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InfoSAWIT, MUBA – Guna 
memberikan manfaat tinggi minyak 
sawit kepada masyarakat, Kabupaten 
Musi Banyuasin (Muba), Sumatera 
Selatan bertekad membangun 
pabrik pengolahan minyak sawit 
menjadi bensin, yang dikenal dengan 
Bensin Sawit (Bensa).

Dalam kunjungan ke PT Pura 
Barutama Divisi Engineering, Selasa 
(11/1/2022), selaku pabrik yang 
akan memproduksi minyak sawit 
menjadi bensin, Kepala Bappeda 
Muba, Iskandar Syahrianto, 
mengungkapkan, pihaknya serius 
menggarap realisasi Bensa dengan 
menggandeng Institut Teknologi 
Bandung (ITB), alhasil Muba 
juga telah merealisasikan pabrik 
Industrial Vegetable Oil (IVO) yang 
terintegrasi dengan perkebunan 
sawit milik rakyat.

“Untuk Muba kita konsen 
produksi IVO guna memenuhi 
kebutuhan bensin sawit tersebut 
dan kebutuhan Pertamina untuk 
di co-processing di Kilang Plaju,” 
terang Iskandar dalam laman resmi 
Pemda Muba.

Lebih lanjut kata Iskandar, pabrik 

ini bakal berkapasitas 1.000 liter/hari 
dimana bahan bakunya berasal dari 
IVO yang di produksi di Unit Musi 
Banyuasin yang mana menggunakan 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari 
hasil program Peremajaan Sawit 
Rakyat (PSR) di Kecamatan Sungai 
Lilin dan Keluang.

“Dimana tim katalis “merah Putih” 
tersebut dipimpin oleh Prof Subagyo, 
hasil produksi bensin sawit tersebut 
langsing diujicoba di kendaraan R2-
R4, unit Bensa ini dibiayai oleh Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS),” katanya.

Sementara Plt Kadisbun Muba, 
Akhmad Toyibir mengungkapkan, 
perjalanan panjang PSR Musi 
Banyuasin dari hulu ke hilir 
mengantarkan mewujudkan 
kepastian penguatan hulu menjaga 
produktifitas serta menguatkan 
pekebun kelapa sawit rakyat 
untuk kesejahteraan ekonomi dari 
sektor perkebunan dan terbukti 
mensukseskan program strategis 
nasonal (PSN) Indonesia.

“Muba sebagai pilot project 
pengembangan hilirisasi peremajaan 
sawit rakyat menjadi energi 

baruterbarukan, hari ini bertempat 
di kilang pabrikasi PT. Pura Barutama 
Kudus telah dilakukan launching 
produksi bensin sawit kapasitas 
1.000 liter per hari,” tuturnya.

Dikatakan, pengolahan IVO yang 
di produksi oleh Muba yang berasal 
dari kebun peremajaan sawit rakyat 
menjadi bensin sawit hingga ron 
110, hampir satu tahun proses uji 
coba produksi IVO sebagai bahan 
baku untuk bensin sawit dilakukan 
oleh tim ITB dan berhasil dengan 
standar SNI8875:220 dan saat ini 
telah berhasil juga produksi menjadi 
bensin sawit melalui teknologi katalis 
dilakukan bersama oleh tim ITB.

Plt Bupati Muba Beni Hernedi, 
menjamin akan terus mendukung 
petani sawit rakyat di Muba melalui 
program yang pro petani sawit 
mandiri. “PSR sudah dimulai dari 
Muba, oleh sebab itu program 
program lainnya demi kesejahteraan 
petani sawit rakyat Muba akan terus 
digencarkan,” tandas Beni. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3I5hiFu
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InfoSAWIT, JAKARTA - 
Diungkapkan Manager Quality 
Assurance (QA) & Quality Control 
(QC) PT Salim Ivomas Pratama 
Tbk (SIMP) Christian Suripto, 
pihaknya siap mendukung program 
pemerintah dalam menyediakan 
produk minyak goreng sawit 
dengan harga terjangkau, guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu upaya yang 
dilakukan perusahaan adalah 
menyederhanakan alur distribusi 
minyak goreng sawit dari pabrik, 
gudang, distributor dan pengecer, 
sehingga biaya pengiriman barang 
dapat ditekan, yang ujungnya 
adalah masyarakat mendapatkan 
harga beli minyak goreng sawit 
secara terjangkau.

