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InfoSAWIT, PADANG — Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI) Cabang Provinsi Sumatera 
Barat menilai,  beragam kebijakan 
pemerintah yang telah dilakukan 
nampaknya tidak bisa sinkron alhasil 
tidak bisa membuat harga Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit naik.

Diungkapkan Ketua GAPKI 
Cabang Sumatera Barat, Bambang 
Wiguritno, kebijakan pemerintah 
memicu ketidakpastian saat ini.  
Ditambah Menteri Keuangan 
Sri Mulyani, seolah tak 
mau  menurunkan 
nilai Bea Keluar (BK) 
CPO dan 

Pungutan Ekspor minyak sawit yang 
dikumpulkan di Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Lantas pemerintah juga 
mengenakan pungutan dengan nama 
flush out sebesar US$ 200 per ton 
minyak sawit mentah atau crude palm 
oil (CPO) kepada pengusaha yang akan 
melakukan ekspor CPO.

Kondisi ini tutur Bambang, 
berdampak kepada harga TBS 

Sawit petani, lantaran 
semua beban dari 

pemerintah ke 
pengusaha, 

maka 
selanjutnya 
beban itu 
dialihkan 
pengusaha 
sawit ke petani 

saat pembelian 
TBS sawit.
“Pabrik enggak 

mau rugi kan? Pasti 
dibebankan ke petani 
ujungnya, iya kan? 
Itulah pemicunya,” 
kata Bambang kepada 
InfoSAWIT, Senin 

(11/7/2022).
Lebih lanjut tutur 

dia, pihak pengusaha 
sawit sebenarnya merasa 

dalam posisi yang tidak 
enak melihat situasi terakhir 

ini. Termasuk dengan melihat 
surat edaran dari Menteri 

Pertanian Syahrul Yassin Limpo 
yang meminta pabrik kelapa sawit 

(PKS) membeli TBS petani dengan 
harga Rp 1.600/kg.

Utama
<< back to cover >>

“Kalau harga CPO-nya Rp 6.000 per 
kg gimana mau beli TBS dengan harga 
Rp 1.600/kg,” kata dia. q T5

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

Melemahnya Rupiah, Tak 
Kerek Nilai Ekspor Sawit 
Sumut

 Tatkala nilai mata uang rupiah 
melemah terhadap dollar yang 
mencapai Rp 15.000 per dollar AS, 
tak sontak meningkatkan nilai ekspor 
minyak sawit mentah (CPO) Provinsi 
Sumatera Utara (Sumut).

Diungkapkan, akademisi sekaligus 
ekonom Kota Medan, Gunawan 
Benjamin, pelemahan nilai mata uang 
Rupiah tidak akan banyak mengerek 
perekonomian Sumut. Lantaran kata 
dia, sejauh ini ekspor banyak komoditas 
unggulan Sumut masih tersandera oleh 
serangkaian kebijakan pemerintah yang 
tengah mengendalikan harga minyak 
goreng sawit.

Sebab itu kata Gunawan, Provinsi 
Sumatera Utara telah kehilangan 
potensi pendapatan yang seharusnya 
bisa dioptimalkan saat terjadi 
pelemahan Rupiah. “Pendapatan yang 
saya maksud adalah dari sisi ekspor, 
termasuk ekspor produk turunan 
sawit dari Sumut,” kata dia kepada 
InfoSAWIT, Senin (11/7/2022).

Gunawan menjelaskan, jika Rupiah 
melemah maka hitungannya harga 
barang ekspor Sumut menjadi lebih 
mahal. Terlebih saat ini harga CPO 
berada dalam tren turun mendekati RM 
4.000 per ton.

“Justru yang muncul saat ini adalah 
potensi kenaikan laju tekanan inflasi di 
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Sebelumnya ekspor mengalami 
peningkatan, namun  pada Mei lalu 
setelah larangan ekspor dari Indonesia 
dicabut langsung turun 9,9% menjadi 
1,22 juta ton dan mulai menerapkan 
kebijakan guna meningkatkan ekspor.

