
InfoSAWIT NEWS WEEK  
1 

NEWSWEEK
Vol. 9 No. 173  Edisi 6 - 12 Agustus 2022 Versi Digital Terbit setiap hari jum’at 

Harga Langganan RP. 20.000,-/bulan
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PETANI SAWIT CURHAT KE 
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InfoSAWIT, PEKANBARU  — 
Lantaran harga pupuk yang masih 
melambung tinggi, sementara harga 
Tanda Buah Segar (TBS) Sawit yang 
masih rendah telah mendorong 
Pemerintah Provinsi Riau menyurati 
Menteri Pertanian, dengan harapan 
bisa ada solusi mengenai kendala 
tersebut.

Gubernur Riau, Syamsuar 
berharap Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo agar dapat meninjau 
kembali harga pupuk untuk 
perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, 
pekebun sawit di Riau mengeluh 
terlilit harga pupuk yang mahal, dan 
tidak sebanding dengan harga hasil 
panen buah sawit.

"Kami sampaikan kepada 
pak Menteri Pertanian terkait 
kondisi masih rendahnya harga 
TBS sawit pekebun kelapa sawit 
beberapa bulan terakhir sejak 

adanya larangan ekspor CPO,” 
katanya dalam surat resminya 
yang diperoleh InfoSAWIT, Kamis 
(11/8/2022)

Lebih lanjut catat Syamsuar, 
pekebun kelapa sawit juga 
dihadapkan pada kondisi tingginya 
harga pupuk, sementara pupuk 
bersubsidi tidak ada lagi bagi 
petani sawit untuk mendukung 
peningkatan produksi kelapa sawit 
di kebun petani.

Dalam surat resminya, 
bernomor 526/Disbun/3686, 
tentang Peninjauan Harga Pupuk 
untuk Perkebunan Kelapa Sawit,  
setidaknya ada 4 poin penting 
yang disampaikan kepada Menteri 
pertanian, pertama, tingginya harga 
pupuk saat ini menjadi beban yang 
cukup berat bagi pekebun kelapa 
sawit di tengah kondisi masih relatif 
rendahnya harga jual TBS.

Utama
<< back to cover >>

Kedua, terbatasnya daya beli 
pekebun kelapa sawit untuk 
memenuhi kebutuhan pupuk akan 
berdampak tidak terpenuhinya 
standar pemupukan untuk budidaya 
kelapa sawit di tingkat pekebun.

Ketiga, saat ini tidak ada lagi 
kebijakan pemberian pupuk 
bersubsidi kepada petani sawit.

Lantas, Keempat, dampak 
lanjutan akibat tidak dilakukannya 
pemupukan akan menurunkan 
produksi TBS yang selanjutnya, 
tentu akan berdampak pada 
penurunan pendapatan pekebun 
kelapa sawit dan pada akhirnya 
akan menyebabkan naiknya angka 
kemiskinan.

"Dengan memperhatikan 
kondisi tersebut, kami berharap 
Menteri Pertanian dapat 
mempertimbangkan upaya-upaya 
untuk menurunkan harga pupuk di 

<< back to cover >>
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Menurut Sitorus, kondisi petani 
sawit semakin memprihatinkan sejak 
Larangan Ekspor bahan baku minyak 
goreng sawit, 22 April 2022 yang 
berlaku efektif mulai 28 April 2022.

"Saat harga global sedang 
membaik, tiba-tiba pemerintah 
menerbitkan regulasi untuk 
memutuskan rantai perdagangan 
global. Ini berdampak luas pada rantai 
industri sawit, terutama petani sawit 
sebagai pihak yang paling rentan di 
bagian hulu rantai industri," papar dia.

Sekalipun pemerintah telah 
mencabut larangan ekspor, harga 
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit 
di tingkat petani bahkan semakin 
anjlok dari Rp 4.000/kg menjadi Rp 
600/kg.

"Kami makan apa kalau harga 
TBS sawit segitu. Belum biaya panen, 
ongkos, juga pupuk dan biaya lain," 
katanya.

Harga yang anjlok tersebut, 
kata Sitorus, akibat pemerintah 
menggantinya dengan berbagai 
peraturan yang memperberat beban 
pelaku pasar, memperlambat dan 
mempersulit pasar.