“Untuk ke pasar modern 
seperti minimarket, saat ini kami 
direct untuk pasokannya. Tujuan 
kami adalah memperpendek alur 
distribusi sekaligus pemerataan 
pasokan. Jadi, harganya bisa setara 
semua. Kami juga memerhatikan 
kebutuhan untuk pasar tradisional 
dengan harga yang terjangkau. 
Bahkan, kami ikut memanfaatkan 
perkembangan e-commerce,” 
paparnya dalam keterangan tertulis, 
Selasa (11/1/2022).

Hingga Desember 2021, SIMP 
telah melakukan pendistribusian 
minyak goreng sawit kemasan 
sederhana dalam program 
stabilisasi harga minyak goreng 
sawit sebanyak 775 ribu liter atau 
telah memenuhi target yang 
ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara, General Manager 
PT Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk (SMART) 

Unit Marunda, Agus Widjaja 
mengemukakan, perusahaan 
berkomitmen untuk terus 
mendukung program pemerintah 
dalam memenuhi kebutuhan 
minyak goreng sawit bagi 
masyarakat.

“Kami akan berpartisipasi 
dengan produk yang telah 
memenuhi ketentuan SNI, dan 
kami juga telah menyiapkan hal-
hal terkait pelaksanaan program 
pemerintah tersebut, dengan 
distribusi minyak goreng sawit 
merek MASKU sebanyak 5 juta liter 
per bulan,” ujarnya.

PT SMART optimistis bahwa 
operasional produksi pabrik 
minyak goreng sawit, yang berada 
di di Bekasi dan Surabaya, dapat 
memenuhi target pencapaian 
program minyak goreng sawit 
harga terjangkau.

“Sampai saat ini, meskipun di 
tengah pandemi, produktivitas 
pabrik MGS kami tetap terjaga, 
pasokan bahan baku berupa 
CPO juga masih lancar dan kami 
juga tetap menjalankan protokol 
kesehatan di pabrik MGS sesuai 
Surat Edaran Menteri Perindustrian 
mengenai Izin Operasional 
Mobilitas Kegiatan Industri 
(IOMKI),” tandasnya.

Tercatat, hingga Desember 
2021, PT SMART telah turut serta 
dalam program stabilisasi harga 
dengan melakukan pendistribusian 
minyak goreng kemasan sederhana 
sebanyak 600 ribu liter.

Lantas, Head Business Kawasan 
Industri Terpadu Wilmar – Serang, 
Tenang Sembiring menyatakan, 
kegiatan serupa bahwa Wilmar 

Group berkomitmen untuk 
mendukung program minyak 
goreng sawit harga terjangkau.

Bahkan kata dia, Wilmar akan 
menyalurkan sebanyak 10 juta 
liter per bulan untuk mendukung 
program minyak goreng sawit 
harga terjangkau ke seluruh 
wilayah Indonesia. “Kami juga akan 
bekerjasama dengan sejumlah 
distributor di daerah-daerah 
untuk memastikan produk MGS 
kami tersedia di area pemasaran 
dan Harga Eceran Tertinggi yang 
ditetapkan Pemerintah,” katanta.

Tercatat, hingga Desember 2021, 
Wilmar Group telah menyalurkan 
lebih dari 1,1 juta liter minyak 
goreng sawit kemasan sederhana 
untuk program stabilisasi harga 
MGS, atau telah melampaui target 
yang ditetapkan pemerintah yaitu 1 
juta liter.

Sementara Diungkapkan 
Direktur Jenderal Industri 
Agro Kemenperin, Putu Juli 
Ardika, pihaknya telah meminta 
kepada pelaku industri minyak 
goreng sawit,  untuk semakin 
meningkatkan kualitas, inovasi dan 
daya saingnya melalui kegiatan 
Research and Development.

