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Harga Langganan RP. 20.000,-/bulan

ANJURAN PEMERINTAH
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MERUGIKAN TAK SESUAI PENETAPAN HARGA
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InfoSAWIT, BENGKULU — Organisasi/
Asosiasi petani sawit tergabung 
dalam Persatuan Organisasi Petani 
Sawit Indonesia (POPSI),  terdiri 
dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia – Perjuangan (APKASINDO – 
Perjuangan) Serikat Petani Kelapa Sawit 
(SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), 
Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan 
Indonesia (Japsbi), menilai arahan 
menteri Pedagangan - Zulkifli Hasan 
kepada produsen minyak goreng 
untuk membeli Tandan Buah Segar 
(TBS) petani seharga minimal 1.600/
kg berpotensi bisa merugikan petani 
sawit seluruh Indonesia dan tidak sesuai 
dengan aturan penetapan harga TBS 
petani selama ini sudah berlaku.

Ketua Umum POPSI, Pahala Sibuea 
menilai, Menteri Perdagangan Zulkifli 
Hasan telah salah persepsi atas arahan 
kepada produsen minyak goreng 
sawit untuk membeli sawit TBS petani 
dengan harga minimal Rp. 1.600/

Kg. Lantara usulan ini bertentangan 
dengan Permentan No 1 Tahun 2018 
regulasi yang mengatur pembelian 
TBS di tingkat petani sawit, seharusnya 
pemerintah mengeluarkan stetmen 
berdasarkan regulasi, ini malah 
menghianati regulasi tersebut.

“Sekarang petani sangat dalam 
kesulitan untuk mempertahankan 
kebun dan Kehidupannya karena harga 
TBS terus turun di di bawah Rp. 1000/
Kg di beberapa tempat bahkan sampai 
Rp. 400/Kg, dengan harga TBS sekarang 
ini petani sangat sulit untuk bertahan,” 
katanya dalam keterangan resmi 
diterima InfoSAWIT, Kamis (30/6/2022).

Lebih lanjut Pahala berharap, 
Kemendag bisa mencari solusi yang 
tepat, saat ini sebaiknya melakukan 
force majeure (Kedaruratan) karena 
banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
yang tidak lagi mengolah TBS sawit 
akibat tangki timbun penuh yang 
berdampak beberapa TBS petani tidak 
terbeli. Pemerintah saat ini juga perlu 

Utama
<< back to cover >>

mengevaluasi Kembali pajak ekspor 
CPO dan pajak Bea Keluar (BK) karena 
sangat tinggi, saat ini sampai 600 USD 
per ton, artinya contoh kalau harga 
CPO 1.100 USD per ton, maka pungutan 
sekitar 600 USD, artinya ini sekitar 50 
persen untuk pungutan saja. q T2

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

Harga TBS Sawit Memang Ada 
yang Naik, Tapi Pembeliannya 
Dibatasi

 Harga minyak sawit pada Bursa 
Berjangka Malaysia tercatat naik pada 
Kamis (23/6/2022), terdongkraknya 
harga minyasi kenaikan harga.

Dalam tiga hari terakhir terlihat 
ada kenaikan harga pembelian tandan 
buah segar (TBS) sawit produksi 
petani sawit di banyak wilayah 
di Pulau Sumatera, termasuk di 
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Kenaikan itu rata-rata berkisar Rp 
50/kg sampai Rp 150/kg, dari Rp 820 

ANJURAN
PEMERINTAH 
BELI TBS SAWIT
RP 1.600/KG
MERUGIKAN TAK SESUAI 
PENETAPAN HARGA

https://bit.ly/3ybctXB
https://bit.ly/3ybctXB
https://bit.ly/3I3p5Vz
https://bit.ly/3I3p5Vz
https://bit.ly/3I3p5Vz
https://bit.ly/3xcXhsG
https://bit.ly/3ybctXB
https://bit.ly/3ybctXB


