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InfoSAWIT, JAKARTA — Belum lama 
ini pemerintah China telah sepakat 
membeli satu juta ton produk 
kelapa sawit beserta aneka produk 
pertanian lainnya dari Indonesia. 
Kesepakatan ini ungkap Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Erick Thohir, bakal menjaga harga 
kelapa sawit Indonesia dan harga 
tandan buah segar (TBS) sawit para 
petani sawit.

“Pemerintah akan terus 
menjaga petani sawit Indonesia 
dan pembukaan lapangan kerja," 
ujarnya dalam keterangan resmi 
yang diterima di Jakarta, Selasa 
(26/7/2022).

Lebih lanjut  Erick menuturkan, 
Indonesia dan China merupakan 
mitra strategis lewat kerja sama 
yang saling menguntungkan di 
antara kedua negara. Langkah 
pemerintah Indonesia yang menjalin 
hubungan dagang dengan China, 
ungkap Erick, merupakan komitmen 
konkret dalam memajukan 
produktivitas pertanian dan juga 
kesejahteraan para petani.

Lebih lanjut ia menyampaikan 
Indonesia juga dapat meniru 
keberhasilan China yang mampu 
mengoptimalkan sumber daya 
alam dan pasar yang besar untuk 
kemajuan negerinya.

Utama
<< back to cover >>

Sejatinya Indonesia yang 
memiliki kekayaan sumber daya 
alam dan pasar besar harus mampu 
melakukan hal serupa dengan 
tujuan untuk pertumbuhan ekonomi 
dan peningkatan pembukaan 
lapangan kerja bagi rakyat 
Indonesia. "Selama ini sumber daya 
alam dan market besar kita belum 
benar-benar optimal digunakan 
untuk pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, ini yang kita mau terus 
optimalkan," tutur Erick.

Selain kerja sama perdagangan 
pada bidang pertanian, Indonesia 
juga telah menjalin kerja sama dalam 
sektor industri kendaraan listrik.

<< back to cover >>
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seberapa cepat kegiatan ekspor akan 
terjadi lantaran perang Rusia yang 
masih berlangsung.

Sebelumnya, Rusia menyerang 
pelabuhan laut Odesa dengan 
rudal jelajah pada akhir pekan, 
hanya beberapa jam setelah 
menandatangani kesepakatan guna 
membuka blokir ekspor biji-bijian dari 
Ukraina. 

Harga minyak sawit kemungkinan 
akan tetap lemah untuk periode 
pada kuartal ketiga sambil melihat 
kebijakan yang diambil pemerintah 
Indonesia, harga minyak sawit 
diprediksi akan rata-rata antara 
RM 4.800 dan RM 5.200 per ton, 
diungkapkan Menteri Komoditas 
Malaysia, Zuraida Kamaruddin dalam 
sebuah pernyataan pada Senin 
(25/7/2022). q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3BuDgS6

Supaya Tak Pengaruhi Harga 
CPO, Ekspor Minyak Sawit 
Musti Dilakukan Bertahap

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia (Apkasindo) Perjuangan, 
Alvian Rahman mengungkapkan, 
saat ini Harga Tandan Buah Segar 
(TBS) Sawit telah terdampak dan 
harganya menurun selama 3 bulan 
terakhir. “Petani sawit sudah ambruk 
karena kebijakan yang kurang tepat,” 
ungkapnya saat Press Conference 

Utama

Erick menyebut kerja sama 
dengan China tak sekadar kerja sama 
dalam hal investasi, melainkan juga 
termasuk transfer teknologi hingga 
penyelesaian kereta cepat yang 
menjadi komitmen bersama antara 
Indonesia dengan China. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3Q4YMB6

Indonesia Genjot Ekspor, Harga 
CPO Turun 50% Semenjak April

Harga minyak kelapa sawit 
terus mengalami penurunan 
untuk hari ketiga berturut-turut 
Selasa (26/7/2022), lantaran pasar 
merespon berberhati-hati terhadap 
upaya dari pemerintah Indonesia 
guna meningkatkan ekspor minyak 
sawitnya ke luar negeri.

Kontrak berjangka untuk 
pengiriman Oktober 2022 tercatat 
mengalami fluktuasi sebelum akhirnya 
ditutup 1,6% lebih rendah menjadi RM 
3,646 (US$ 819) per ton, merupakan 
harga terendah dalam  seminggu 
terakhir. 

