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InfoSAWIT, JAKARTA  — Dalam 
mendukung industri pengolahan 
di Indonesia, kelapa sawit menjadi 
tumbuhan industri penghasil minyak 
masak, minyak industri, margarin, 
lilin, sabun, industri kosmetik, 
industri farmasi hingga menjadi 
bahan bakar biodiesel.

Bahkan sisa pengolahan kelapa 
sawit dapat dimanfaatkan menjadi 
kompos, campuran bahan pakan 
ternak, biogas dan lain sebagainya. 
Semuanya merupakan bukti industri 
kelapa sawit telah menjadi mesin 
penggerak perekonomian Indonesia, 
sekaligus meningkatkan taraf hidup 
banyak orang, memberi akses 
pendidikan, layanan kesehatan, 
teknologi dan informasi.

Diungkapkan Direktur Utama 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy 
Abdurachman, sektor sawit di 
Indonesia yang melibatkan 2,4 juta 
petani swadaya dan 16 juta tenaga 
kerja, dapat terus mendorong PDB di 
sektor perkebunan pada angka yang 

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

positif, sehingga PDB Indonesia di 
triwulan ke 3 2022 dapat bertumbuh 
positif di angka 5,72%.

“Industri kelapa sawit ini telah 
berkontribusi pada pendapatan 
pemerintah, keuntungan bagi 
perusahaan, lapangan kerja, dan 
meningkatkan pendapatan bagi 
petani kecil,” terang Eddy, pada 
press conference akhir tahun 
BPDPKS dihadiri InfoSAWIT, Kamis 
(22/12/2022) di Hotel Grand Hyatt 
Jakarta.

Lebih lanjut, tutur Eddy, sebagai 
lembaga pengelola dana, BPDPKS 
memastikan prinsip “from palm oil 
to palm oil” diterapkan di setiap 
program. Kinerja penghimpunan 
dana BPDPKS di tahun 2022 dari 
pungutan ekspor sawit diperkirakan 
mencapai Rp 34,5 triliun, sedangkan 
kinerja imbal hasil dana kelolaan di 
tahun 2022 sebesar Rp 800 miliar.

Dana kelolaan tersebut 
digunakan untuk menjalankan 
program- program yang meliputi 
pemberian dukungan untuk 

program mandatori biodiesel, 
peremajaan sawit rakyat, penyediaan 
sarana dan prasarana kelapa sawit, 
penelitian dan pengembangan, 
pengembangan sumber daya 
manusia, serta program promosi dan 
kemitraan,” tutur Eddy.

Lebih dalam Eddy memaparkan, 
Seluruh kegiatan prioritas yang 
dilakukan oleh BPDPKS ditujukan 
dalam rangka pengembangan 
kelapa sawit berkelanjutan dengan 
tujuan utama menjaga stabilisasi 
harga dan efisiensi biaya produksi 
yang dilakukan melalui penciptaan 
kualitas produk yang unggul, 
kepastian supply, kepastian pasar 
dan tersedianya infrastruktur 
yang mendukung, utamanya 
untuk melakukan transformasi 
kesejahteraan rakyat melalui industri 
kelapa sawit yang berkelanjutan. q T1

Sawit Berkelanjutan Dorong 
Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia

Keberadaan minyak sawit 

PENGHIMPUNAN DANA BPDPKS 2022 
DARI PE DIPREDIKSI CAPAI RP 34,5 T

Utama

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, pada press conference akhir tahun BPDPKS dihadiri InfoSAWIT, Kamis (22/12/2022) di Hotel Grand Hyatt Jakarta. 
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berkelanjutan yang diproduksi 
Indonesia, terus bertumbuh 
hingga dewasa ini. Bertumbuhnya 
produksi minyak sawit nasional, 
kian melibatkan banyak masyarakat 
termasuk petani kelapa sawit. 
Sebab itu, keberadaan petani 
sangat berperan dalam mendorong 
keberhasilan pembangunan nasional 
berkelanjutan.

Badan Layanan Umum (BLU) 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS), ikut 
berpartisipasi membangun 
kesejahteraan masyarakat luas. 
Menurut Direktur Utama BPDPKS, 
Eddy Abdurachman, sektor sawit di 
Indonesia yang melibatkan 2,4 juta 
petani swadaya dan 16 juta tenaga 
kerja, dapat  terus mendorong PDB 
di sektor perkebunan pada angka 
yang positif, sehingga PDB Indonesia 
di  TW3 2022 dapat bertumbuh 
positif di angka 5,72%.