InfoSAWIT NEWS WEEK  
3 

"Kalau harga TBS naik, potongan 
wajib nol persen, tapi kami sebagai 
petani tak bisa banyak-banyak 
menjual TBS kami, lah dari mana 
kami bisa memenuhi biaya hidup 
dan perawatan kebun sawit kami. 
Pembatasan itu kan sama saja kami 
enggak bisa memanen, dan kalau 
enggak dipanen, bisa rusak kebun 
sawit kami," keluh Ucok.  q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3I3p5Vz

Hasil Tender KPBN 30 Juni 2022
Sebenarnya hasil tender harga 

minyak sawit mentah atau crude palm 
oil (CPO) yang diselenggarakan oleh 
PT. Kharisma Pemasaran Bersama 
Nusantara (KPBN) periode Kamis 
(30/6/2022) menunjukan tren yang 
semakin membaik.

Dari informasi yang diperoleh 
InfoSAWIT, tender harga CPO di KPBN 
untuk Belawan dan Dumai menunjukan 
kenaikan sekitar Rp 102/kg, ketimbang 
periode Rabu (29/6/2022) kemarin yang 
hanya mencapai Rp 8.495/kg.

Namun sama seperti sebelumnya, 
tender harga CPO kali ini di KPBN ini 
masih diselimuti dengan tender yang 
tidak terjadi pembelian (withdraw - 
WD), padahal tender CPO KPBN 30 Juni 
2022  (Excld PPN) untuk Belawan dan 
Dumai adalah Rp 8.597/Kg, dengan 
penawaran tertinggi mencapai Rp 
8.455/kg

Berikut hasil tender CPO, Excld PPN, 
Kamis (30/6/2022):
• Belawan & Dumai Rp. 8597 ( WD). 

Penawaran tertinggi Rp.8455-EUP
• T.Duku Rp.8477 (WD). Penawaran 

tertinggi Rp.8083-MM
• T.Bayur Rp.8477 (WD). Penawaran 

tertinggi Rp.8083-WIRA. q T5
Sumber berita : https://bit.

ly/3bvyXei

Utama

untuk colt diesel dan Rp 920/kg untuk 
truk tronton per kilogram menjadi Rp 
1.010/kg dan Rp 1.110 per kg TBS.

"Saya bersyukur ya bersyukur sih, 
cuma bedanya kami enggak bisa lagi 
banyak-banyak jual buah sawit kami 
ke pabrik. Ada pembatasan penjualan 
dari manajemen pabrik," kata Ucok 
(49) kepada InfoSAWIT, Kamis 
(30/6/2022).

Petani sawit swadaya asal 
Kecamatan Ukui ini mengatakan, 
biasanya dia dan sejumlah petani 
swadaya lain menjual TBS ke 
sejumlah penyuplai atau pemilik 
delivery order atau surat pemesanan 
buah (DO/SPB).

Dan para pemilik DO/SPB itu 
kemudian yang menyuplai TBS ke PKS, 
termasuk milik salah satu perusahaan 
sawit swasta nasional. Namun karena 
dibatasi dalam menjual TBS ke PKS, 
alhasil pihak penyuplai membatasi 
juga pembelian TBS dari petani sawit.

"Misalnya di sini ada dua PKS milik 
grup swasta nasional yang membatasi 
pembelian TBS dari pihak luar per hari 
sebanyak 250 ton per hari," kata dia.

250 ton itu lalu dibagi untuk 
pembelian TBS dari petani sawit 
plasma, lalu untuk petani koperasi 
kredit primer anggota (KKPA), 
serta TBS dari para penyuplai yang 
sebelumnya membeli dari petani 
sawit swadaya.

"Nah, yang pemegang DO dari PKS-
PKS itu kan enggak cuma satu. Maka 
jatah penjualan itu dibagi-bagi lagi 
sehingga tak heran ada satu pemegang 
DO yang hanya bisa suplai 10 ton dan 
paling tinggi 50 ton," kata Ucok.