Sebab, pemerintah telah 
menyiapkan fasilitas insentif fiskal 
berupa super tax deduction, 
dengan diberikan pengurangan 
penghasilan bruto paling tinggi 
300% bagi yang melakukan 
kegiatan penelitian dan 
pengembangan di Indonesia guna 
terus memperbanyak produk hilir 
kelapa sawit. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3nmy76D

PRODUSEN RAMAI-RAMAI SEDIAKAN MINYAK 
GORENG SAWIT HARGA TERJANGKAU

Industri



InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 4

4 

Industri

InfoSAWIT, JAKARTA - 
PT Cisadane Sawit Raya Tbk 
(CSRA) telah menetapkan 
pembangunan Pabrik Kelapa Sawit 
yang kedua berkapasitas 45 ton 
per jam di kabupaten Tapanuli 
Selatan, Sumatera Utara. Rencana 
pembangunan pabrik kelapa sawit 
ini diperkirakan menelan investasi 
sebanyak  Rp 180 miliar.

Pembiayaan proyek ini berasal 
dari pendanaan internal dan 
fasilitas pinjaman Bank Mandiri. 
Dimana pabrik kelapa sawit ini 
akan dioperasikan oleh anak usaha 
perkebunan kelapa sawit CSRA 
yaitu PT Samukti Karya Lestari. 
Rencananya  proyek PKS - II dimulai 
pada bulan Januari 2022, yang 
ditargetkan rampung pada bulan 
Desember 2022.

Merujuk informasi dari 
perusahaan, pembangunan 
pabrik kelapa sawit kedua ini 
bakal mendorong percepatan 
rencana strategis perusahaan yang 
sesuai dengan kriteria Indonesia 
Sustainable Palm Oil  (ISPO). 

Dalam sambutannya 
Direktur Keuangan 
dan Pengembangan  
Strategis CSR, Seman 
Sendjaja, investasi 
senilai Rp 180 miliar 
untuk PKS – II menjadi 
bagian dari program 
pengembangan 
strategis bisnis 
berkelanjutan CSRA. 
Sekaligus guna 
mewujudkan visi 
Perusahaan untuk 
menjadi perusahaan 
agribisnis nasional yang 
unggul.

“PKS kedua ini nantinya akan 
menambah kapasitas produksi 
Perusahaan dari PKS yang sudah 
dimiliki sebelumnya yang berada 
di kabupaten Labuhan Batu, 
Sumatera Utara yang dibangunpada 
tahun 2007 lalu,” katanya dalam 
keterangan tertulis didapat 
InfoSAWIT.

Lebih lanjut Seman 
mengungkapkan, kelapa  

sawit  telah memainkan  peran  
penting  dalam  pembangunan 
perekonomian nasional, hanya 
saja tanpa adanya partisipasi  
para  pemangku  kepentingan. 
“CSRA  tidak  dapat bergerak 
maju sendirian dalam menjadi 
sebuah Perusahaan kelapa sawit 
yang unggul dan berkelanjutan di 
Indonesia,” tandas dia.q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/31WlXdk

CISADANE SAWIT BANGUN PABRIK SAWIT 
KEDUA DI TAPSEL SENILAI RP 180 MILYAR

Ads Space 1/3 
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InfoSAWIT, JAKARTA – Jabatan kepala 
Pabrik Kelapa Sawit (mill manager) kerap 
identik dengan pekerjaan yang diisi oleh 
sosok laki-laki, atau terkesan bahwa jabatan 
kepala pabrik tersebut mahfum dipegang 
oleh kalangan pekerja pria. Terlebih, kepala 
pabrik mesti tegas dan kuat menghadapi 
kendala dan harus tepat dalam memenuhi 
target yang telah ditentukan.

Berita lengkap kilk https://bit.
ly/3t5Yphw

InfoSAWIT, JAKARTA – Pengembangan 
budidaya kelapa sawit saat ini tidak lagi 
seperti dua dasawarsa silam. ketatnya 
perizinan lahan dan kian terbatasnya 
ketersediaan areal menjadi musabab 
budidaya kelapa sawit lebih banyak 
dilakukan pada lahan kelas tiga seperti 
lahan berbukit dan bertipe spodik 
(berpasir). lantas dapatkah tipe lahan 
tesebut mampu menghasilkan produktivitas 
sawit lebih tinggi?

