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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.

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

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 
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 

MENTAN SYL TARGETKAN 
RP 100 TRILIUN UNTUK EKSPOR 
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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

Mentan SYL: Dorong 
Perkebunan Lebih Akseleratif 
dan Berkelanjutan

Mentan SYL mengajak masyarakat 
untuk memperkuat sinergi 
membangun sektor perkebunan 
di Indonesia. Ajakan tersebut 
diungkapkannya saat Direktorat 
Jenderal Perkebunan Kementerian 
Pertanian (Ditjenbun Kementan) 
bersama Gabungan Pengusaha Kelapa 
Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar 
Jalan Sehat Perkebunan di Gelora 
Bung Karno (GBK), di Jakarta, Minggu 
(18/12/2022).

Ia menyebut, kegiatan ini tidak 
hanya sebagai salah satu cara menjaga 
kesehatan, tetapi juga sekaligus untuk 
memperluas relasi dan memperkuat 
kolaborasi antara dunia usaha dengan 
pemerintah.

“Masalah perkebunan adalah 
masalah bangsa, yang harus secara 
bersama – sama kita bangun, harus 
saling bahu membahu, agar kita 
mampu menghadirkan perkebunan 
Indonesia yang lebih akseleratif, lebih 
baik dan berkelanjutan” ujar Mentan 
SYL dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT belum lama ini.

Kolaborasi dan Kerjasama yang 
kuat, lanjut Mentan Syahrul, akan 
mendorong pembangunan sektor 
perkebunan yang dipastikan akan 
berdampak pada pembangunan 
perekonomian nasional. Komoditas 
sawit, lanjut Mentan, merupakan salah 
satu komoditas perkebunan yang 
sangat penting dan berperan besar 

permasalahan perkebunan ini adalah 
masalah bersama, pelaku usaha 
adalah yang day to day menjalankan 
kegiatannya, namun Ditjen Bun 
sebagai legulatornya,” terang Joko. 
q T2

Pabrik Mini Minyak Goreng 
Sawit Resmi Launching di 
Bunex 2022

Diungkapkan Direktur Jenderal 
Perkebunan Kementan, Andi Nur 
Alamsyah, kegiatan Perkebunan Expo 
(Bunex) 2022 telah diikuti berbagai 
pihak dari dinas pemda, kementerian, 
perusahaan perkebunan, petani kebun, 
asosiasi dan lembaga pembiayaan.

Dalam kegiatan ini tutur Nur 
Alamsyah, dibagi menjadi kegiatan 
utama dan kegiatan pendukung yang 
pertama launching pabrik Mini minyak 
goreng sawit, anugerah perkebunan 
atau penghargaan Insan perkebunan 
dan pameran produk perkebunan 
dan pertanian. “Dengan 60 persen 
booth kita dedikasikan untuk 
UMKM perkebunan,” katanya dalam 
keterangan resmi diterima InfoSAWIT, 
Rabu (21/12/2022)

Selain itu, kata Nur Alamsyah, 
perkebunan expo 2022 kita dihadiri 
produsen lembaga perkebunan Agro 
dan pameran alat mesin benih olahan. 
Ada juga pembiayaan perkebunan, 
perusahaan perkebunan, lembaga 
keuangan, Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 
dan pelaku usaha lainnya.

“Kegiatan industri berikutnya 
adalah membuka peluang dan 
tantangan sektor pertanian dalam 
menghadapi perubahan iklim dan 
krisis pangan dunia. Kami juga fokus 
membangun kemandirian industri 
pertanian perkebunan nasional,” 
jelasnya. q T2
Sumber : www.infosawit.com

“Perkebunan itu adalah 
penyumbang terbesar 

ekspor kita, sawit 
sebagai komoditas 

dibawah perkebunan, 
merupakan komoditas 
andalan dan komoditas 

unggulan ekspor...”
Syahrul Yasin Limpo 
Menteri Pertanian RI

terhadap devisa negara.
“Perkebunan itu adalah 

penyumbang terbesar ekspor kita, 
sawit sebagai komoditas dibawah 
perkebunan, merupakan komoditas 
andalan dan komoditas unggulan 
ekspor, oleh karena itu, kita harus 
memastikan adanya langkah – 
langkah pasti dalam mengelola 
dan menjaganya agar kedepan 
pembangunan komoditas ini menjadi 
lebih baik” kata Mentan SYL.

