kemitraan, Kabul, sangat 
mendukung program IPS khususnya 
kemitraan dan promosi sawit 
BAIK terutama kaitannya dengan 
peningkatan produktivitas sawit.

Lantas, terkait masalah industry 
kelapa sawit saat ini terjadi, dengan 
adanya program Flush Out diharapkan 
bisa mempercepat ekspor CPO 
sehingga tangki penyimpanan CPO 
di Pabrik Kelapa Sawit yang saat ini 
penuh dapat kosong kembali. q T2

Berita selengkapnya : https://
bit.ly/3Nhb8nW
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asosiasi yang akan dilaksanakan 
guna mendukung pengembangan 
industri kelapa sawit nasional, seperti 
diantaranya berkaitan dengan 
kampanye positif kelapa sawit yang 
dibungkus dalam kegiatan Seminar, 
Talk Show, Workshop, Youtube & 
berita positif sawit.

“IPS juga bisa memberikan 
Pendampingan secara teknis untuk 
program Peremajaan Sawit Rakyat, 
khususnya mengenai budidaya 
terbaik, Sertifikasi Profesi Pekerja 
Sawit dan Pembinaan UMKM Sawit,” 
kata Jamalul dalam keterangannya 
kepada InfoSAWIT, Sabtu (18/6/2022).

Sementara diungkapkan Eddy 
Abdurachman, program-program yang 
telah disampaikan pihak IPS sejalan 
dengan program yang ada di BPDPKS, 
promosi sawit BAIK perlu dilakukan 
secara terus menerus agar produksi 
Kelapa Sawit bisa diterima di semua 
negara dan juga ada kaitannya dengan 
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