“Industri kelapa sawit ini telah 
berkontribusi pada pendapatan 
pemerintah, keuntungan bagi 
perusahaan, lapangan kerja, dan 
meningkatkan pendapatan bagi 
petani kecil,” terang Eddy, pada 
press conference akhir tahun 
BPDPKS, dihadiri InfoSAWIT, Kamis, 
(22/12/2022) di Hotel Grand Hyatt 
Jakarta.

Lebih lanjut kata Eddy, sebagai 
lembaga pengelola dana, BPDPKS 
memastikan prinsip “from palm oil 
to palm oil” diterapkan di setiap 
program. Kinerja penghimpunan 
dana BPDPKS di tahun 2022 dari 
pungutan  ekspor sawit diperkirakan 
mencapai Rp 34,5triliun, sedangkan 
kinerja imbal hasil dana kelolaan di  
tahun 2022 sebesar Rp 800miliar.

“Dana kelolaan tersebut 
digunakan untuk menjalankan 
program-program yang meliputi 

pemberian dukungan untuk 
program mandatori biodiesel, 
peremajaan sawit rakyat, penyediaan 
sarana dan prasarana kelapa sawit, 
penelitian dan pengembangan, 
pengembangan sumber daya 
manusia, serta program promosi dan 
kemitraan,” kata Eddy.

Lebih dalam Eddy memaparkan, 
Seluruh kegiatan prioritas yang 
dilakukan oleh BPDPKS ditujukan  
dalam rangka pengembangan 
kelapa sawit berkelanjutan 
dengan tujuan utama menjaga 
stabilisasi  harga dan efisiensi 
biaya produksi yang dilakukan 

(BPDPKS), Eddy Abdurachman, 
capaian seluruh program yang 
dilaksanakan oleh BPDPKS, yang 
pertama yaitu kinerja program 
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Sejak tahun 2016 sampai dengan 
2022, realisasi penyaluran dana PSR 
seluas 273.666Ha untuk 120.168 
pekebun dengan dana mencapai 
Rp7,52 triliun yang tersebar di 21 
Provinsi di Indonesia,” katanya, 
pada press conference akhir tahun 
BPDPKS dihadiri InfoSAWIT, Kamis 
(22/12/2022) di Hotel Grand Hyatt, 
Jakarta.

Diakui Eddy, capaian di tahun 
2022 ini menurun dibandingkan 
tahun sebelumnya, utamanya 
disebabkan kendala terhadap 
pemenuhan persyaratan 
keterangan tidak berada di 
Kawasan hutan dan Kawasan 
lindung gambut serta keterangan 
tidak berada di lahan HGU.

Sementara, program 
Insentif Biodiesel yang telah 
diimplementasikan sejak tahun 2015 
bertujuan untuk menjaga stabilitas 
harga CPO, mendorong kemandirian 
dan ketahanan energi nasional, 
pengurangan emisi gas rumah kaca 
dan penghematan devisa yang 
berasal dari berkurangnya impor 
solar, hingga tahun 2022, telah 
menyalurkan volume biodiesel 
sebesar 42,98 juta KL dengan dana 
biodiesel yang telah dibayarkan 
sejumlah Rp144,59 triliun.

“Pemerintah berhasil secara 
konsisten mempertahankan 
penerapan program mandatori 
biodiesel melalui masa pandemi dan 
gejolak harga minyak dunia, bahkan 
di tahun 2022 telah bersiap untuk 
implementasi B35” tandas Eddy. q T2
Berita lengkap : www.infosawit.com

“Industri kelapa sawit ini 
telah berkontribusi pada 
pendapatan pemerintah, 

keuntungan bagi 
perusahaan, lapangan 

kerja, dan meningkatkan 
pendapatan bagi 

petani kecil,”
Eddy Abdurachman 

Direktur Utama BPDPKS

melalui penciptaan kualitas produk 
yang unggul,  kepastian supply, 
kepastian pasar dan tersedianya 
infrastruktur yang mendukung, 
utamanya untuk  melakukan 
transformasi kesejahteraan rakyat 
melalui industri kelapa sawit yang 
berkelanjutan. q T1

Realisasi Dana Peremajaan 
Sawit 2016-2022 Capai Rp 7,52 
Triliun, dan Insentif Biodiesel 
Rp 144,59 Triliun

Diungkapkan Direktur 
Utama Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit 
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Harga TBS Sawit Jambi Periode 
23-29 Desember 2022 Naik

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 23 – 29 
Desember 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 – 20 tahun naik 
Rp 0,64/Kg menjadi Rp 2.542,84/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 
sawit umur 3 tahun Rp 2.005,36/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.121,59/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.220,73/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.314,68/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.373,32/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.422,04/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.470,85/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.542,84/Kg, sawit umur 21-24 
tahun Rp 2.463,37/Kg, dan sawit umur 
25 tahun Rp 2.344,91/Kg. Dimana harga 
minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 11.244,46/Kg dan harga Kernel Rp 
5.537,60/Kg dengan indeks K 92,43%.