Berita lengkap kilk https://bit.
ly/3n2ZouY

Industri News Hit

PROSPEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI 
KALTIM CAPAI 1,37 JUTA HEKTAR

InfoSAWIT, JAMBI – Salah 
satu sentra perkebunan kelapa 
sawit ada di Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim), dimana prospek 
pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di Kaltim tercatat bisa 
mencapai 1,3 juta ha.

Diungkapkan Kepala Dinas 
Perkebunan Prov Kaltim, Ujang 
Rachmad, provinsi Kaltim telah 
memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
sebanya 95 unit dengan total 
kapasitas terpasang mencapai 5.000 
ton TBS per jam. “Perkebunan kelapa 
sawit telah memberikan kesempatan 
pengembangan ekonomi bagi 
masyarakat yang sangat baik,” 
tuturnya seperti dilansir Dinas 
Perkebunan Prov Kaltim.

Membuat Lahan Kelapa Sawit Kelas 
Tiga Berproduksi Tinggi

Jokowi Resmi Cabut Izin HGU 
Perkebunan 34.448 ha, dan Izin 
Kehutanan 3,1 Juta ha

HARGA TBS SAWIT JAMBI PERIODE 
14-20 JANUARI 2022 NAIK TINGGI 
JADI RP 3.341,28/KG

InfoSAWIT, JAMBI  –  
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode  14 
-20 Januari 2022, telah menyepakati 
harga sawit umur 10 - 20 tahun naik 
Rp 201,34/Kg menjadi Rp 3.341,28/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.609,34/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.785,57/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.913,77/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.035,54/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 

3.112,14/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.178,28/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.240,88/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.341,28/Kg, sawit 
umur 21-24 tahun Rp 3.241,06/
Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.092,94/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 13.782,60/Kg dan harga Kernel 
Rp 10.675,24/Kg dengan indeks K 
93,37%. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/33sD9Yl

Apa lagi saat ini, lebih lanjut 
kata Ujang harga Tandan Buah 
Segar (TBS) sawit sedang sangat 
baik di atas Rp 3.000/kg, bahkan 
di tingkat petani sawit  harganya 
bisa mencapai Rp 3.300/kg. Di juga 
menyebutkan penetapan harga 
TBS sawit berdasarkan variasi umur 
dari 4 tahun sampai 10 tahun dan 
sampai saat ini sudah mencapai Rp 
3.070 per kilogram.

Kata Uajng, sektor perkebunan 
saat ini mampu menyerap tenaga 
kerja langsung sebanyak 340 ribu 
tenaga kerja yang bisa diserap 
melalui sektor perkebunan beragam 
komunitas. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3np8AKh

InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagian petani 
sawit yang mempunyai kemampuan lebih 
akan melakukan intergrasi sawit sapi ini 
secara mandiri, dimana pengadaan sapi 
unggul dilakukan secara pribadi dan sapi 
tersebut dipelihara di kebun plasma milik 
mereka.

Berita lengkap kilk https://bit.
ly/3npoWCP

8 Keuntungan Integrasi Sawit - Sapi
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InfoSAWIT, JAKARTA
PDalam Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sawit 
Sumbermas Sarana Tbk (IDX:SSMS) 
pada akhir pekan lalu menyepakati 
pemberhentikan dengan hormat 
Vallauthan Subraminan Sebagai 
Direktur Utama Perseroan dan 
mengangkat Nasarudin Bin Nasir 
Sebagai Direktur Utama, sekaligus 
mengangkat  M. Syafril Harahap 
Sebagai Direktur Perseroan. 

Sehingga jajaran Direksi SSMS 
usai RUPSLB itu adalah Direktur 
Utama : Nasarudin Bin Nasir, 
Direktur Jap Hartono dan  Direktur 
Syafril Harahap.

Direktur Utama SSMS, Nasarudin 
Bin Nasir menjelaskan, perubahan 
Direksi SSMS merupakan langkah 
strategis Perseroan dalam 
menyesuaikan perkembangan 
industri kelapa sawit yang dinamis, 
serta pengembangan grup 
Perusahaan secara keseluruhan. 
Kedepannya SSMS tetap 
berkomitmen penuh terhadap 
program keberlanjutan. 