Sejak pencabutan larangan ekspor, 
harga minyak sawit telah melemah 
secara signifikan tetapi ekspor 
Indonesia tidak meningkat secara 
agresif seperti yang diharapkan, kata 
Ronny Lau, seorang pedagang dari 
perusahaan perdagangan komoditas 
yang berbasis di Singapura, Four Bung.

Indonesia telah menaikkan 
kuota ekspor minyak sawitnya dan 
sedang mempertimbangkan untuk 
meningkatkan mandatori campuran 
biodiesel sawit untuk menopang harga 
bagi petani di saat persediaan minyak 
sawit domestik sedang tinggi. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3PuQJx3

Atasi Kisruh Sawit sampai 
Pabrik Tutup Sementara, 
Mesti Lewat Dialog

Adanya kabar sejumlah pabrik 
kelapa sawit (PKS) memilih untuk 
menutup usaha mereka dikhawatirkan 
berimbas pada nasib kelompok buruh 
yang bekerja di subsektor perkebunan 
sawit.

Menanggapi hal itu, Ketua 
Umum DPP Federasi Serikat Buruh 
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 
(F-SERBUNDO), Herwin Nasution 
SH, meminta semua pihak untuk 
duduk bersama dan berdialog untuk 
menyelesaikan kisruh panjang di 
industri sawit nasional ini.

Aktivis anti Orde Baru yang akrab 
disapa Mas Don ini menekankan 
pentingnya dialog karena sawit telah 
menjadi nafas ekonomi bagi Indonesia. 
“Sawit penyumbang devisa terbesar 
bagi Indonesia,” kata dia kepada 
InfoSAWIT, belum lama ini dalam acara 
seminar di Medan.

Lebih lanjut kata Herwin, 

Utama

Sumut akibat melemahnya mata uang 
Rupiah tersebut,” kata dia.

Sekadar informasi, setelah sempat 
melarang seluruh aktivitas ekspor 
produk turunan sawit, kini pemerintah 
membuka kembali keran ekspor 
tersebut.

Namun sayangnya, izin ekspor 
tersebut memiliki banyak persyaratan 
yang harus ditempuh para pengusaha 
sawit nasional.

Selain itu, yang membuat 
pengusaha semakin tertekan adalah 
beragam pungutan seperti bea keluar, 
pungutan ekspor, hingga flush out 
sebesar US$ 200 per ton.  q T5 

Sumber berita : https://bit.
ly/3P9k54f

Stok Minyak Sawit Malaysia 
Juni Diprediksi Melonjak

Persediaan minyak sawit Malaysia 
pada akhir Juni 2022 kemungkinan 
naik ke level tertinggi dalam tujuh 
bulan terakhir, akibat dari merosotnya 
kegiatan ekspor menyusul kembalinya 
ekspor CPO dan turunannya yang 
dilakukan Indonesia, dalam survey yang 
dilakukan Reuters, Selasa lalu.

Stok minyak sawit di Malaysia 
diprediksi naik 12,3% dari bulan 
sebelumnya menjadi 1,7  juta ton, dari 
analisa delapan pedagang. Produksi 
juga tercatat meningkat 8,3% menjadi 
1,58 juta ton, level tertinggi sejak 
Desember 2021.

Diansir The Star, pasokan 
akan meningkat, namun produksi 
akan berkurang di Semenanjung 
Malaysia, kemungkinan karena pabrik 
mengurangi pembelian buah sawit, 
kata Sathia Varqa, salah satu pendiri 
Palm Oil Analytics yang berbasis di 
Singapura.

Beberapa pabrik untuk sementara 
menghentikan produksi selama minggu 
terakhir bulan Juni karena harga 
yang tidak menguntungkan setelah 
penurunan dramatis 22% dalam kontrak 
patokan minyak sawit mentah.

SERBUNDO menekankan pentingnya 
dialog karena tak ingin kisruh sawit ini 
tak berujung dan tak memiliki solusi 
sama sekali. Jika kisruh berlanjut, ia 
memprediksi nasib buruh perkebunan 
sawit akan berada di ujung tanduk.