Harga TBS Sawit Sumut Periode 
21-27 Desember 2022 Turun

Merujuk hasil dari tim penetapan 

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. 50 
periode 21 – 27 Desember 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 10 
– 20 tahun turun Rp 68,03/Kg menjadi 
Rp 2.634,93/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.936,99/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.100,64/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.298,52/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.354,14/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.446,13/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.514,06/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.573,96/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun 2.634,93/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.521,54/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.508,71/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.498,01/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.391,05/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.332,22/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.548,44/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 
5.775,16/Kg, dengan indeks K 92,62%.

harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 21-27 Desember 
2022, telah menyepakati harga sawit 
umur 10 – 20 tahun turun Rp 13,6/Kg 
menjadi Rp 2.599,68/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 
Rp 2.022,74/kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.210,84/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.330,02/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.395,35/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.420,64/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.481,63/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.531,46/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.599,68/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.593,34/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.556,61/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.529,33/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.439,08/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.358,27/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.451,79/Kg dan 
harga Kernel Rp 5.536,88/Kg dengan 
indeks K 91,64%.

Disclaimer: pemberitaan ini hanya untuk informasi 
harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan 

setempat, di lapangan bisa saja berbeda.

HARGA TBS 
RIAU, JAMBI 
& SUMUT
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https://www.infosawit.com/2022/12/22/harga-tbs-sawit-jambi-periode-23-29-desember-2022-naik-tipis/
https://www.infosawit.com/2022/12/21/harga-tbs-sawit-sumut-periode-21-27-desember-2022-turun-rp-136-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/12/21/harga-tbs-sawit-sumut-periode-21-27-desember-2022-turun-rp-136-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/12/12/harga-tbs-sawit-sumsel-periode-i-desember-2022-turun-rp-7418-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/12/20/harga-tbs-sawit-riau-periode-21-27-desember-2022-turun-rp-6803-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/


InfoSAWIT NEWS WEEK  
5 

<< back to cover >>

Petani

InfoSAWIT, JAKARTA  — Menteri 
Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
(Mentan SYL) menargetkan ekspor 
produk perkebunan Indonesia 
meningkat hingga mencapai Rp 100 
triliun lebih di tahun mendatang. 
Menurut SYL, target tersebut sangat 
realistis mengingat perkebunan 
Indonesia sudah masuk pada 
level modern dengan pengolahan 
hilirisasi dan industri yang semakin 
berkembang.

“Disini kita bukan hanya bicara 
tentang expo. Tapi juga ada market 
baik nasional maupun internasional. 
Dan kita berharap memang dari apa 
yang ada targetnya bisa sampai 100 
triliun untuk ekspor dan lain-lain,” 
ujar SYL saat menghadiri Perkebunan 
Indonesia Expo (Bunex 2022) yang 
digelar Ditjen Perkebunan Kementan 
di Jakarta, dalam keterengan resmi 
diterima InfoSAWIT, Rabu, 21 
Desember 2022.

Oleh karena itu, kata SYL, 
Kementerian Pertanian sudah 
memiliki dua program kerja yang 
fokus pada pengembangan produk 
perkebunan Indonesia. Pertama 
adalah memperkuat hilirisasi dan 
kedua memperkuat peranan industri 
baik skala kecil maupun besar.

“Hilirisasi harus makin kuat, 
misalnya kelapa kita tidak hanya 
dijual kopra tetapi juga sudah harus 
dijadikan santan dan berbagai 

MENTAN SYL TARGETKAN RP 100 TRILIUN 
UNTUK EKSPOR PERKEBUNAN INDONESIA

turunan lain terhadap kelapa itu 
contohnya ya demikian. Kedua 
kita berharap besok itu kita lebih 
banyak masuk pada bio-Industry. 
Jadi hasil-hasil perkebunan bisa 
menjadi bahan bakar minyak yang 
dibutuhkan dunia. Saya kira ini juga 
yang bisa meningkatkan pendapatan 
masyarakat,” katanya.