Karena pembatasan-pembatasan 
itulah akhirnya para petani sawit tak 
bisa menjual dalam jumlah banyak 
TBS mereka. Kata Ucok, itu sama saja 
petani tak bisa menikmati kenaikan 
harga TBS.

Harga Minyak Sawit Alami 
Penurunan Tajam Bulanan

 Harga minyak kelapa sawit di Bursa 
Berjangka Malaysia menguat pada 
Kamis (30/6/2022) menjelang dirilisnya 
data ekspor periode Juni 2022. Namun 
dengan munculnya kekhawatiran 
atas penurunan pengiriman dan 
meningkatnya produksi telah 
mendorong harga kontrak minyak sawit 
mengalami penurunan bulanan tertajam 
semenjak krisis moneter tahun 2008 lalu.

Kontrak minyak sawit acuan FCPOc3 
untuk pengiriman September 2022 di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 
RM 12 per ton, atau terdapat kenaikan 
0,24%, menjadi RM 4.915 (US$ 1.116,54) 
per ton pada awal perdagangan.

Dilansir Reuters, untuk harga minyak 
secara bulanan tercatat anjlok 22%, 
merupakan penurunan harga minyak 
sawit tertajam sejak Oktober 2008 silam.

Para pedagang masih menunggu 
lembaga Surveyor kargo merilis 
perkiraan untuk ekspor Juni 2022. 
Pedagang juga memprediksi 
pengiriman akan tetap lemah, 
disaat pemerintah Indonesia sedang 
meningkatkan ekspor.

Kontrak soyoil teraktif Dalian DBYcv1 
turun 0,2%, sementara kontrak minyak 
sawit DCPcv1 turun 0,02%. Harga 
kedelai di Chicago Board of Trade 
BOcv1 naik 0,2%.

Minyak sawit dipengaruhi oleh 
pergerakan harga minyak terkait 
karena mereka bersaing untuk 
memproleh pangsa pasar minyak 
nabati di tingkat global.

Analis Teknis Reuters, Wang Tao 
Minyak mencatat, harga minyak kelapa 
sawit kemungkinan akan berada di RM 
4.742 per ton, merupakan kenaikan 
harga dari harga terendah yang dicapai 
baru-baru ini di RM 4.493 per ton.

Sumber berita : https://bit.
ly/3ufDTe3
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Harga TBS Sawit Kalbar 
Periode II-Juni 2022

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), 
telah menetapkan untuk periode II – 
Juni 2022, harga sawit umur 10 - 20 
tahun turun Rp 209,86/kg menjadi Rp 
2.523,82/Kg, yang ditetapkan pada 30 
Juni 2022

Berikut harga sawit Provinsi Kalbar 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.882,28/
Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.016,72/
Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.158,10/
Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.225,87/
Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.305,85/
Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.380,63/
Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 2.421,92/Kg; 
sawit umur 10-20 tahun Rp 2.523,82/Kg.

Lantas sawit umur 21 tahun 
2.476,93/Kg; sawit umur 22 tahun Rp 
2.464,95/Kg; sawit umur 23 tahun Rp 
2.403,32/Kg; sawit umur 24 tahun Rp 
2.318,71/Kg; dan sawit umur 25 tahun 
Rp 2.239,32/kg. Minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.443,71/Kg dan 
Kernel Rp 6.050,26/Kg, serta Indeks K 
91,28%. q T2

InfoSAWIT, SAMARINDA  —  
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 
untuk perhitungan harga TBS sawit 
pada periode II-Juni 2022 (16-30 juni 
2022), menetapkan harga sawit umur 
> 10 tahun Rp 2.818,85/Kg, yang 
ditetapkan pada Kamis (30/6/2022).