“Contoh buruh panen buah sawit 
yang bekerja di kebun-kebun petani. 
Karena petani banyak yang memilih 
untuk tidak memanen karena harga 
TBS sawit hancur, maka ini berimbas 
kepada penghentian pengerjaan panen. 
Nganggurlah buruh-buruh panen itu,” 
tutur Mas Don.

Selain itu, pihaknya pun saat ini 
mendapatkan informasi para buruh 
di sejumlah pabrik sawit terpaksa 
tidak bekerja sama sekali, walau 
untuk sementara waktu, karena pihak 
pengusaha memilih menutup usaha 
ketimbang harus menanggung kerugian 
yang semakin dalam.

Mas Don menekankan pemerintah 
lah pihak pertama yang harus membuka 
pintu dialog itu. “Sebab semua 
kisruh ini kan berawal dari kebijakan 
pemerintah. Selain itu, pemerintah yang 
punya kekuatan untuk menerbitkan 
regulasi, untuk mengatur kehidupan 
industri sawit nasional. Karena itu, 
sebelum mengambil keputusan krusial, 
undang kami, undang buruh, petani dan 
pengusaha sawit. Jangan sendirian,” 
kata Mas Don.

Dialog, kata Mas Don, juga harus 
ditekankan untuk di masa depan jika 
terjadi gejolak yang timbul terkait 
industri sawit dan industri turunannya. 
Ia mencontohkan kisruh harga minyak 
goreng sawit yang melambung tinggi 
sejak beberapa bulan yang lalu.

Seharusnya, kata mantan Direktur 
NGO Kelompok Pelita Sejahtera (KPS) 
ini, bila ada kebijakan krusial yang harus 
diambil seperti kasus minyak goreng, 
harus didiskusikan dan melibatkan 
semua elemen seperti buruh, petani, 
pengusaha. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3O7SOhl
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InfoSAWIT dari Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 
Provinsi Bengkulu, sawit umur 3 tahun 
Rp 868,31/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
958,24/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
994,40/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
1.030,56/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
1.069,12/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
1.102,15/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 
1.131,65/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 1.158,56/Kg.

Dimana untuk harga Minyak sawit 
mentah (CPO) ditetapkan Rp 6.112,00 
/Kg dan Kernel Rp 3.275,00/Kg, serta 
Indeks K 74,23%.  q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3yGVrB9

Harga TBS Sawit Sumatera 
Barat Periode 8-14 Juli 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Sumatera Barat 
(Sumbar) merujuk surat Penetapan 
Harga TBS sawit Sumbar, telah 
menyepakati harga sawit Sumbar 
umur 10 - 20 tahun ditetapkan Rp 
1.753,26/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Sumbar, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.305,38/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.474,23/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.557,82/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.575,67/Kg; sawit umur 7 tahun 

InfoSAWIT, PANGKALPINANG   —  
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Bangka Belitung 
(Babel) untuk periode Juli 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 20 
tahun ditetapkan Rp 2.143/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Babel 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas pertanian dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Babel, sawit umur 
3 tahun Rp 1.781/Kg; sawit umur 4 
tahun Rp 1.847/Kg; sawit umur 5 
tahun Rp 1.916/Kg; sawit umur 6 
tahun Rp 1.991/Kg; sawit umur 7 
tahun Rp 2.090/Kg; sawit umur 8 
tahun Rp 2.124/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.128/Kg dan sawit umur 10-20 tahun 
Rp 2.143/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
10.438,01/Kg dan harga Kernel Rp 
6.391,64/Kg dengan indeks K 84,66%. 
q T5

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

Harga TBS Sawit Bengkulu 
Periode II-Juli 2022 

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Bengkulu, telah menetapkan 
untuk periode II – Juli 2022, harga 
sawit umur 10 - 20 tahun menjadi Rp 
1.158,56/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Bengkulu berdasarkan penelusuran 

Rp 1.587,17/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.727,25/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.750,70/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun 1.753,26/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 1.694,47/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 1.688,66/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.666,31/Kg, dan 
sawit umur 24 tahun Rp 1.584,44/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.117,20/Kg, dan 
harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 
5.035,00/kg, cangkang Rp 14,73/kg, 
dan indeks “K” ditetapkan 93,65%. 
q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3aF8oU5