Kinerja pertanian di bidang ekspor 
juga diperkuat melalui data Badan 
Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 
pada Tahun 2021, ekspor produk kelapa 
sawit mendapatkan devisa sebesar 
US$ 30,34 miliar, sementara neraca 
perdagangan RI di tahun 2021 tersebut 
surplus sebesar US$ 35,34 miliar.

Sementara itu, Ketua Umum 
GAPKI Pusat, Joko Supriyono, 
berharap kegiatan yang diinsiasi oleh 
pihaknya bersama dengan Ditjenbun 
Kementan ini, dapat menjadi sarana 
komunikasi dan kolaborasi pemerintah 
sebagai regulator dengan pelaku 
usaha, khususnya private sector di 
bidang kepala sawit.

“Ini bagian dari bagaimana kita 
sebagai stakeholders kelapa sawit 
untuk terus memperkuat kolaborasi, 
kali ini private sector Gapki bersama 
dengan Ditjenbun, memperkuat 
komunikasi dan kolaborasi, 

https://www.infosawit.com/2022/12/19/mentan-syl-dorong-perkebunan-lebih-akseleratif-dan-berkelanjutan/
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https://www.infosawit.com/2022/12/19/mentan-syl-dorong-perkebunan-lebih-akseleratif-dan-berkelanjutan/
https://www.infosawit.com/2022/12/22/pabrik-mini-minyak-goreng-sawit-resmi-launching-di-bunex-2022/
https://www.infosawit.com/2022/12/22/pabrik-mini-minyak-goreng-sawit-resmi-launching-di-bunex-2022/
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Rp 5.827,94/Kg, dengan indeks K 
92,62%.

Harga TBS Sawit Sumut 
Periode 28 Desember 2022-3 
Januari 2023 

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 28 Desember 2022–3 
Januari 2023, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 0,6/
Kg menjadi Rp 2.600,28/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Sumatera 
Utara, sawit umur 3 tahun Rp 2.023,17/
kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.211,33/
Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.330,58/
Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.395,93/
Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.421,21/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.482,24/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.532,07/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.600,28/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.593,95/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.557,22/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.529,94/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.439,69/Kg dan 

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. 51 periode 28 Desember 2022– 3 
Januari 2023, telah menyepakati harga 
sawit Riau umur 10 – 20 tahun turun 
Rp 13,41/Kg menjadi Rp 2.621,52/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.927,93/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.090,50/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.287,08/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.342,38/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.433,91/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.501,45/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.560,94/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun 2.621,52/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.508,90/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.496,15/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.485,53/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.379,28/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.320,85/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.470,61/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 

sawit umur 25 tahun Rp 2.358,89/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.451,26/Kg dan 
harga Kernel Rp 5.552,33/Kg dengan 
indeks K 91,64%.

Harga TBS Sawit Jambi Periode 
30 Desember 2022-5 Januari 2023

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 30 
Desember 2022 – 5 Januari 2023, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 – 
20 tahun naik Rp 5,44/Kg menjadi Rp 
2.546,28/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 
Rp 2.009,16/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 2.126,09/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 2.225,40/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 2.319,52/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 2.378,28/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 2.427,15/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.476,02/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.546,28/Kg, sawit umur 

HARGA TBS 
RIAU, SUMUT, 
JAMBI, KALBAR 
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InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  — 
Merujuk analisa pengamat minyak 
sawit dan Direktur di Godrej 
International limited, Dorab Mistry, 
stok minyak sawit Malaysia akan 
terus menyusut hingga Mei 2023 dan 
akan berada di bawah 2 juta ton.