Berikut harga sawit Kalimantan 
Timur dari penelusuran InfoSAWIT 
sesuai dari surat dari Dinas 
Perkebunan Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim), sawit umur 3 tahun Rp 
2.070,34/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.209,97/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.221,50/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.244,99/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.258,25/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.275,42/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.321,89/Kg dan sawit umur > 
10 tahun Rp 2.349,28/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 10.671,79/Kg dan harga 
Kernel Rp 6.582,58/Kg dengan indeks 
K 88,25%. q T2

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

Sumber berita : https://bit.
ly/3uh0h6K

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 1-7 Juli 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 1 – 7 
Juli 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
398,19/Kg menjadi Rp 1.748,90/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.376,92/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.458,98/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.526,98/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.591,44/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 1.631,73/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.665,43/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
1.698,86/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.748,90/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 1.694,62/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.613,82 /Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.709,47/Kg dan 

Petani

HARGA TBS 
KALTIM, 
KALBAR, 
JAMBI,  
SUMUT
& ACEH

<< back to cover >>

Petani

D
ok

. L
us

i S
ur

ya
ni

  /
 S

aw
itF

es
t 2

02
1

https://bit.ly/3uh0h6K
https://bit.ly/3uh0h6K
https://bit.ly/3ngZoY2
https://bit.ly/3AjtRwi
https://bit.ly/3AjtRwi
https://bit.ly/3uh0h6K
https://bit.ly/3uh0h6K
https://bit.ly/3ywiHmm
https://bit.ly/3ywiHmm
https://bit.ly/3AjtRwi


InfoSAWIT NEWS WEEK  
5 

<< back to cover >>

harga Kernel Rp 4.151,67/Kg dengan 
indeks K 91,81%.  q T2 

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

Harga TBS Sawit Sumut  
Merujuk hasil dari tim penetapan 

harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 29 Juni – 5 Juli 2022, 
telah menyepakati harga sawit umur 
10 - 20 tahun turun Rp 176,59/Kg 
menjadi Rp 2.309,01/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.446,18/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.582,09/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.671,54/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.718,63/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 1.735,44/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.780,48/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.815,14/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.862,43/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 1.858,28/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 1.832,82/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.813,90/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 1.751,34/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.695,33/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 8.200,08/Kg dan 
harga Kernel Rp 5.319,20/Kg dengan 
indeks K 88,71%. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3y7uPZM

Harga TBS Aceh Timur & Barat 
Harga pembelian tandan buah 

segar (TBS) sawit produksi petani 
sawit di Provinsi Aceh untuk wilayah 
timur dan barat untuk periode 

minggu keempat bulan Juni 2022 
sampai minggu pertama bulan Juli 
2022 mengalami penurunan.

Hal itu dipastikan berdasarkan 
pengumuman dari Dinas Pertanian 
dan Perkebunan Provinsi Aceh 
yang diperoleh InfoSAWIT, Rabu 
(29/6/2022). Dalam laporan tersebut 
tercatat tidak ada satupun TBS 
sawit dari seluruh usia tanam yang 
harganya masih bertahan di level Rp 
2.000-an.

Semuan harga TBS produksi 
petani sawit di wilayah timur dan 

barat Provinsi Aceh dipastikan 
berada di level Rp 1.000-an per kg.

Berikut daftar harga TBS sawit 
per kg untuk wilayah timur Aceh dan 
wilayah barat Aceh periode Minggu 
IV Juni - Minggu I Juli 2022 (lihat 
tabel). q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3NCk33n

