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InfoSAWIT, BANDUNG -
Pusat Rekayasa Katalisis, Institut 

Teknologi Bandung (ITB) bekerja 
sama dengan Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
(BPDPKS) berhasil mengembangkan 
teknologi katalis dan membangun 
unit percontohan produksi bensin 
biohidrokarbon dengan bahan baku 
dasar minyak kelapa sawit.

Demonstrasi produksi bahan 
bakar minyak dengan nama Bensa 
(Bensin Sawit) ini dilaksanakan 
pada 11 Januari 2022 lalu berlokasi 
di Workshop PT Pura Engineering, 
Kudus, Jawa Tengah. Uji coba Bensa 
dilakukan untuk  kendaraan roda 
dua dan roda empat dan hasilnya 
Bensa dapat bekerja dengan baik 
sebagai bahan bakar kendaraan 
bermotor.

Unit demo ini mengkonversi 
minyak sawit industrial (industrial 
vegetable oil/ IVO) menjadi bensin 
sawit melalui proses perengkahan 
yang dikembangkan oleh Pusat 
Rekayasa Katalisis ITB (PRK ITB), 
Laboratorium Teknik Reaksi Kimia 
dan Katalis ITB (LTRKK ITB), Program 
studi Teknik Bioenergi dan Kemurgi 
(TBE) yang dipimpin oleh Prof. 
Dr. Subagjo. Proses konversi IVO 
menjadi bensin sawit dilaksanakan 
dalam reaktor menggunakan 
katalis berbasis zeolit yang juga 
dikembangkan oleh PRK ITB dan 
LTRKK ITB.

Melia Laniwati Gunawan dari KK 
Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis 
- FTI , anggota tim Katalis Merah 
Putih mengungkapkan, pihaknya  
mencoba mengolah minyak sawit 
mentah (CPO) menjadi IVO. Unit 

demo dengan skala 6-7 ton per jam 
telah dibangun dan berlokasi di 
Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), 
Sumatera Selatan.

Lebih lanjut tutur Melia Laniwati, 
IVO dipakai sebagai bahan baku 
untuk membuat Bensa di unit 
percontohan tersebut. Tercatat, 
konversi IVO menjadi bensin 
membutuhkan katalisator. Sehingga 
perlu reaktor yang memproduksi 
katalis. “Dengan dana dari BPDPKS 
kita juga membuat satu unit reaktor 
untuk memproduksi katalis dengan 
kapasitas 40-50 kg per batch 
berlokasi di Kampus ITB Ganesa,” 
ujar Melia, dalam lama resmi Institut 
Teknologi Bandung (ITB).

Bensin dari sawit ini memiliki 
nilai Octane Number, RON 105-
112, tercatat sangat tinggi. Sebab 
itu tutur Melia, produknya bisa 
dicampur dengan nafta yang 
dihasilkan dari minyak fosil. 
Lantaran nafta memiliki bilangan 

oktan 70-80, sehingga apabila 
dicampur dengan perbandingan 
tertentu bisa memperoleh Bensa 
dengan RON 93. “Itu yang kita 
demokan di Workshop,” katanya.

Atas keberhasilan demo dan uji 
coba Bensa tersebut, ke depannya 
akan dilakukan optimasi kapasitas 
produksi dan reaktornya, kemudian 
pihaknya akan membuat detail 
engineering design (DED). Setelah 
itu, maka sudah bisa membuat 
unit produksi dengan skala besar 
dengan katalis yang diproduksi ITB.

“Kita berharap unit produksi ini 
bisa ditempatkan di perkebunan 
kelapa sawit para petani, sehingga 
kebutuhan bensin mereka bisa 
menggunakan bensa. Dengan cara 
seperti ini, maka akan meringankan 
pemerintah (Pertamina) untuk 
memasok bahan bakar sampai ke 
pelosok,” jelasnya. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3qPwyk6

MANTAP, BENSIN SAWIT (BENSA) BERHASIL 
DIKEMBANGKAN

https://bit.ly/3qPwyk6
https://bit.ly/3qPwyk6
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InfoSAWIT, JAKARTA - 
Pemerintah, melalui Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS), telah menyiapkan 
dana sebesar Rp 7,6 triliun yang 
akan digunakan untuk membiayai 
penyediaan minyak goreng sawit 
kemasan bagi masyarakat sebesar 
250 juta liter per bulan atau 1,5 
miliar liter selama enam bulan.