"Rantai pasar bukannya pulih 
tetapi malah lumpuhnya semakin 

Utama

tingkat pekebun kelapa sawit atau 
adanya kebijakan pupuk bersubsidi 
yang diberikan juga kepada petani 
sawit," demikian catat Syamsuar 
dalam surat resminya. q T2

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

Petani Sawit Curhat ke Ketua 
DPD RI, Selamatkan 17 Juta 
Petani dan Buruh Sawit

Para petani dan buruh sawit yang 
tergabung dalam Jaringan Petani Sawit 
Nasional (JPSN) meminta Ketua DPD 
RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 
membantu menyelamatkan 17 juta 
petani dan buruh sawit yang sudah 
tertindas selama 2 bulan terakhir.

Aspirasi tersebut disampaikan saat 
perwakilan JPSN beraudiensi dengan 
LaNyalla di kantor DPD RI, Komplek 
Parlemen Senayan Jakarta, Senin 
(8/8/2022).

Hadir dalam kesempatan itu 
Koordinator JPSN Saoduan Sitorus, 
Sekjen JPSN Budi Darmansyah dan I 
Nyoman Suta, salah satu petani sawit 
asal Provinsi Bangka Belitung.

Sementara Ketua DPD RI 
didampingi Senator asal Lampung 
Bustami Zainudin dan Senator asal 
Kalbar, Sukiryanto. Juga Staf Khusus 
Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Koordinator JPSN, Soaduon 
Sitorus, mengungkapkan, pihaknya 
meminta bantuan Ketua DPD RI untuk 
membantu menyuarakan apa yang 
sedang dialami para petani kelapa 
sawit kepada pemerintah. “Supaya 
kami ini diperhatikan dan pemerintah 
mewujudkannya dalam peraturan 
yang menguntungkan," ucap Sitorus 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Senin (8/8/2022).

panjang dan semakin berdampak 
luas pada pasar global industri sawit," 
ucap dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti, akan 
memperjuangkan aspirasi tersebut. 
LaNyalla mengarahkan permasalahan 
tersebut untuk ditindaklanjuti oleh 
Komite II yang mengurusi bidang 
perkebunan.

"Saya sepakat bahwa untuk 
melindungi petani sawit secara 
keseluruhan, memang seharusnya 
Pemerintah menerbitkan peraturan 
yang berlaku umum bagi semua petani 
dan perusahaan," tegasnya.. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3deeNq3

INDEF: Petani Sawit Lebih 
Berhak Terima Dana BPDPKS, 
Ketimbang Industri Biodiesel

Dalam laporannya Institute for 
Development of Economics and 
Finance (Indef), mencatat selama ini 
penggunaan dana pungutan ekspor 
sawit yang dikelola Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(BPDPKS) belum tepat sasaran.

Dikatakan Kata Nailul Huda, 
pemanfaatan dana dari kelapa sawit 

<< back to cover >>
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InfoSAWIT, PALEMBANG  — Ketua 
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia 
(Apkasindo) Sumatera Selatan 
(Sumsel), Slamet Somosentono 
mengatakan, pihaknya akan 
membangun 11 pabrik kelapa sawit 
dimana 10 di antaranya pabrik minyak 
makan merah, sementara satu pabrik 
minyak kelapa sawit mentah (CPO). 

Pabrik itu direncanakan dibangun 
di Kabupaten Banyuasin, Muara 
Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara 
(Muratara), Ogan Komering Ulu  (OKU) 
Timur, dan Ogan Komering Ilir (OKI) 
dengan menggunakan dana Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS).

Menurut Slamet, proses realisasi 
pembangunan pabrik sawit tersebut 
akan dimulai tahun depan. Dengan 
investasi mencapai Rp 1 miliar untuk 
satu ton kelapa sawit., namun bila 
pabrik mampu menampung sampai 30 
ton maka nilai investasi satu pabrik bisa 
mencapai Rp 30 miliar.