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 8-14 Juli 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 8 – 14 
Juli 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
114,49/Kg menjadi Rp. 1.634,41/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.284,39/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 1.363,27/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 1.426,62/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 1.486,71/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 1.524,32/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 1.556,01/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 

Petani

HARGA TBS 
BABEL,
BENGKULU, 
SUMBAR, 
JAMBI & ACEH 
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Petani

Rp 1.587,11/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.634,41/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 1.584,08/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.509,27 /Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.124,69/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.209,52/Kg dengan 
indeks K 91,81%. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3OZ6j4o

Harga TBS Sawit Aceh Barat & Timur
Merujuk hasil dari tim penetapan 

harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Aceh merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa sawit 
Aceh Barat & Timur pada periode I-III 
Juli 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun ditetapkan 
Rp 1.457/kg (Aceh Barat) dan Rp 
1.476/Kg (Aceh Timur)

Berikut harga sawit untuk Aceh 
bagian Barat berdasarkan penelusuran 

InfoSAWIT dari Dinas Pertanian dan 
Perkebunan (Distanbun) Provinsi 
Aceh, sawit umur 3 tahun Rp 1.001/
Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.182/
Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.266/
Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.344/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 1.384/Kg; sawit 
umur 8 tahun Rp 1.405/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
1.419/Kg dan sawit umur 10-20 tahun 
1.457/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 
1.426/Kg, dan sawit umur 22 tahun 
Rp 1.406/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 1.398/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 
1.381/Kg, dan harga sawit umur 25 
tahun Rp 1.360/kg.

Lantas harga sawit untuk Aceh 
bagian Timur berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Pertanian dan 
Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.015/Kg; sawit 
umur 4 tahun Rp 1.197/Kg; sawit umur 5 
tahun Rp 1.283/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 

1.352/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.403/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 1.423/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
1.438/Kg dan sawit umur 10-20 tahun 
1.476/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 
1.444/Kg, dan sawit umur 22 tahun 
Rp 1.424/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 1.416/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 
1.399/Kg, dan harga sawit umur 25 
tahun Rp 1.377/kg.

Dimana harga minyak sawit 
mentah (CPO) ditetapkan Rp 7.208,00/
Kg, dan harga inti kelapa sawit 
(kernel) Rp 4.570,00/kg, dan Untuk 
indeks “K”, di wilayah timur ditetapkan 
sebesar 83,36% dan wilayah barat 
82,28%. q T5

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

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

InfoSAWIT, MEDAN  —  Harga 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang 
terus merosot telah berdampak pada 
kehidupan sebagian besar petani 
kelapa sawit swadaya yang memang 
menggantungkan hidupnya pada 
komoditas ini.

Dengan kondisi seperti ini salah 
satu petani kelapa sawit swadaya 
asal Pangkalan Bun, Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi 
Kalimantan Tengah, Wayan Supadno, 
memberanikan diri guna membuat 
surat terbuka berupa kritik dan saran 
mengenai kebijakan yang diterapkan 
pemerintah saat ini, yang justru 
semakin membuat harga TBS Sawit 

petani semakin merosot.
Dalam surat itu Wayan 

berpendapat bahwa  semakin banyak 
pabrik kelapa sawit (PKS) yang tutup 
lantaran tangki timbun CPO penuh 
dan stok mencapai sekitar 6,3 juta ton, 
dampak volume ekspor hanya 30% 
dari lazimnya.

Demikian pula, semakin luas kebun 
kelapa sawit petani yang tidak dipanen 
akibat PKS tutup dan harga hanya 
mencapai Rp 600/kg TBS di bawah 
biaya produksi (HPP) Rp 1.800/kg;

“Petani sawit jutaan kepala keluarga 
(KK) terancam bangkrut dan anaknya 
terancam putus sekolah,” demikian 
bunyi surat terbuka Wayan Supadno.