Kebijakan ini, kata Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi, 
telah disosialisasikan kepada 
semua produsen minyak goreng 
sawit dan ritel modern, dan pada 
prinsipnya baik produsen maupun 
ritel modern mendukung kebijakan 
pemerintah untuk menstabilkan 
harga minyak goreng.

Sampai dengan saat ini, 
sebanyak 34 produsen minyak 
goreng telah menyampaikan 
komitmennya untuk berpartisipasi 
dalam penyediaan minyak goreng 
kemasan dengan satu harga bagi 
masyarakat.

Dengam cara ini pemerintah 
hendak memenuhi kebutuhan 
pangan masyarakat dengan harga 
terjangkau. Terkait tingginya 
harga minyak goreng, Pemerintah 
menetapkan kebijakan satu harga 
minyak goreng dengan harga setara 
Rp 14.000/liter.

“Untuk memberikan manfaat 
yang lebih luas kepada masyarakat, 
Pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan penyediaan minyak 
goreng dengan satu harga. Melalui 
kebijakan ini diharapkan masyarakat 

dapat memperoleh minyak goreng 
dengan harga terjangkau dan di 
sisi lain produsen tidak dirugikan 
karena selisih harga akan diganti 
oleh Pemerintah,”  ujar Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi, 
dalam keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Selasa (18/1/2022).

Siap-siap yang Langgar Migor 
Sawit Satu Harga, Kemendag 
Buka Hotline Aduan

Keseriusan pemerintah 
menerapkan minyak goreng (migor) 
kemasan satu harga Rp14.000 per 
liter terus diungkapkan Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi. 
Seluruh ritel modern di 34 provinsi 
dipantau secara ketat agar bisa 
mengimplementasikan sesuai 
ketentuan.

Jika ada keluhan dan harga 
yang tidak sesuai dengan 
kebijakan pemerintah, Kemendag 
menyiapkan kontak pengaduan 
dengan membuka hotline khusus. 
Masyarakat dapat mengadukan 

permasalahan di lapangan ke 
saluran yang disediakan.

“Kami siap membantu 
seluruh pihak demi kelancaran 
implementasi kebijakan minyak 
goreng kemasan satu harga. Silakan 
apabila mengalami kendala atau 
mau menyampaikan keluhan, dapat 
langsung menghubungi hotline 
yang kami sediakan,” tegas Lutfi 
dalam keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Kamis, (20/1/2022).

Kementerian Perdagangan 
menyediakan hotline 24/7 yang 
dapat diakses oleh seluruh 
pihak melalui pesan instan 
Whatsapp 0812 1235 9337, surel  
hotlinemigor@kemendag.go.id, 
atau konferensi video Zoom dengan 
ID 969 0729 1086 (password: 
migor).

Mendag Lutfi juga memastikan 
minyak goreng kemasan satu harga 
di pasar rakyat dan pasar-pasar 
tradisional. Saat ini, Kemendag 
masih memberikan waktu selama 
sepekan sejak penetapan minyak 
goreng kemasan satu harga pada 
Rabu, 19 Januari 2022, baik kemasan 
plastik maupun kemasan jerigen.

“Penyediaan minyak goreng 
kemasan melalui ritel merupakan 
tahap awal, selanjutnya kami 
akan memastikan minyak goreng 
kemasan Rp14.000 per liter tersedia 
di pasar tradisional di seluruh 
Indonesia,” ujarnya. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3FKaaN3

PEMERINTAH SIAPKAN DANA RP 7,6 TRILIUN 
UNTUK HARGA MINYAK GORENG SAWIT 
TERJANGKAU

Industri

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
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https://bit.ly/3FKaaN3
https://bit.ly/3nmy76D
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InfoSAWIT - Merujuk hasil dari 
Tim Penetapan Harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel), periode II-Januari 
2022, ditetapkan pada 18 Januari 
2022 telah menyepakati sawit umur 
10 - 20 tahun naik Rp 244,37/Kg 
menjadi Rp 3.299,83/Kg. Rapat 
selanjutnya dilakukan pada Rabu, 09 
Februari 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.846,91/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.928,68/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.002,83/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.068,07/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.126,44/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.179,20/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.223,81/Kg; sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.299,83/Kg; sawit umur 
21 tahun Rp 3.252,44/Kg; sawit 
umur 22 tahun Rp 3.213,43/Kg; 
sawit umur 23 tahun Rp 3.167,28/Kg; 
sawit umur 24 tahun Rp 3.115,01/
Kg; dan sawit umur 25 tahun Rp 
2.973,39/Kg. Harga minyak sawit 