Lebih lanjut tutur Slamet, dengan 
dengan ada pabrik tersebut, seluruh 

DI SUMSEL BAKAL DIBANGUN 10 PABRIK 
MINYAK MAKAN MERAH DAN 1 PABRIK SAWIT

milik petani swadaya. Sisanya milik 
petani mitra perusahaan atau plasma. 
Alex mengungkapkan, program 
pemerintah pusat untuk peremajaan 
sawit milik petani dapat meningkatkan 
kualitas TBS yang dihasilkan.

“Dengan adanya kemitraan yang 
baik, kebutuhan pengusaha dan 
petani bisa dilengkapi. Apalagi saat 
ini, ada sekitar 89 pabrik kelapa sawit 
yang beroperasi di Sumsel dan tiga 
di antaranya pabrik minyak goreng,” 
katanya seperti dilansi kompas. q T2

Berita lengkap : https://bit.
ly/3C10qzF

D
ok

. I
nf

oS
AW

IT

sawit milik petani bisa terserap dan 
harganya jauh lebih baik. Kami juga 
memperkuat kelembagaan dengan 
petani sawit swadaya agar mereka 
memiliki nilai tawar yang lebih kuat.

Lantaran selama ini masih ini sering 
terjadi ketimpangan harga yang cukup 
jauh antara petani swadaya dan mitra 
dengan perusahaan. Perbedaannya 
berkisar Rp 300-500 per kilogram.

Sementara itu, Ketua Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(Gapki) Sumsel, Alex Sugiarto 
menambahkan, dari 1,2 juta hektar 
lahan sawit di Sumsel, 42 persennya 

saat ini bisa dibilang “kacau balau”. 
Sama sekali tidak tepat sasaran 
dengan bila melihat dana pengelolaan 
dari kelapa sawit banyak yang kembali 
pada produsen pengolah dana sawit 
sekaligus eksportir kelapa sawit.

“Bahkan ada perusahaan yang 
untung dari subsidi biodiesel kelapa 
sawit," kata peneliti Indef, Nailul Huda 
dalam keterangannya, Rabu (10/8).

Padahal kata dia, selama ini 

eksportir kelapa sawit sudah 
mendapatkan keuntungan besar dari 
ekspor sawit yang terus dipromosikan 
oleh pemerintah, tapi lagi-lagi 
pemerintah nampaknya lebih suka 
men-support pengusaha dibandingkan 
petani yang notabene rakyat kecil.

"Petani lah yang berhak 
mendapatkan keuntungan paling 
besar dari dana pungutan sawit malah 
tekor tanpa ada bantuan pemerintah 

secara signifikan," tegas dia.
Maka, lanjut Nailul, sudah 

seharusnya pemerintah mengevaluasi 
BPDKS secara menyeluruh melalui 
audit keuangan dan kinerja. Terutama 
setelah kejadian fenomenal beberapa 
waktu lalu di mana kelangkaan minyak 
goreng terjadi dan harga minyak 
goreng melambung tinggi. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3Agdm3n
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Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 12-18 Agustus 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 12-18 
Agustus 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 119,75/Kg menjadi Rp. 2.136,72/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.685,68/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 1.782,80/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 1.866,16/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 1.945,14/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 1.994,42/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.035,32/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.076,36/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.136,72/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 2.069,84/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.970,12/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 9.972,87/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.813,81/Kg dengan 
indeks K 87,76%. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3zR1F1Z

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode I-Agustus 2022

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 

InfoSAWIT, MEDAN   — Merujuk 
hasil dari tim penetapan harga Tandan 
Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi 
Sumatera Utara (Sumut) untuk 
periode 10-16 Agustus 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 20 
tahun naik Rp 157,88/Kg menjadi Rp 
2.366,26/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.840,77/kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 2.012,13/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.121,09/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.180,59/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.203,46/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.259,14/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.304,37/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 2.366,26/Kg, 
sawit umur 21 tahun Rp 2.360,55/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 
2.327,22/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 2.302,46/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 2.22056/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 2.147,24/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 10.580,79/Kg 
dan harga Kernel Rp 5.277,03/Kg 
dengan indeks K 90%. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3QCk6Or

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), 
periode I – Agustus 2022, ditetapkan 
pada 9 Juli 2022 telah menyepakati 
sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
259,48/Kg menjadi Rp 1.865,92/Kg. 
Rapat selanjutnya diadakan pada 
Jumat, 19 Agustus 2022. 