Wayan meminta kepada 
pemerintah unutk menghentikans 
sementara segala bentuk pajak dan 
pungutan yang dikenakan kepada 
produk minyak sawit di Indonesia 
yang di ekspor.

“DMO, DPO dan flush out 
pajak ekspor US$ 288, pungutan 
ekspor US$ 200, flush out US$ 200. 
Total US$ 688/ton CPO setara Rp 
10.320.000/ton atau Rp 2.064/kg 
TBS. Agar sementara waktu dicabut, 
supaya ekspor lancar menguras CPO 
6,3 juta ton agar tinggal 1 juta ton. 
q T5 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3RBuY0A

WAYAN SUPADNO: SEGALA BENTUK PAJAK DAN 
PUNGUTAN EKSPOR CPO PERLU DIHENTIKAN SEMENTARA
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Industri Industri

MASIH MAHALNYA MINYAK GORENG SAWIT, 
INDIKASI SINYAL KARTEL

PERMENDAG NO. 41 TAHUN 2022 TERBIT,
UNTUK TATA KELOLA MIGOR SAWIT RAKYAT

InfoSAWIT, MEDAN  —  
Diungkapkan Kepala Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) Kantor 
Wilayah I, Ridho Pamungkas, dirinya 
melihat tetap ada sinyal kartel di balik 
masih mahalnya harga minyak goreng 
sawit.

Kata dia, yang menjadi pertanyaan 
adalah turunnya harga minyak sawit 
mentah atau crude palm oil (CPO) 
dan melimpahnya stok CPO tidak 
dibarengi dengan turunnya harga 
minyak goreng sawit kemasan secara 
signifikan.

Ia lalu menunjukkan data Pusat 
Informasi Harga Pangan Strategis 
(PIHPS) yang menyebutkan harga 

InfoSAWIT, JAKARTA  — 
Pemerintah menggulirkan program 
Minyak Goreng Kemasan Rakyat 
(MGKR) dengan merek MINYAKITA, 
dengan melibatkan pelaku usaha. 
Kebijakan itu diatur melalui Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permendag) 
Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata 
Kelola Minyak Goreng Kemasan 
Rakyat yang berlaku mulai 8 Juli 2022.

Menurut Menteri Perdagangan 
Zulkifli Hasan, program MGKR 
dengan MINYAKITA bertujuan 
untuk memberikan alternatif 
bagi para pelaku usaha dalam 
mendistribusikan minyak goreng 
sawit untuk pemenuhan kebutuhan 
pasar dalam negeri (domestic market 
obligation/DMO). Ia juga mengatakan, 

MINYAKITA sebagai program 
distribusi DMO harus dijual dengan 
harga eceran tertinggi (HET) Rp14 
ribu per liter, atau sama dengan HET 
minyak goreng curah.

“MINYAKITA dalam program 
Minyak Goreng Kemasan Rakyat 
memberi pelaku usaha pilihan dalam 
mendistribusikan minyak goreng hasil 
DMO. Minyak goreng hasil DMO yang 
didistribusikan menggunakan merek 
MINYAKITA harus dijual dengan 
harga Rp 14 ribu per liter,” kata 
Mendag Zulhas dalam keterangan 
tertulis diterima InfoSAWIT, Selasa 
(12/7/2022).

Permendag 41 Tahun 2022 bakal 
mengatur harga jual sesuai HET, tempat 
pendistribusian, bentuk kemasan, 

pemenuhan izin edar dan standar,  
serta insentif faktor pengali kemasan 
bagi pelaku usaha yang menyediakan 
minyak goreng kemasan MINYAKITA.

“Kami harap dengan semakin 
banyak pengusaha yang bergabung 
dalam program MGKR, distribusi 
minyak goreng hasil DMO akan 
semakin cepat tersalurkan, yang pada 
gilirannya akan meningkatkan volume 
ekspor CPO,” kata Zulhas.