Lebih lanjut kata Nasrudin, 
pihaknya akan melanjutkan 
program-program yang sudah 
menjadi keunggulan dan kekuatan 

dalam setiap lini bisnis Perseroan 
saat ini. “Serta akan meningkatkan 
kinerja untuk memberikan 
kemudahan manajemen dalam 
melaksanakan pengembangan 
bisnis, guna memberikan nilai 
tambah kepada seluruh pemangku 
kepentingan,” paparnya dalam 
keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Senin (10/1/2022).

Sementara, Vallauthan 
Subraminam mengungkapkan, 
sejalan dengan upaya 
pengembangan Group Perusahaan, 
penyegaran pada komposisi 
Direksi SSMS saat ini diharapkan 

dapat menambah ketahanan dan 
meningkatnya stabilitas kinerja di 
masa mendatang.
Saya pribadi mengucapkan 
selamat atas pengangkatan 
Direksi Perseroan yang baru, serta 
mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pemegang saham, para 
pemangku kepentingan Perseroan 
dan rekan-rekan media atas 
kesempatan dan kerjasamanya 
selama saya memimpin 
SSMS,””katanya. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3zZAv8Q

RESMI DIRUT SSMS KINI DIJABAT 
NASARUDIN BIN NASIR

Ads Space 1/4 
Available
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DUA ANAK PERUSAHAN SAWIT ANJ DI 
PAPUA PEROLEH SERTIFIKASI RSPO

InfoSAWIT, SORONG – Anak 
usaha perusahaan perkebunan 
kelapa sawit, PT Austinod 
Nusantara Jaya Tbk., (ANJ), PT 
Permata Putera Mandiri (PPM) 
dan PT Putera Manunggal Perkasa 
(PMP), anak usaha PT Austindo 
Nusantara Jaya Tbk. (ANJ), baru-
baru ini mendapatkan sertifikasi 
dari Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) sebagai bentuk 
pemenuhan persyaratan 
terhadap sawit berkelanjutan dan 
bertanggung jawab.

Penilaian sertifikasi tersebut 
dilakukan oleh PT Mutuagung 
Lestari, lembaga terakreditasi 
RSPO. Sertifikat atas pemenuhan 
Prinsip dan Kriteria RSPO tersebut 
dikeluarkan pada tanggal 23 
Desember 2021 dan berlaku selama 
lima tahun.

Tercatat  ANJ telah menjadi 
anggota RSPO sejak Februari 
2007 dan sertifikasi untuk mill 
PMP dan PPM sebagai pemasok 
menjadi anak usaha kelapa sawit 
ke-5 dari ANJ yang disertifikasi 
oleh RSPO. Pencapaian ini 
menunjukkan komitmen ANJ dalam 
melakukan tata kelola kelapa 

sawit yang berkelanjutan dengan 
mengutamakan pengembangan 
lingkungan yang bertanggung 
jawab dan mendukung program 
pemerintah yang berkelanjutan.

Ruang lingkup dari sertifikasi 
RSPO ini adalah untuk satu unit 
pabrik kelapa sawit PMP dan empat 
perkebunan yang dikelola oleh PMP 
dan PPM. Dua perkebunan yang 
dikelola oleh PMP, Kebun Kasuari 
dengan total area seluas 4,629.41 
Ha dan Kebun Cenderawasih seluas 
6,670.95 Ha dengan total 11,300.36 
Ha (sudah termasuk alokasi kebun 
plasma) terletak di Distrik Aifat 
Selatan dan Kais, Kabupaten 
Maybrat dan Sorong Selatan.

Sedangkan, perkebunan yang 
dikelola oleh PPM, yaitu Kebun 
Gaina seluas 2,769.44 Ha Distrik 
Kais, Kabupaten Sorong Selatan, 
serta kebun Metamani seluas 
6,298.12 Ha dengan total 9,067.56 
Ha (sudah termasuk alokasi kebun 
plasma)  yang terletak di Distrik 
Metamani, Kabupaten Sorong 
Selatan.

