
Sesi-sesi inspiratif dan deretan pembicara untuk 5th Palm Oil Summit (Konferesi Minyak Sawit ke-5) 
diumumkan.  
 
5th Palm Oil Summit yang diselenggarakan oleh Centre for Management Technology (CMT) hari ini 
mengumumkan susunan acara untuk tahun 2013, dengan pembicara panel terkemuka, jurusan-jurusan 
industri dan sesi-sesi penuh wawasan yang dirancang untuk memeriksa tingkat perkembangan industri dan 
mandat  “Indonesia Sustainable on Palm Oil” (ISPO) di Indonesia sebagai negara utama penghasil minyak 
kelapa sawit.  
 
Acara yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 20-21 Agustus ini akan dimulai dengan pembukaan 
oleh Cargill, salah satu pemain besar di industri minyak sawit dan distributor utama bagi koperasi-koperasi 
petani di Indonesia.  John Hartmann selaku COO Cargill akan turut  serta membahas perjalanan Cargill dan 
juga pendekatan yang digunakan terhadap minyak sawit berkelanjutan. Sebagai pemilik perkebunan kelapa 
sawit dengan akreditas ISPO, Cargill juga diharapkan untuk membagikan wawasan mengenai Yield 
Intensification (intensifikasi hasil) berserta faktor-faktor lingkungan, komunitas, karyawan dan petani kecil 
yang membawa mereka kepada keberhasilan yang berkelanjutan di Indonesia.   
 
Sebuah sesi utama yang akan dibawakan oleh Ketua ISPO, Rosediana Suharto, pada hari pertama acara juga 
akan mengungkapkan detail-detail penting pada ikhtiar ISPO. Para peserta 5th Palm Oil Summit juga akan 
mendapatkan pengetahuan mengenai perspektif dari mandat yang ditetapkan untuk memperkuat industri 
minyak sawit bangsa terhadap standar internasional yang berkelanjutan, menyelidiki tantangan-tantangan, 
prinsip-prinsip, dan kriteria ISPO.  
 
Bertujuan untuk membantu para peserta mengenal lebih akrab dengan ISPO, 1.5 jam workshop mengenai 
“A-Z of ISPO Certification” tercakup di dalam agenda konferensi. Dipimpin oleh Jogani Shashibushan, 
Business Manager – System dan Services Certifications PT. SGS Indonesia, workshop ini akan meperlengkapi 
para peserta dengan pokok-pokok latar belakang dan kerangka hukum ISPO, implikasi, proses sertifikasi yang 
sehat,   penerimaan pasar dan peranan ISPO dalam pengurangan gas rumah kaca.  
 
Kunci permasalahan pada peningkatan hasil juga akan dibahas pada konferensi ini. Dr. Thomas Oberthür, 
Direktur IPNI Progam Asia Tenggara, akan berkontribusi dengan presentasinya mengenai konsep intensifikasi 
untuk hasil yang lebih tinggi dan inteligensi perkebunan. Sesi tambahan pada pengembangan pemeliharaan 
minyak sawit dan rezim agro iklim yang dibawakan oleh PalmElit SAS dan Ganling Sdn Bhd memperkuat  hasil 
yang akan diperoleh. 
 
Pokok-pokok lain dalam 5th Palm Oil Summit termasuk sustainability, praktek-praktek valued added yang 
terbaik serta kunci perkembangan dalam pengendalian Ganoderma. Pembicara pada topik ini meliputi: 
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 Agri-Biotech Consultancy & Services Sdn. Bhd 

 Felda 
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 PT Biothane Asia Pacific 
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 Pamafert 

 PT Sumber Agrindo Sejahtera 
 

Untuk informasi lengkap mengenai pembicara dan acara ini, silakan klik link berikut: 
http://www.cmtevents.com / aboutevent.aspx?ev=130834 
 
Untuk pertanyaan, silakan hubungi Huiyan di +65 6346 9113. 
 