“Termasuk penerapan campuran 
biodiesel 35% di Indonesia akan 
membuat stok terbatas di paruh 
pertama tahun 2023,” kata Dorab 
Mistry dalam sebuah seminar pada 
Sabtu (17/12/2022), seperti dilansir 
Reuters.

DORAB MISTRY: PASOKAN MINYAK SAWIT
DI 2023 AKAN SEMAKIN KETAT

Lebih lanjut tutur Dorab, di 
Malaysia, produsen terbesar minyak 
sawit kedua, stok minyak sawit pada 
akhir November turun untuk pertama 
kalinya dalam enam bulan terakhir 

menjadi 2,29 juta ton, karena 
produksi merosot disaat ada sedikit 
peningkatan ekspor.

Sementara, produksi minyak 
sawit Malaysia telah dibatasi oleh 
kekurangan tenaga kerja pada 
tahun 2022, tetapi kata Dorab, 
kendati ada prediksi penurunan 
produksi disebabkan beberapa 
faktor tersebut, produksi minyak 
sawit Malaysia masih bisa meningkat 
menjadi sekitar 19 juta ton pada 
tahun 2023. q T2
Berita lengkap : www.infosawit.com
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21-24 tahun Rp 2.468,72/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.350,15/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.252,49/
Kg dan harga Kernel Rp .615,79/Kg 
dengan indeks K 92,04%

Harga TBS Sawit Kalbar 
Periode II Desember 2022

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), 
telah menetapkan untuk periode II–
Desember 2022, harga sawit umur 10 
– 20 tahun turun Rp 46,48/kg menjadi 
Rp 2.446,53/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
dan Perternakan Kalbar, sawit umur 
3 tahun Rp 1.823,27/Kg; sawit umur 
4 tahun Rp 1.955,01/Kg; sawit umur 5 
tahun Rp 2.093,23/Kg; sawit umur 6 
tahun Rp 2.158,96/Kg; sawit umur 7 

tahun Rp 2.236,23/Kg; sawit umur 8 
tahun Rp 2.309,57/Kg. Sawit umur 9 
tahun Rp 2.350,11/Kg; sawit umur 10-
20 tahun Rp 2.446,53/Kg.

Lantas sawit umur 21 tahun 
2.400,13/Kg; sawit umur 22 tahun Rp 
2.388,27/Kg; sawit umur 23 tahun 
Rp 2.327,65/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 2.244,42/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 2.166,33/Kg. Minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
11.397,42/Kg, Kernel Rp 5.241,90/Kg, 
serta Indeks K 90,15%.

Harga TBS Sawit Kaltim 
Periode II-Desember 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 
untuk perhitungan harga TBS sawit 
pada periode II-Desember 2022 
(16-31 Desember 2022), menetapkan 
harga sawit umur > 10 tahun turun 
Rp 62,09/kg menjadi Rp 2.364,04/

Kg, yang ditetapkan pada Jumat 
(30/12/2022).

Berikut harga sawit Kalimantan 
Timur dari penelusuran InfoSAWIT 
sesuai surat dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), 
sawit umur 3 tahun Rp 2.085,10/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.228,23/
Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.237,65/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.260,76/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.273,74/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.291,31/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.336,32/Kg dan sawit umur > 
10 tahun Rp 2.364,04/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 11.401,12/Kg dan 
harga Kernel (inti sawit) Rp 5.003,62/
Kg dengan indeks K 86,23%. q T2 

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

setempat, di lapangan bisa saja berbeda.

https://www.infosawit.com/2022/12/21/dorab-mistry-pasokan-minyak-sawit-di-2023-akan-semakin-ketat/
https://www.infosawit.com/2022/12/21/dorab-mistry-pasokan-minyak-sawit-di-2023-akan-semakin-ketat/
https://www.infosawit.com/2022/12/29/harga-tbs-sawit-kalbar-periode-ii-desember-2022-turun-rp-4648-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/12/29/harga-tbs-sawit-kalbar-periode-ii-desember-2022-turun-rp-4648-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/12/30/harga-tbs-sawit-kaltim-periode-ii-desember-2022-turun-rp-6209-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/12/30/harga-tbs-sawit-kaltim-periode-ii-desember-2022-turun-rp-6209-kg-cek-harganya/
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dan implementasi program 
pengembangan masyarakat secara 
berkelanjutan.