Diungkapkan, Wakil Direktur 
Utama ANJ, Geetha Govindan, 
pada umumnya minyak sawit 

bersertifikasi RSPO perusahaan 
menggunakan metode Mass 
Balance. “Namun, saat ini pabrik 
sawit PMP  yang menggunakan 
metode Identity Preserved (IP) 
sebagai model rantai pasok 
dimana seluruh TBS tersertifikasi 
100%,” ujarnya, dalam keteranga 
tertulis diterima InfoSAWIT, Senin 
(10/1/2022).

Lebih lanjut Geetha mengatakan, 
ANJ telah menjadi perusahaan 
perkebunan kelapa sawit 
yang berkelanjutan lantaran 
memperoleh sertifikasi minyak 
sawit berkelanjutan, baik dari RSPO, 
ISPO dan ISCC. Untuk sertifikasi 
ISPO, Grup ANJ telah mendapatkan 
sertifikat untuk ke empat anak 
perusahaannya, yaitu PT Austindo 
Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS) 
dan PT Sahabat Mewah dan 
Makmur (SMM), PT Austindo 
Nusantara Jaya Agri Binanga (ANJA), 
dan PT Kayung Agro Lestari (KAL). 
Sedangkan sertifikasi ISPO untuk 
PMP, saat ini masih dalam proses 
untuk penyerahan sertifikasi hasil 
dari audit. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3nkQXLF
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FORMULIR IKLAN: FORMULIR LANGGANAN:

Tampilan dan Harga Iklan 

Jenis Iklan  : ............................................................................................
Mulai Bulan/Edisi : ............................................... Hingga ................................
Nama Pelanggan / Perusahaan :  ............................................................................................
Alamat Lengkap :  ............................................................................................
  ............................................................................................
  ........................................................ Kode Pos ....................
Telepon Rumah  : .................................Handphone : ......................................
Telepon Kantor : ................................. Fax Kantor .........................................
e-mail :  ..............................................................................................

Harga langganan per bulan RP. 20.000,-
Mulai Langganan Bulan/Edisi : ............................................... Hingga ................................
Nama Pelanggan / Perusahaan :  ............................................................................................
Alamat Lengkap :  ............................................................................................
  ............................................................................................
  ........................................................ Kode Pos ....................
Telepon Rumah  : .................................Handphone : ......................................
Telepon Kantor : ................................. Fax Kantor .........................................
e-mail :  ..............................................................................................

CARA PEMESANAN IKLAN
1. Kirim/fax formulir berlangganan beserta bukti transfer ke: Div. Marketing Majalah InfoSAWIT 
 Jalan Raya Leuwinanggung No 55 RT 003 / 03 Tapos - Depok, Jawa Barat 16456
     Hp. 0812 872 99959 (Redaksi),
 email : marketing@infosawit.com
 Contact Person : Ignatius Ery K

2. InfoSAWIT Newsweek terbit setiap hari jum’at
 UNTUK PEMESANAN IKLAN, FORMULIR PALING LAMBAT DITERIMA PADA HARI 

KAMIS SETIAP MINGGUNYA.

*) Harga untuk pemasangan iklan 1 bulan atau 4 x terbit

Cover 1
20,5 x 7 cm
IDR 6.000.000,-

Back Cover 4
20,5 x 7 cm
IDR 7.700.000,-

Back Cover 2
21 x 28 cm
IDR 6.600.000,-

Back Cover 3
21 x 28 cm
IDR 5.500.000,-

Run on Page (1 page)
21 x 28 cm
IDR 4.400.000,-

Run on Page 
(1/2 page) Vertikal
8 x 28 cm 
IDR 2.200.000,-

Run on Page 
(1/2 page) Horizontal
20,5 x 14 cm
IDR 2.200.000,-

Run on Page 
(1/3 page) Horizontal
20,5 x 9,5 cm
IDR 1.540.000,-

Run on Page 
(1/3 page) Vertikal
6 x 28 cm
IDR 1.540.000,-

Run on Page (1/4 page)
A) 10 x 13 cm
B) 20,5 x 7 cm
IDR 1.100.000,-

4 X
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