Indonesia telah berupaya 
meningkatkan ekspor minyak 
sawitnya guna mengurangi stok yang 
membengkak di domestik, faktanya 
kebijakan tersebut berdampak pada 
penurunan harga sekitar 50% dari 
rekor penutupan pada bulan April. 
Saat ini pemerintah Indonesia telah 
menghapus sementara pungutan 
ekspor hingga akhir Agustus dan saat 
ini sedang mempertimbangkan untuk 
menghapus DMO dan DPO untuk 
mempercepat ekspor.

Dilansir The edge Markets, 
pedagang melihat adanya 
kesepakatan yang bertujuan untuk 
menghidupkan kembali ekspor 
pertanian dari Ukraina, salah satu 
negara eksportir gandum, jagung, 
dan minyak nabati terbesar di 
dunia. Namun belum diketahui pasti 

POPSI difasilitasi InfoSAWIT, pada 
Rabu (20/7/2022) di Jakarta.

Saat diterapkan penghentian 
ekspor pada 28 April 2022, awal mula 
terjadinya penurunan harga TBS Sawit 
petani yang sangat drastis, telah 
membuat pelaku usaha dan harga 
di tingkat bawah anjlok mengalami 
kepanikan serta berimbas pada aspek 
ekonomi petani, dimana banyak pihak 
yang menggantungkan hidupnya 
pada komoditi sawit.

Sebab itu kata Alvian, solusi nya 
adalah dengan melakukan ekspor 
CPO secara bertahap dimana 
stok di dalam negeri per Juli 2022 
diperkirakan akan mencapai 8 juta 
ton. “Bila dilakukan ekspor secara 
sekaligus akan semakin membuat 
harga minyak sawit ditingkat global 
menurun,” katanya.

Termasuk melakukan evaluasi 
terhadap besaran Bea Keluar dan 
pungutan ekspor yang saat ini 
diterapkan. Lantaran belajar dari 
Negara lain, dalam kondisi ini mereka 
menerapkan pajak ekspor dengan 
nilai yang rendah misalnya Thailand 
hanya sekitar 7%, Malaysia 3%, 
Vietnam sebesar 13%, “sementara 
Indonesia justru menerapkan 
pungutan dan pajak sebanyak 60%,” 
tandas Alvian. q T2 

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

Uni Eropa Kembali Gunakan 
Minyak Sawit

Konsultan Dewan Negara-negara 
Produsen Minyak Sawit (CPOPC), 
Datuk Kalyana Sundram mengatakan, 
kekuatan pasar, khususnya di kawasan 
Asia dan Timur Tengah, sudah melihat 
perubahan ini. Kata dia, produsen 
makanan, telah melakukan peralihan 
lantaran cukup mudah karena ada 
banyak data yang tersedia tentang 
bagaimana menggunakan olein 

<< back to cover >>
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Zuraida Kamaruddin, Menteri Komoditas Malaysia
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Utama
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sawit secara tunggal atau melakukan 
kombinasi dengan fraksi sawit lainnya 
dalam industri makanan yang di goreng 
serta makanan ringan.

Lebih lanjut tutur Datuk Kalyana, 
khusus di Uni Eropa, ada satu masalah 
tambahan yang perlu ditangani 
utamanya bagi sejumlah besar produk 
yang mengklaim “Tanpa Minyak Sawit”, 
kondisi ini perlu diubah tatkala harus 
menggunakan olein sawit karena 
nilainya yang baik dan kualitasnya yang 
jelas dalam aplikasi ini.

“Yah, mereka akan memiliki tugas 
untuk menjelaskan kepada konsumen 
mereka mengenai kembalinya 
mereka menggunakan minyak sawit 
akibat kondisi global yang terjadi 
saat ini,” katanya dalam laman resmi 
CPOPC.

Tercatat Ukraina dan Rusia adalah 
produsen utama minyak bunga 
matahari dunia, masing-masing 
menyumbang 7,3 juta ton dan 5,8 juta 
ton pada tahun 2020. Bersama-sama, 
kedua negara ini menyumbang hampir 
73% dari perdagangan ekspor minyak 
bunga matahari.

Dalam hal konsumsi minyak dan 
lemak secara keseluruhan, minyak 
bunga matahari biasanya menyumbang 
sekitar 9% dari konsumsi global dan 
hampir seluruh volume digunakan 
sebagai komoditas makanan. q T2

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

LMC Internasional: Dalam 
Jangka Pendek Harga CPO  
Bakal Melemah
Harga minyak sawit diprediksi bakal 
kembali melemah dalam jangka pendek 
akibat menurunnya permintaan dan 
timbulnya tekanan penjualan (distress 
selling) oleh produsen utama minyak 
sawit dunia, Indonesia.