Diungkapkan Direktur 
Utama ANJ, Lucas Kurniawan, 
penghargaan PROPER adalah 
penghargaan yang paling 
didambakan di kalangan industri, 
bukan hanya untuk praktik 
lingkungan yang berkelanjutan 
tetapi juga inovasi sosial.

“Dengan adanya PROPER, kinerja 
pengelolaan lingkungan dan inovasi 
sosial yang dilakukan oleh Grup ANJ 
mendapatkan penilaian yang terukur, 
objektif, dan kredibel. Penghargaan 
ini menjadi penyemangat untuk 
terus meningkatkan kinerja, inisiatif 
serta inovasi keberlanjutan di 
seluruh unit usaha kami,” katanya 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Kamis (29/12/2022). q T2 
Berita lengkap : www.infosawit.com

Medan. Selanjutnya, mobil ini 
akan diserahkan dan dioperasikan 
sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota.

Dalam sambutannya M. Bobby 
Afif Nasution menyampaikan, untuk 
bersama-sama membangun kota 
Medan. Bantuan berupa mobil 
tangki air akan digunakan dalam 
memaksimalkan perawatan tanaman. 
“Semoga dengan bantuan ini, 
taman-taman di kota Medan dapat 
dirawat lebih baik lagi, sehingga 
dapat menyejukkan udara dan 
menambah satu nilai baik untuk kota 
Medan,” katanya dalam keterangan 
resmi diterima InfoSAWIT, Kamis 
(29/12/2022). q T2 
Berita lengkap : www.infosawit.com
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InfoSAWIT, JAKARTA  — 
Perusahaan perkebunan kelapa 
sawit dan agribisnis, PT Austindo 
Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) 
kembali meraih dua PROPER 
Emas, penghargaan tertinggi 
pengelolaan lingkungan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), melalui dua anak 
perusahaannya PT Sahabat Mewah 
dan Makmur (SMM) dan PT Austindo 
Nusantara Jaya Agri (ANJA).

Anugerah PROPER Emas 
tersebut diserahkan secara 
langsung oleh Wakil Presiden, 
Ma’ruf Amin dan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Siti Nurbaya di Gedung II Istana 
Wakil Presiden pada Kamis 
(29/12/2022).

Penghargaan PROPER Emas 
ini adalah yang ketiga kalinya 
diraih secara berturut-turut oleh 
SMM dan kedua kalinya secara 

InfoSAWIT, JAKARTA  — Salah 
satu perusahaan perkebunan 
kelapa sawit terintegrasi terbesar 
di dunia dengan operasional 
utamanya di Indonesia, Musim 
Mas, mendonasikan tiga unit mobil 
tangki air senilai Rp 1,3 Milyar 
kepada Pemerintah Kota Medan. 
Donasi ini diserahkan secara 
langsung oleh Gunawan Siregar 
mewakili Manajemen PT Musim 
Mas kepada Walikota Medan, M. 
Bobby Afif Nasution, pada Selasa 
(27/12/2022) lalu.

Seperti diketahui, pemerintah 
kota Medan saat ini sedang 
mewujudkan filosofi Kolaborasi 
Medan Berkah dalam bidang 
pengelolaan sampah dan 

ANJ KEMBALI RAIH PROPER EMAS

MUSIM MAS DONASIKAN TIGA UNIT MOBIL 
TANGKI AIR KE PEMKOT MEDAN

berturut-turut oleh ANJA. Selain 
itu, pada tahun ini PT Austindo 
Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS) 
dan PT Kayung Agro Lestari (KAL), 
keduanya juga anak perusahaan 
Grup ANJ, juga berhasil meraih 
PROPER Hijau.