Lantas sawit umur 21 tahun 
2.971,65/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 2.958,52/Kg; sawit umur 23 
tahun Rp 2.889,17/Kg; sawit umur 
24 tahun Rp 2.793,95 /Kg; dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.704,61/
Kg. Minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 2.826,41/Kg dan 
Kernel Rp 10.698,71/Kg, serta 
Indeks K 91,65%. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3KvA7Uo

HARGA TBS SAWIT SUMSEL & KALBAR 
JANUARI 2022
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mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 14.168,88/Kg dan harga 
Inti kelapa sawit (kernel) Rp 
11.255,35/Kg dengan indeks K 
90,17%.

Harga TBS Sawit Kalbar
Merujuk hasil dari Tim 

Penetapan Harga Tandan 
Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Barat 
(Kalbar), telah menetapkan 
untuk periode I – Januari 
2022, harga sawit umur 
10 - 20 tahun menjadi Rp 
3.022,98/Kg, yang ditetapkan 
pada 13 Januari 2022.

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.261,52/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.415,33/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.578,74/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.659,66/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.756,86/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.842,09/Kg. Sawit umur 9 tahun 
Rp 2.888,92/Kg; sawit umur 10-20 
tahun Rp 3.022,98/Kg.

https://bit.ly/3KvA7Uo
https://bit.ly/3KvA7Uo
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InfoSAWIT, JAKARTA – 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).

Berita lengkap klik https://bit.
ly/3I5hiFu

InfoSAWIT, BANDUNG – Pusat Rekayasa 
Katalisis, Institut Teknologi Bandung (ITB) 
bekerja sama dengan Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 
berhasil mengembangkan teknologi 
katalis dan membangun unit percontohan 
produksi bensin biohidrokarbon dengan 
bahan baku dasar minyak kelapa sawit.
Berita lengkap klik https://bit.
ly/3qPwyk6

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 klik https://bit.
ly/3n2ZouY

Industri News Hit

PENERIMAAN PAJAK 2021 RIAU NAIK, 
DIDORONG BK MINYAK SAWIT MENTAH 
(CPO) DAN TURUNANNYA

InfoSAWIT, PEKANBARU – 
Sepanjang periode tahun 2021 lalu, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Bea Cukai (DJBC) Riau mencatat 
penerimaan pendapatan Provinsi 
Riau mencapai Rp 12,167 triliun, 
atau sekitar 4.124,62% dari target 
yang ditetapkan senilai Rp 294,98 
milyar.

Diungkapkan Kepala Bidang 
Kepabeanan Dan Cukai Kanwil 
DJBC Riau Isja Bewirman, bila 
dibandingkan dengan realisasi 
tahun sebelumnya, realisasi di 
2021 ini mengalami kenaikan 
sebanyak 237,8%.

Kata Isja, lonjakan penerimaan 
ini didorong dari sektor Bea 
Keluar dari komoditi minyak sawit 
mentah (CPO) dan turunannya 
yang mengalami kenaikan Harga 
Patokan Ekspor (HPE) sawit. 
“Sementara itu penerimaan bea 
masuk di DJBC Riau mengalami 
penurunan sebesar 19,59% 
dikarenakan semakin tingginya 

Bensin Sawit Resmi Launching, Untuk 
Kesejahteraan Petani Sawit Rakyat di 
Muba

Mantap, Bensin Sawit (Bensa) 
Berhasil Dikembangkan

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

penggunaan tarif preferensi (SKA), 
penurunan volume impor serta 
terdapat restitusi Bea Masuk pada 
KPPBC TMP B Dumai pada Agustus 
dan September 2021,” katanya 
seperti dilansir Bisnsis Indonesia.

Kemudian dari sisi 
pengawasan, Kanwil DJBC 
Riau berhasil melakukan 582 
penindakan. Dari sejumlah 
penindakan tersebut, Kanwil 
DJBC Riau berhasil mengamankan 
barang senilai Rp482,8 miliar dan 
total potensi kerugian negara 
sebesar Rp253,7 miliar.