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Sumatera Selatan, sawit umur 
3 tahun Rp 1.628,46/Kg; sawit umur 
4 tahun Rp 1.670,07/Kg; sawit umur 
5 tahun Rp 1.708,22/Kg; sawit umur 
6 tahun Rp 1.742,13/Kg; sawit umur 7 
tahun Rp 1.772,58/Kg; sawit umur 8 
tahun Rp 1.800,34/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
1.823,86/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 1.865,92/Kg; sawit umur 21 tahun 
Rp 1.841,65/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 1.820,82/Kg; sawit umur 23 tahun 
Rp 1.796,14/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 1.767,99/Kg; dan sawit umur 25 
tahun Rp 1.705,01/Kg. Harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
8.725,46/Kg dan harga Inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 4.314,22/Kg dengan 
indeks K 88,61%.  q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3QzW5s1

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

HARGA TBS 
SUMUT, 
JAMBI & 
SUMSEL
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Industri

InfoSAWIT, JAKARTA  — Dalam 
laporan Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia (GAPKI), produksi 
minyak sawit mentah (CPO) bulan Juni 
2022 mengalami kenaikan sekitar 6% 
menjadi 3.297 ribu ton, sedangkan 
untuk minyak inti sawit (PKO) naik 
menjadi 322 ribu ton.

Kenaikan produksi CPO sejalan 
dengan produksi Tandan Buah Segar 
(TBS) sawit kebun yang sebenarnya 
sedang menaik, tetapi TBS diolah di 
PKS (Pabrik Kelapa Sawit) belum 100% 

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  —
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
telah menyusun sejumlah strategi 
baru untuk menaikkan harga tandan 
buah segar (TBS) kelapa sawit di 
tingkat petani supaya bisa mencapai 
atas Rp 2.000/kg.

Di antaranya pertama, melalui 
penghapusan pungutan ekspor dan 
peningkatan rasio pengali hak eskpor 
atas pendistribusian minyak goreng 
di dalam negeri (domestic market 
obligation/DMO) sehingga kuota 
ekspor minyak kelapa sawit mentah 
(crude palm oil/CPO) dan produk 
turunannya menjadi lebih besar.

“Pemerintah saat ini menghapus 
sementara pungutan ekspor 
(PE) untuk CPO menjadi nol dari 
sebelumnya sebesar US$ 200/ton," 
ungkap Mendag Zulkifli Hasan 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Rabu (3/8/2022).

PRODUKSI CPO INDONESIA JUNI 2022 NAIK 6%

4 CARA KEMENDAG ATUR TATA NIAGA SAWIT, 
SUPAYA HARGA TBS SAWIT MELANGIT

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

karena tingkat keterisian tangki PKS 
masih tinggi.

“Dengan produksi, konsumsi 
dan ekspor seperti disampaikan di 
atas, stok akhir Juni diperkirakan 
mencapai 6.683 ribu ton, lebih 
rendah dari stok akhir bulan Mei 
2022 sebesar 7.233 ribu ton,” 
Direktur Eksekutif Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI), Mukti Sardjono, dalam 
keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Kamis (11/8/2022).

Lantas kedua  memberlakukan 
angka pengalian konversi hak ekspor 
atas pendistribusian DMO CPO/
minyak goreng menjadi sebesar 
1:9 kali dari sebelumnya 1:7 kali. 
Kebijakan tersebut sudah berlaku 
sejak 1 Agustus 2022. Pendistribusian 
DMO divalidasi oleh tim lintas 
kementerian/lembaga yang dilakukan 
setiap minggu dan hasilnya diperbarui 

Sementara kondisi di pasar 
global terjadi penurunan harga CPO 
Cif Rotterdam dari US$ 1.714 pada 
bulan Mei menjadi US$ 1.573/ton 
pada bulan Juni (Cif Rotterdam). 
Demikian juga, harga rata-rata dalam 
negeri (lelang KPBN) pada bulan Juni 
bergerak turun dari sekitar Rp 13.000/
kg di awal Juni dan turun menjadi 
sekitar Rp 8.500/kg di akhir Juni. q T2

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

ke dalam sistem SINSW untuk dapat 
diklaim menjadi dasar persetujuan 
ekspor oleh produsen.