Dalam perkiraan konsultan 
komoditas yang berbasis di London, 

LMC International pada Selasa, 
(26/7/2022), mencatat harga minyak 
sawit mentah (CPO) di Bursa Malaysia 
naik ke rekor tertinggi awal tahun 
ini lantaran adanya invasi Rusia ke 
Ukraina dan larangan ekspor sementara 
oleh Indonesia, yang berakibat pada 
ketatnya pasokan minyak nabati global.

Kendati larangan ekspor CPO 
dan turunannya telah dicabut, 
ekspor Indonesia belum kembali 
ke level normal karena pemerintah 
mewajibkan perusahaan minyak sawit 
untuk menjual sebagian dari hasil 
produksinya di dalam negeri sebelum 
memperoleh persetujuan ekspor, dalam 
upaya mengendalikan harga minyak 
goreng sawit ditingkat  domestik. Hal 
ini menyebabkan lonjakan stok dan 
penurunan harga.

Diungkapkan konsultan LMC 
International Wilayah Asia Tenggara, 
Julian McGill, harga minyak sawit 
mentah domestik Indonesia juga 
melemah akibat kelebihan pasokan 
yang melimpah dan kesulitan untuk 
memulai kembali ekspor

Bahkan, pekan lalu, pemerintah 
Indonesia sedang mempertimbangkan 
untuk menghapus kebijakan DMO dan 
DPO, lantaran tingginya pasokan CPO 
di tingkat domestic, sehingga menahan 
laju pemulihan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) sawit petani.

“Tanda adanya penurunan itu 
terlihat dari menurunnya permintaan 
dan adanya musim produksi puncak 
di Indonesia yang akhirnya akan 
membebani pasar,” katanya dilansir The 
Edge Markets, dalam sebuah konferensi 
di Malaysia. q T2

Berita selengkapnya : https://
bit.ly/3BHk5F1

Dorab Mistry: Harga Minyak 
Sawit RM 3.000 per Ton di 
September 2022

Perdagangan minyak sawit dunia 

terus mengalami fluktuasi, bahkan 
akibat perang Rusia-Ukraina, sempat 
medorong harga minyak sawit 
melambung ke level tertiggi RM 6.632 
(US$ 1.506,25) per ton, namun kini 
semua telah berlalu. Dalam tiga bulan 
terakhir harga minyak sawit terus 
melorot.

Dalam sebuah wawancara dengan 
Bloomberg TV, pengamat minyak 
sawit sekaligus Direktur di Godrej 
International yang berbasis di India, 
Dorab Mistry mengungkapkan, harga 
minyak sawit belum menemukan titik 
terendahnya.

Merujuk analisa Dorab, harga 
minyak sawit akan mencapai titik 
terendahnya saat gencatan senjata 
perang Rusia - Ukraina terjadi.

Sementara untuk kondisi 
minyak sawit di Indonesia, Dorab 
memperkirakan stok minyak sawit 
di Indonesia telah mencapai 10 
juta ton. “Sebab itu Indonesia 
harus memperpanjang kebijakan 
penghentian sementaran Pungutan 
Ekspor minyak sawitnya,” ungkap 
Dorab.

Masih merujuk analisa Dorab, 
inflasi harga makanan telah mencapai 
puncaknya pada periode Mei-Juni 
2022. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3JdyjPo
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Dorab Mistry, Direktur di Godrej International 
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Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 29 Juli-4 Agustus 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 29 Juli 
– 4 Agustus 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 170,59/Kg menjadi Rp. 1.847,36/
Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.455,14/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.541,17/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.613,06/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.681,20/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 1.723,77/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.759,31/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
1.794,66/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.847,36/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 1.789,91/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.704,35/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 8.347,60/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.383,70/Kg dengan 
indeks K 89,82%. q T2

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

Harga TBS Sawit Sumut 
Periode 27 Juli-2 Agustus 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 

InfoSAWIT, PEKANBARU  —  
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No. 29 periode 27 Juli 
- 2 Agustus 2022, telah menyepakati 
harga sawit Riau umur 10 - 20 tahun 
naik Rp 285,89/Kg menjadi Rp 
1.936,81/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Riau, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.426,24/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.545,81/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.690,43/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.731,17/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 1.798,70/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.848,48/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.892,23/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun 1.936,81/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 1.853,99/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 1.844,61/
Kg, sawit umur 23 tahun Rp 
1.836,80/Kg, sawit umur 24 tahun 
Rp 1.758,67/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 1.715,70/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 8.876,97/Kg, dan 
harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 4.652,77/Kg, dengan indeks K 
88,01%. q T2 