Lebih lanjut Mendag Zulhas 
mengatakan, kelebihan MINYAKITA 
dari segi distribusi adalah dapat 
didistribusikan di pasar rakyat, 
toko swalayan, dan lokapasar 
(marketplace)... q T2

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

Rp 23.200 atau hanya turun 3,7%.
“Artinya, disparitas antara harga 

CPO dengan harga minyak goreng 
naik dari Rp.10.354 di tanggal 25 
Mei, menjadi Rp.15.911 untuk saat 
ini, kagi-lagi ini menjadi sinyal kartel” 
ujar Ridho kepada sejumlah media di 
Medan, Sabtu (9/7/2022)

Sebab itu KPPU sangat 
mengapresiasi dimulainya audit di 
sektor sawit nasional yang dilakukan 
oleh Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) dan 
lembaga terkait, termasuk Kejaksaan 
Agung RI. q T5

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

minyak goreng kemasan bermerek 
1 di Kota Medan pada tanggal 25 
Mei 2022 di harga Rp 24.100. Saat ini 
harga minyak goreng sawit kemasan 
bermerek 1 berada di kisaran harga 
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DPR RI MINTA KLHK ANTISIPASI MODUS 
PENGHINDARAN PAJAK BADAN USAHA SEKTOR SAWIT

InfoSAWIT, MEDAN  —  Panja 
Penyelesaian Penggunaan dan 
Pelepasan Kawasan Hutan Komisi 
IV DPR RI meminta Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) untuk melakukan langkah 
antisipatif terhadap modus 
penggunaaan bentuk badan usaha 
korporasi yang diubah menjadi 
bentuk usaha koperasi oleh pelaku 
perkebunan kelapa sawit di dalam 
kawasan hutan untuk menghindari 
pembayaran denda administrasi sesuai 
pasal 110 B Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi 
IV DPR RI Dedi Mulyadi, Panja akan 
panggil perusahaan yang melanggar, 
tetapi pihaknya minta KLHK, 
khususnya Dirjen Penegakan Hukum 
untuk tidak ragu melakukan tindakan 
kepada mereka yang menguasai hutan 
tanpa izin negara.

“Tentu saja dengan menggandeng 
KPK, Bareskrim dan Kejaksaan 
Agung yang hari ini sangat konsen 
menyelesaikan masalah publik," 
kata ungkap Dedi Mulyadi dalam 
RDP antara Panja Penyelesaian 

Penggunaan dan Pelepasan kawasan 
Hutan Komisi IV DPR RI dengan 
Sekjen KLHK, Dirjen Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan; 
dan Dirjen Gakkum KLHK di Gedung 
Nusantara, Senayan, Jakarta, aawal 
Juli 2022 lalu. 

Di tempat yang sama, Anggota 
Panja Penyelesaian Penggunaan dan 
Pelepasan Kawasan Hutan Komisi 
IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema 
mempertanyakan mengenai tantangan 
dalam membenahi  kerusakan hutan 
dan lingkungan hidup.

Sekretaris Jenderal KLHK 
mengungkapkan, beberapa tantangan 

dalam membenahi kerusakan 
hutan dan lingkungan, diantaranya;  
keterbatasan data citra satelit resolusi 
tinggi, keterbatasan anggaran dan 
tenaga appraisal, keterbatasan 
personil verifikasi lapangan dan tim 
spasial, keterbatasan data laporan 
keuangan audit subyek hukum, modus 
mengatasnamakan masyarakat  dan 
perbedaan penafsiran norma dalam 
UU Cipta Kerja dan PP 24 tahun 
2011 mengenai perhitungan denda 
administrasi.

"Jujur saya baru mendapatkan 
penjelasan mengenai tantangan ini, 
bagaimana mengatasi tantangan 
itu saya belum melihat. Saya 
khawatir tentang ini jadi justifikasi 
dan membuat peran kita menjadi 
mandul kalau belum ada pensiasatan-
pensiasatan  untuk mengatasi 
tantangan itu," kata Ansy Lema, 
sapaan akrab Yohanis Fransiskus Lema 
sembari mengusulkan pembentukan 
Panitia Khusus untuk mendorong KLHK 
bekerja secara efektif.  q T5 

Sumber berita : https://bit.
ly/3O97MDQ
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