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

Petani

Wilayah Timur Aceh Wilayah Barat Aceh
• Sawit usia 3 tahun Rp 1.287/kg 

(sebelumnya Rp 1.485/kg).
• Sawit usia 4 tahun Rp 1.519/kg 

(sebelumnya Rp 1.753/kg).
• Sawit usia 5 tahun Rp 1.628/kg 

(sebelumnya Rp 1.878/kg)
• Sawit usia 6 tahun Rp 1.716/kg 

(sebelumnya Rp 1.979/kg)
• Sawit usia 7 tahun Rp 1.781/kg 

(sebelumnya Rp 2.053/kg)
• Sawit usia 8 tahun Rp 1.807/kg 

(sebelumnya Rp 2.083/kg)
• Sawit usia 9 tahun Rp 1.826/kg 

(sebelumnya Rp 2.104/kg)
• Sawit usia 10-20 tahun Rp 1.874/

kg (sebelumnya Rp 2.160/kg)
• Sawit usia 21 tahun Rp 1.834/kg 

(sebelumnya Rp 2.114/kg)
• Sawit usia 22 tahun Rp 1.808/kg 

(sebelumnya Rp 2.084/kg)
• Sawit usia 23 tahun Rp 1.798/kg 

(sebelumnya Rp 2.073/kg)
• Sawit usia 24 tahun Rp 1.777/kg 

(sebelumnya Rp 2.048/kg)
• Sawit usia 25 tahun Rp 1.748/kg 

(sebelumnya Rp 2.016/kg)

• Sawit usia 3 tahun Rp 1.271/kg 
(sebelumnya Rp 1.421/kg)

• Sawit usia 4 tahun Rp 1.499/kg 
(sebelumnya Rp 1.677/kg)

• Sawit usia 5 tahun Rp 1.607/kg 
(sebelumnya Rp 1.796/kg)

• Sawit usia 6 tahun Rp 1.694/kg 
(sebelumnya Rp 1.892/kg)

• Sawit usia 7 tahun Rp 1.758/kg 
(sebelumnya Rp 1.963/kg)

• Sawit usia 8 tahun Rp 1.784/kg 
(sebelumnya Rp 1.992/kg)

• Sawit usia 9 tahun Rp 1.802/kg 
(sebelumnya Rp 2.012/kg)

• Sawit usia 10-20 tahun Rp 1.850/kg 
(sebelumnya Rp 2.066/kg)

• Sawit usia 21 tahun Rp 1.810/kg 
(sebelumnya Rp 2.021/kg)

• Sawit usia 22 tahun Rp 1.785/kg 
(sebelumnya Rp 1.993/kg)

• Sawit usia 23 tahun Rp 1.775/kg 
(sebelumnya Rp 1.982/kg)

• Sawit usia 24 tahun Rp 1.754/kg 
(sebelumnya Rp 1.959/kg)

• Sawit usia 25 tahun Rp 1.726/kg 
(sebelumnya Rp 1.928/kg)
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SEJUMLAH PABRIK SAWIT DI MALAYSIA TUTUP 
SEMENTARA, AKIBAT HARGA CPO RENDAH

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  
—  Harga minyak sawit mentah 
(CPO) Malaysia telah mengalami 
penurunan drastis, sebelumnya 
sempat mencapai harga tertinggi 
RM 6.632 (US$ 1.506,25) per ton, 
saat ini melorot 22%  menjadi hanya 
RM 4.922 (US$ 1.117,42) pada Senin 
(27/6/2022), menyirnakan seluruh 
keuntungan yang pernah didapat 
tahun ini.

Pabrik kelapa sawit di Malaysia 
membeli tandan buah segar (TBS) 
sawit berdasarkan harga rata-rata 
CPO bulanan - saat ini sekitar RM 
6.200 (US$1.408,13) per ton- tetapi 
menjual hasil minyak yang telah di 
proses berdasarkan harga pasar 
harian.

"Tidak ada pabrik yang mampu 
membeli tandan buah segar sawit 
dengan harga ini," kata Presiden 
Asosiasi Pabrik kelapa Sawit Malaysia 
(POMA), Steven Yow dilansir Reuters.

Harga CPO di Bursa Berjangka 
di Malaysia menguat akibat tekanan 

pasokan minyak nabati global yang 
disebabkan oleh kekurangan tenaga 
kerja, konflik Rusia-Ukraina, dan 
larangan ekspor dari Indonesia.