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

Sawit Provinsi Sumatera Utara 
(Sumut) untuk periode 27 Juli – 2 
Agustus 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 113,02/Kg menjadi Rp 1.951,66/
Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.517,82/kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.659,32/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.749,78/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.798,90/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 1.817,56/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.863,68/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.900,84/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 1.951,66/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 1.947,00/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 1.919,64/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.899,31/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 1.832,07/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.771,86/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 8.867,00/Kg 
dan harga Kernel Rp 4.619,95/Kg 
dengan indeks K 88,18%. q T2

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

Harga TBS Sawit Aceh Barat 
dan Timur Periode I Agustus 
2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 

Petani

HARGA TBS 
RIAU, 
JAMBI,
SUMUT
& ACEH
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InfoSAWIT, JAKARTA  — Harga 
minyak sawit pada Bursa Berjangka di 
Malaysia kembali naik tipis pada Senin 
(25/7/2022), menjelang pengumuman 
hasil ekspor negeri Jiran, sementara 
kebijakan pemerintah Idonesia dalam 
melonggarkan pembatasan ekspor 
ditengarai bisa menahan potensi 
kenaikan harga minyak sawit.

Kontrak FCPOc3 untuk pengiriman 
Oktober 2022 di Bursa Malaysia 
Derivatives Exchange naik 0,46% 
menjadi RM 3.721 (US$ 836.18) per 
ton pada awal perdagangan. Kondisi 
ini memulihkan setelah sebelumnya 
harga terus melorot hingga 6% dari 
dua sesi sebelumnya.

Dilansir Reuters, ekspor produk 
minyak sawit Malaysia untuk periode 
1-20 Juli tercatat turun menjadi 724.283 
ton dari sebelumnya 734.231 ton, catat 
surveyor kargo Societe Generale de 
Surveillance, Senin (25/7/2022).

HARGA MINYAK SAWIT DI BURSA MALAYSIA NAIK TIPIS

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

Sementara pemerintah Indonesia 
sedang mempertimbangkan untuk 
menghapus kebijakan Domestic 
Market Obligation (DMO) dan 
Domestic Price Obligation (DPO), 
menyusul masih tinggi stok minyak 
sawit di Indonesia serta upaya dalam 
memulihkan harga Tandan Buah Segar 
(TBS) Sawit petani, dalam rilis yang 
diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Kontrak kedelai teraktif Dalian 
DBYcv1 naik 0,24%, sementara kontrak 
minyak sawit DCPv1 naik 0,26%. 
Harga kedelai di Chicago Board of 

Trade BOcv1 turun 0,32%.
Minyak sawit dipengaruhi oleh 

pergerakan harga minyak nabtai 
lainnya lantaran mereka bersaing 
untuk mendapatkan bagian di pasar 
minyak nabati global.

Analis Teknis Reuters, Wang 
Tao mencatat, harga minyak kelapa 
sawit kemungkinan kembali ke level 
terendah seperti pada 14 Juli lalu di 
RM 3.489 per ton. q T2

Berita lengkap : https://bit.
ly/3oC1G4w

Sawit Provinsi Aceh merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa sawit 
Aceh Barat & Timur pada periode 
IV Juli – I Agustus 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 
- 20 tahun ditetapkan Rp 1.571/kg 
(Aceh Barat) dan Rp 1.606/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 1.079/Kg; sawit 
umur 4 tahun Rp 1.273/Kg; sawit 
umur 5 tahun Rp 1.365/Kg; sawit 
umur 6 tahun Rp 1.438/Kg; sawit 
umur 7 tahun Rp 1.492/Kg; sawit 
umur 8 tahun Rp 1.515/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.530/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun 1.571/Kg, sawit umur 21 tahun 
Rp 1.537/Kg, dan sawit umur 22 
tahun Rp 1.515/Kg, sawit umur 23 
tahun Rp 1.507/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 1.489/Kg, dan harga sawit 
umur 25 tahun Rp 1.465/kg.