Meski demikian, SYL mengatakan 
Bunex 2022 harus menjadi refleksi 
bersama dalam mengukur seberapa 
jauh produktivitas yang telah dicapai. 
Langkah ini penting dilakukan mengingat 
potensi perkebunan Indonesia ke 
depan sangatlah besar, terutama 
dalam memperkuat posisi Indonesia 
menghadapi ancaman krisis dunia.

Ke depan, SYL berharap ada 
lebih banyak industri rakyat dalam 
mengolah kelapa sawit yang mereka 
tanam sendiri untuk menjadi produk 

olahan seperti minyak goreng sawit 
dalam memenuhi kebutuhan sendiri. 
“Minimal dia bisa pakai goreng 
sendiri, dan kalau minyak goreng 
merah tentu saja bisa untuk vitamin 
dan lain-lainnya kalau diolah lagi 
minyak goreng biasa dengan baik,” 
katanya.

Direktur Jenderal Perkebunan 
Kementan, Andi Nur Alamsyah 
menyampaikan terima kasih atas 
partisipasi semua pihak, termasuk 
dari lembaga dan kementerian lain 
yang hadir mengikuti perkebunan 
Indonesia ekspo 2022. Menurut Nur 
Alamsyah, total peserta yang hadir 
mencapai 1.000 peserta yang terdiri 
dari dinas pemda, kementerian, 
perusahaan perkebunan, petani 
kebun, asosiasi dan lembaga 
pembiayaan. q T2
Berita lengkap : www.infosawit.com
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InfoSAWIT, JAKARTA  —  Sampai 
saat ini pasokan daging sapi di 
Indonesia baru memenuhi 460 
ribu ton angka tersebut mampu 
mengimbangi kebutuhan 
konsumsi daging di Indonesia 
yang mencapai 730 ribu ton 
atau masih terdapat defisit 
sekitar 38%. Sampai saat ini 
kekurangan pasokan kebutuhan 
pasokan daging yang mencapai 
270 ribu ton masih didapat dari 
kegiatan impor.

Diungkapkan  Direktur Eksekutif 
Gapuspindo (Gabungan Pelaku 
Usaha Peternakan Sapi Potong 
Indonesia) Joni Liano, sejatinya 
defisit pasokan daging tersebut 
bukan berarti produksi daging 
nasional menurun, melainkan laju 
pertumbuhannya belum mampu 
mengimbangi pertumbuhan 
kebutuhan daging nasional.

“Pertumbuhan produksi 
daging masih rendah, belum 
mampu memenuhi kebutuhan 
konsumsi daging yang terus 

RAKERNAS GAPENSISKA: ATASI KEKURANGAN PASOKAN 
DAGING BISA LEWAT INTEGRASI SAPI-KELAPA SAWIT

meningkat setiap tahunnya,” kata 
Joni dalam Rapat Kerja Nasional 
Gabungan Pelaku dan Pemerhati 
Sistem Integrasi Sapi-Kelapa 
Sawit (GAPENSISKA) yang dihadiri 
InfoSAWIT, di Bogor, Kamis, 
(22/12/22).

Lebih lanjut tutur Joni, untuk 
memenuhi kebutuhan daging di 
Indonesia diperlukan cara yang 
ekstrem, atau luar biasa. Salah 
satunya dengan cara integrasi sawit 
dengan sapi. Alasannya, Indonesia 
memiliki lahan kebun sawit seluas 
16,3 juta hektar.

“Perlu cara ekstrem agar 

tercapai cita-cita 
swasembada daging. 
Integrasi sawit sai salah 
satunya. Luas kebun 
sawit yang mencapai 16 
juta hektar, menyediakan 
pakan yang berlimpah,” 
katanya.

Joni mengakui, 
integrasi sawit sapi 
masih menghadapi 

berbagai kendala, diantaranya 
dari perusahaan perkebunan 
kelapa sawit. Sebab itu perlu 
political will yang kuat dalam 
mendorong penerapan integrasi 
sawit sapi. Menurut Joni, sebagian 
perkebunan kelapa sawit masih 
beranggapan sulitnya pasar daging 
sapi.

“Padahal, kita masih defisit 
38 persen daging sapi. Sehingga 
anggapan sulit mencari pasar 
kurang tepat. Gapuspindo siap 
menyerap untuk sementara,” jelas 
Joni. q T2 
Berita lengkap : www.infosawit.com

InfoSAWIT, JAKARTA  — Harga 
minyak sawit mentah (CPO) pada 
PT. Kharisma Pemasaran Bersama 
Nusantara (KPBN) tercatat turun 
menjadi Rp 11.590 /kg pada Kamis 
(22/12/2022), dengan demikian 
terdapat penurunan sekitar Rp 88/
Kg, bila dibandingkan dengan harga 
CPO pada Rabu (21/12/2022) yang 
mencapai Rp 11.678/kg.