Namun harga kontrak CPO 
melorot setelah Indonesia 
mengakhiri larangan ekspor dan 
berusaha untuk meningkatkan 
ekspor, yang memicu fluktiasi harga 
CPO di pasar minyak nabati.

Dilansir channelnewsasia, dengan 
harga CPO saat ini, pabrik di Malaysia 
- yang sudah menghadapi kekurangan 
tenaga kerja dan biaya input yang tinggi 
-  akan kehilangan potensi keuntungan 

sekitar RM 150.000 (US$ 34.067,68) 
untuk setiap 100 ton CPO yang 
diproduksi, lantaran harga CPO yang 
terus melorot hingga RM 4.700 per ton.

Yow mengatakan, pabrik yang 
telah menyerahkan hasil CPO sesuai 
kontrak telah berhenti menerima 
tandan buah segar (TBS) sawit dari 
pemasok hingga harga normal. 
Penghentian dapat berkisar satu 
minggu. "Situasi seperti ini belum 
pernah terjadi sebelumnya dalam 35 
tahun terakhir," katanya  q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3R1ISss
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AIMMI BAKAL DUKUNG PENUH 
PROGRAM MINYAKITA

InfoSAWIT, JAKARTA  —  
Sebelumnya Menteri Perdagangan 
Zulkifli Hasan meminta produsen 
minyak goreng sawit untuk 
mendukung dan membantu 
menyukseskan program "minyakita", 
minyak goreng sawit rakyat kemasan 
sederhana Rp14.000/liter.

Menanggapi ini, 
Asosiasi Industri 
Minyak Makan 
Indonesia (AIMMI) 
mengaku sangat 
mendukung rencana 
Kementerian 
Perdagangan 
menyediakan minyak 
goreng rakyat kemasan 
sederhana yakni 
'Minyakita'.

Ketua AIMMI, 
Adiwisoko Kasman 
yang menyebut, bakal 
mendukung penuh program 
minyak kemasan dengan harga 
Rp14.000/liter tersebut.

"Rapat kali ini rasanya beda, Pak 
Menterinya senyum manis begitu. 
Jadi ini yang luar biasa, kita juga 

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

resmi diterima InfoSAWIT, Senin 
(27/6/2022).

Hanya saja, Adiwisoko meminta 
kepastian bahwa minyak goreng sawit 
kemasan sederhana dengan harga 
Rp14.000/liter ini hanya “Minyakita”.

"Tapi kita mesti ada satu kepastian 
bahwa hanya satu yaitu 
'Minyakita'. Saya sangat 
setuju. Dengan catatan 
yaitu harus Standar Nasional 
Indonesia (SNI) sesuai dengan 
aturan main. Saya rasa itu 
bagus sekali," tambahnya.

Menurutnya, kepastian ini 
penting agar tidak membuka 
kemungkinan pihak tidak 
bertanggungjawab berlaku 
curang dan main harga. "Kalau 
branded kemasan sederhana 
bisa disalahgunakan. Bisa ada 
oknum yang naikin harga, 
kalau 'Minyakita' jelas, yang 

nakal main naikin harga bisa 
ditindak," tandas Adiwisoko. q T5

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

Ads Space 1/4 
Available

Industri

merasa tenang, tidak ada rasa tegang. 
Semua yang hadir di sini sudah 
pasti kami akan full power. Semua 
akan membantu realisasi minyak 
goreng kemasan sederhana ini," jelas 
Adiwisoko.

Selain itu, Adiwisoko pun 
menyebut rencana kebijakan yang 

sedang dikejar realisasi oleh Mendag 
Zulhas ini sudah tepat. "Ini sudah 
betul kebijakan yang dikeluarkan, 
ya semua program biasa ada 
penyesuaian dengan perkembangan," 
lanjut Adiwisoko dalam keterangan 

https://bit.ly/3aaOxvO
https://bit.ly/3aaOxvO
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