Lantas harga sawit untuk 
Aceh bagian Timur berdasarkan 
penelusuran InfoSAWIT dari 
Dinas Pertanian dan Perkebunan 
(Distanbun) Provinsi Aceh, sawit 
umur 3 tahun Rp 1.103/Kg; sawit 
umur 4 tahun Rp 1.302/Kg; sawit 
umur 5 tahun Rp 1.396/Kg; sawit 
umur 6 tahun Rp 1.471/Kg; sawit 
umur 7 tahun Rp 1.526/Kg; sawit 
umur 8 tahun Rp 1.549/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.565/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun 1.606/Kg, sawit umur 21 tahun 
Rp 1.572/Kg, dan sawit umur 22 
tahun Rp 1.550/Kg, sawit umur 23 
tahun Rp 1.541/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 1.523/Kg, dan harga sawit 
umur 25 tahun Rp 1.499/kg.

Dimana harga minyak sawit 
mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.400/
Kg, dan harga inti kelapa sawit 
(kernel) Rp 4.915/kg. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3zIcg00

Disclaimer: pemberitaan ini hanya 
untuk informasi harga TBS sesuai 
penetapan dinas perkebunan setempat, 
di lapangan bisa saja berbeda.
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InfoSAWIT, JAKARTA  —  Tender 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
pada PT. Kharisma Pemasaran 
Bersama Nusantara (KPBN) pada 
Jumat (29/7/2022) tercatat tender 
harga CPO naik menjadi Rp 10.025/kg, 
dengan demikian terdapat kenaikan 
sekitar Rp 200/kg, bila dibandingkan 
dengan tander harga CPO pada Kamis 
(28/7/2022) lalu yang mencapai Rp 
9.825/kg.

Dari informasi yang didapat 
InfoSAWIT dari KPBN, untuk wilayah 
Belawan & Dumai tender harga CPO 
mencapai Rp 10.025/kg, sementara 
untuk tender harga CPO di Teluk 
Bayur dibuka Rp 9.905/Kg terjadi 
Withdraw (WD) dengan penawaran 
tertinggi Rp 9.825/kg.

Lantas untuk tender harga CPO 
di Talang Duku dibuka Rp 9.905/kg 
namun terjadi Withdraw (WD) dengan 
penawaran tertinggi Rp 9.825/kg, 
sementara tender harga CPO di 
Palembang dibuka Rp 9.925/kg terjadi 
Withdraw (WD) dengan penawaran 
tertinggi Rp 9.813/kg. Selanjutnya dan 
tender harga CPO di Palopo dibuka 
Rp 9.825/kg, tetapi terjadi Withdraw 

(WD), dengan penawaran tertinggi 
mencapai Rp 9.675/kg.

Kementerian Perdagangan bersiap 
dan akan segera memperlancar 
ekspor CPO Indonesia dan 
memperbaiki harga tandan buah 
segar (TBS) kelapa sawit di tingkat 
petani hingga di atas Rp2.000/kg, 
Paska pertemuan bilateral antara 
Presiden Joko Widodo dengan 
Perdana Menteri China (Premier) Li 
Keqiang yang sepakat menambah 
ekspor CPO 1 juta ton ke China.

Dikatakan Menteri Perdagangan 
Zulkifli Hasan, saat ini, pihaknya 

sedang berupaya mempercepat 
ekspor CPO dan sejumlah produk 
turunannya. Tujuannya untuk 
mengosongkan tangki-tangki 
penampung CPO yang penuh 
sehingga industri CPO dapat 
menyerap TBS petani sawit. “Melalui 
percepatan ekspor itu, harga TBS 
diharapkan bisa di atas Rp2.000/
kg,” katanya dalam keterangan 
resmi diterima InfoSAWIT, Kamis 
(28/7/2022), di Jakarta.

Berikut rincian hasil Tender KPBN  
(Rp./Kg), Excld PPN periode Jumat 
(29/7/2022):

CPO_____
Belawan & Dumai Rp. 10.025-MM, 

EUP, PRISCOLIN
T.Bayur Rp. 9.905 (WD). Penawaran 

tertinggi Rp. 9.825-EUP
T.Duku Rp. 9.905 (WD). Penawaran 

tertinggi Rp. 9.825-EUP
Palembang Rp. 9.925 (WD). 

Penawaran tertinggi Rp. 9.813-MM
Palopo Rp. 9.825 (WD). Penawaran 

Rp. 9.675-EUP  q T2
Sumber Berita : https://bit.

ly/3JcOL2z

AKHIR JULI 2022, TENDER HARGA CPO DI KPBN 
DITUTUP NAIK JADI RP 10.025/KG
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