“Dengan meningkatkan angka 
pengali konversi hak ekspor 
menjadi 1:9, serta ditambah insentif 
pendistribusian DMO dalam bentuk 
minyak goreng kemasan merek 
Minyakita, maka perusahaan akan 
dapat mengekspor 13,5 kali lipat 
dari realisasi DMO, lebih tinggi dari 
sebelumnya," imbuh Mendag Zulkifli 
Hasan.

Ketiga, Pemerintah melalui 
Keputusan Menteri Perdagangan No. 
1117 tahun 2022 juga memberikan 
insentif pengali regional atas 
pendistribusian DMO minyak goreng 
ke wilayah tertentu. Khususnya, 
daerah-daerah yang pasokannya 
masih belum optimal seperti.... q T2

Berita lengkap : https://bit.
ly/3Ql3CL3
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Industri

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Tender 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
pada PT. Kharisma Pemasaran 
Bersama Nusantara (KPBN) pada 
Jumat (12/8/2022) tercatat tender 
harga CPO tercatat naik menjadi Rp 
11.425/kg, dengan demikian terdapat 
kenaikan sekitar Rp 320/kg, bila 
dibandingkan dengan tander harga 
CPO pada Kamis (11/8/2022) yang 
mencapai Rp 11.105/kg.

Dari informasi yang didapat 
InfoSAWIT dari KPBN, untuk wilayah 
Belawan & Dumai tender harga CPO 
mencapai Rp 11.425/kg, sementara 
untuk tender harga CPO di Teluk 
Bayur dibuka Rp 11.305/Kg, namun 
terjadi withdraw (WD) dengan 
penawaran tertinggi Rp 11.150/Kg.

Lantas tender harga CPO di 
Talang Duku  dibuka Rp 11.305/Kg, 
namun terjadi withdraw (WD) dengan 
penawaran tertinggi Rp 11.225/Kg, 
untuk tender harga CPO di Lampung  

Rp 11.275/kg, dan tender harga 
CPO di Katim  Rp 11.225/kg. Tender 
harga CPO di Palopo Rp 11.225/
kg. Sementara tender harga CPO 
di Palembang dibuka Rp 11.325/Kg, 
namun terjadi withdraw (WD) dengan 
penawaran tertinggi Rp 11.225/Kg.

Dalam laporan Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI), produksi minyak sawit 
mentah (CPO) bulan Juni 2022 
mengalami kenaikan sekitar 6% 
menjadi 3.297 ribu ton, sedangkan 
untuk minyak inti sawit (PKO) naik 
menjadi 322 ribu ton.

Kenaikan produksi CPO sejalan 
dengan produksi Tandan Buah 
Segar (TBS) sawit kebun yang 
sebenarnya sedang menaik, tetapi 
TBS sawit diolah di PKS (Pabrik Kelapa 
Sawit) belum 100% karena tingkat 
keterisian tangki PKS masih tinggi, 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Kamis (11/8/2022).

Berikut rincian hasil Tender CPO 
KPBN  (Rp./Kg), Excld PPN periode 
Jumat (12/8/2022):
• Belawan & Dumai Rp. 11.425-EOP, EUP
• T.Bayur Rp. 11.305 ((WD). Penawaran 
tertinggi Rp. 11.150-WNI

• T.Duku Rp. 11.305 (WD). Penawaran 
tertinggi Rp. 11.225-EUP

• Lampung Rp. 11.275 (WD).
• Palembang Rp. 11.325 (WD). 

Penawaran tertinggi Rp. 11.225-EUP
• Kaltim Rp. 11.225 (WD).
• Palopo Rp. 11.225 (WD). q T2

Berita lengkap : https://bit.
ly/3PeR06F

AKHIR MINGGU KEDUA AGUSTUS HARGA CPO DI 
KPBN DITUTUP MELAMBUNG JADI RP 11.425/KG
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