Grup ANJ adalah perusahaan 
industri kelapa sawit pertama yang 
meraih PROPER Emas, dan sampai 
saat ini telah meraih lima buah 
penghargaan tersebut. Pencapaian 
ini menunjukkan konsistensi 
perusahaan dalam menjaga 
kualitas pengelolaan lingkungan 

lingkungan, serta berupaya untuk 
mengubah citra dan meningkatkan 
estetika kota, salah satunya dengan 
melakukan penataan lanskap di 
delapan lokasi ruas jalan.

Bantuan mobil tangki air 
dengan kapasitas 4.500 liter per 
unit ini diberikan untuk membantu 
pemerintah kota dalam perawatan 
tanaman di taman kota maupun 
di median jalan di wilayah kota 

https://www.infosawit.com/2022/12/30/anj-kembali-raih-proper-emas/
https://www.infosawit.com/2022/12/30/musim-mas-donasikan-tiga-unit-mobil-tangki-air-ke-pemkot-medan/
https://www.infosawit.com/2022/12/30/anj-kembali-raih-proper-emas/
https://www.infosawit.com/2022/12/30/musim-mas-donasikan-tiga-unit-mobil-tangki-air-ke-pemkot-medan/
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InfoSAWIT, JAKARTA  — Setahun 
lalu pemerintah telah menerbitkan 
regulasi mengenai pengelolaan 
limbah cair di perkebunan melalui 
beleid Permen LHK No. 5 tahun 2021. 
Kebijakan ini dianggap lebih ketat 
dan memiliki alur perijinan yang 
harus menyertakan dokumen kajian 
teknis lingkungan sebelum kegiatan 
dilaksanakan.

Pada Tahun 2021, pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), telah mengesahkan sebuah 
peraturan yang sangat erat kaitannya 
dengan pengelolaan limbah cair di 
industri kelapa sawit, yang terangkum 
dalam Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup & Kehutanan (Permen LHK) 
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata 
Cara Penerbitan Persetujuan Teknis 
dan Surat Kelayakan Operasional 
Bidang Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan.

DAMPAK PERMEN LHK NOMOR 5 TAHUN 2021 
TERHADAP PERUSAHAAN SAWIT

Beleid ini sejatinya merupakan 
turuan dari kebijakan PP No. 22 
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.

Dengan disahkannya peraturan 
tersebut maka secara otomatis 
mencabut peraturan sebelumnya 
yang diberlakukan, yakni KepMen 
LH No. 28 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Teknis Pengkajian 
Pemanfaatan Air Limbah dari 
Industri Minyak Sawit pada Tanah di 
PKS, serta KepMen LH No 29 Tahun 
2003 Tentang Pedoman Syarat dan 
Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Air 
Limbah Minyak di PKS.

Dalam beleid yang baru ini 
terdapat beberapa ketentuan yang 
wajib dipatuhi oleh para pelaku 
usaha  yang  akan memanfaatkan air  
limbah guna diaplikasikan ke lahan 
perkebunan, diantaranya pertama, 
wajib  memiliki  persetujuan teknis 
pemanfaatan air limbah sesuai 
dengan format yang tercatat pada 
lampiran VII halaman 196 – 198 
Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021, 
dan kedua, wajib memiliki Surat 
Kelayakan Operasional (SLO).

Penulis: Kendi Purwanto/   Environment 
& Compliance Manager Sustainability 
Departement-PT FAP Agri Tbk
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https://www.infosawit.com/2022/12/23/kekurangan-pekerja-sawit-malaysia-mulai-datangkan-pekerja-dari-india-nepal-dan-bangladesh/
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