Sementara dari informasi yang 
didapat InfoSAWIT dari KPBN, untuk 
wilayah Dumai harga CPO mencapai 

HARGA CPO KPBN 22 DESEMBER 2022 TURUN RP 88/KG
Rp 11.590/Kg. Sementara harga 
CPO di Belawan dibuka Rp 11.590/
kg, terjadi withdraw (WD), dengan 
penawaran tertinggi Rp 11.555/kg.

Lantas, harga CPO di Talang 
Duku dibuka Rp 11.440/kg, terjadi 
withdraw (WD), dengan penawaran 
tertinggi Rp 11.287/kg. Serta harga 
CPO di Teluk Bayur dibuka Rp 11.390/
kg, terjadi withdraw (WD), dengan 
penawaran tertinggi Rp 11.357/kg

Berikut rincian hasil Tender KPBN  
(Rp./Kg), Excld PPN periode Kamis 

(22/12/2022):
CPO :
• Franco Belawan Rp. 11.590 (WD). 

Penawaran tertinggi Rp. 11.555-MM
• Dumai Rp. 11.590-WNI
• Talang Duku Rp. 11.440 (WD). 

Penawaran tertinggi Rp. 11.287-
WNI

• Teluk Bayur Rp. 11.390 (WD). 
Penawaran tertinggi Rp. 11.357-
WNI. q T2

Sumber berita : www.infosawit.com

https://www.infosawit.com/2022/12/22/rakernas-gapensiska-atasi-kekurangan-pasokan-daging-bisa-lewat-integrasi-sapi-kelapa-sawit/
https://www.infosawit.com/2022/12/22/rakernas-gapensiska-atasi-kekurangan-pasokan-daging-bisa-lewat-integrasi-sapi-kelapa-sawit/
https://www.infosawit.com/2022/12/22/harga-cpo-kpbn-22-desember-2022-turun-rp-88-kg/
https://www.infosawit.com/2022/12/22/harga-cpo-kpbn-22-desember-2022-turun-rp-88-kg/
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InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  — 
Kekurangan tenaga kerja telah 
berdampak pada sektor kelapa sawit 
Malaysia, dan kondisi ini  tidak akan 
sepenuhnya terselesaikan hingga 
tahun depan, kendati para pelaku 
industri dan lembaga pemerintah 
berupaya memperoleh tenaga kerja 
dari negara lain.

Direktur Jenderal Dewan Minyak 
Sawit Malaysia (MPOB) Datuk Dr 
Ahmad Parveez Ghulam Kadir 
mengatakan, situasi kekurangan 
pekerja sektor sawit tahun depan 
diperkirakan akan membaik 
lantaran pemerintah Malaysia mulai 
mencari tenaga kerja selain dari 
Indonesia, yaitu dari India, Nepal dan 
Bangladesh.

“Meskipun kami tidak melihat 
masalah ini akan selesai sepenuhnya 
tahun depan, kami berusaha sebaik 
mungkin untuk menyelesaikan situasi 

KEKURANGAN PEKERJA SAWIT, MALAYSIA MULAI 
DATANGKAN PEKERJA DARI INDIA, NEPAL DAN 

BANGLADESH

ini dengan mendiversifikasi fokus 
kami ke negara lain,” katanya kepada 
wartawan setelah peluncuran Seminar 
Nasional yang diadakan Dewan 
Minyak Sawit Malaysia (MPOB) belum 
lama ini seperti dilansir New Straits 
Times.

Lebih lanjut tutur Ahmad 
Parveez, India saat ini sedang 

mengembangkan industri minyak 
sawitnya karena negara tersebut 
masih mengimpor 60% minyak sawit 
mentah untuk memenuhi permintaan 
domestik. Tercatat India memiliki 
misi nasionalnya sendiri pada minyak 
nabati, salah satunya minyak sawit. 
Misi tersebut, merencanakan untuk 
menanam dua juta area perkebunan 
kelapa sawit hingga pada tahun 2025.

“Oleh karena itu, kami sedang 
dalam pembicaraan dengan India 
untuk mempekerjakan pekerja dari 
sana dan melatih mereka di sini 
sebelum mengirim kembali pekerja 
terampil ini untuk membantu 
mengembangkan industri kelapa 
sawit India setelah lima sampai 
sepuluh tahun. Jadi ini adalah situasi 
yang saling menguntungkan bagi 
Malaysia dan India,” katanya. q T2
Berita lengkap : www.infosawit.com
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