Komoditi yang mendominasi 
penindakan ini ialah Hasil 
Tembakau Ilegal dengan uraian 
barang berupa rokok sejumlah 
23,85 juta batang dan Hasil 
Pengolahan Tembakau Lainnya 
sebanyak 987 liter dengan potensi 
kerugian negara sebesar Rp 16,76 
milyar. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3qWjz05

https://bit.ly/3I5hiFu
https://bit.ly/3qPwyk6
https://bit.ly/3n2ZouY
https://bit.ly/3qWjz05
https://bit.ly/3I5hiFu
https://bit.ly/3qPwyk6
https://bit.ly/3n2ZouY
https://bit.ly/3qWjz05
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InfoSAWIT, JAKARTA
Setelah sukses dalam 

menerapkan program mandatori 
campuran biodiesel sawit 30% 
ke minyak solar berbasis fosil 
tahun 2021 lalu, kini pemerintah 
melalui Kementerian Energi dan 
Sumberdaya Alam Mineral (ESDM) 
bakal meningkatkan campuran 
biodiesel sawit menjadi 40% atau 
tren dikenal B40.

Untuk menerapkan program 
mandatori B40 tersebut, kini ESDM 
sedang melakukan persiapan 
untuk uji jalan Biodiesel sawit 40%. 
Rencananya uji jalan ini ini akan 
dilakukan pada awal Februari 2022 
mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi Energi 
(EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan 
Kusdiana mengatakan, uji jalan 
ini akan menggandeng semua 

pemangku kepentingan mulai dari 
swasta hingga lembaga pemerintah.

“Langkah demikain untuk 
memastikan secara pasti di 
lapangan, dengan didukung pihak-
pihak terkait dari Gaikindo, BPPT, 
Kementerian Perindustrian juga 
BPDPKS dan juga pertamina akan 
dilakukan uji jalan sama halnya 
yang dilakukan pada B20 dan B30,” 
ujar Dadan dalam konferensi virtual, 
Senin (17/1/2022).

Lebih lanjut tutur Dadan, 
uji jalan B40 ini diperkirakan 
membutuhkan waktu sekitar 
lima bulan mendatang. Sampai 
dipastikan penerapan B40 tidak 
terkendala teknis, sebab itu 
pemerintah bakal menunggu 
hasil dari uji jalan sebelum pada 
akhirnya B40 layak untuk di 
implementasi ke masyarakat luas. 
“Untuk implementasi kita tunggu 

hasil dari roadtrip ini kita siapkan 
sisi rekomendasi terkait dengan sisi 
produksi,” katanya.

Harapan Dadan, dengan adanya 
uji jalan ini bisa mendapatkan hasil 
yang baik bagi kendaraan, begitu 
juga guna melihat tingkat kualitas 
dari BBM tersebut. “Berharap ini 
dari dua-duanya, peningkatan dari 
biodieselnya, dan peningkatan dari 
minyak solarnya,” ucap dia.

Sementara itu kata Dadan, 
untuk pemanfaatan biodiesel sawit 
untuk domestik selama 2021 telah 
mencapai 9,3 juta KL dengan devisa 
yang berhasil dihemat sebesar Rp 
66,54 Triliun Rupiah. “Peningkatan 
kebijakan mandatori biodiesel kami 
terus tingkatkan untuk mengurangi 
impor dan menghemat devisa,” 
tandas dia. q T2

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

UJI JALAN BIODIESEL SAWIT 40% (B40) 
BAKAL DILAKUKAN AWAL FEBRUARI 2022

https://bit.ly/3fKejpH
https://bit.ly/3fKejpH
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HAYOO KUMPULKAN MINYAK GORENG 
SAWIT BEKAS, 4 MANFAAT AKAN DIDAPAT

InfoSAWIT, SORONG – Di 
Indonesia, minyak goreng yang 
paling sering digunakan adalah 
Minyak Goreng Sawit (Refined 
Bleached Deodourised Olein/RDBO). 
Kondisi ini disebabkan karena 
Indonesia merupakan negara 
penghasil minyak sawit.

minyak sawit ini juga cukup ideal 
dari segi harga dan ketersediaan. 
Jika harus mengimpor jenis minyak 
nabati yang tidak bisa diproduksi 
di Indonesia, tentu membutuhkan 
biaya yang besar. Hal ini akan 
mempengaruhi daya jual sehingga 
hanya dapat dikonsumsi oleh 
golongan masyarakat tertentu. 
Apalagi, Minyak Goreng Sawit 
memiliki banyak keunggulan 
dibanding jenis-jenis minyak lain 
dan cocok dengan kebiasaan 
menggoreng masyarakat Indonesia.

Merujuk catatan Kementerian 
Perdagangan, kebutuhan minyak 
goreng sawit domestik untuk 
Usaha Mirko, Kecil dan Menengah 
(UMKM) mencapai 1,6 juta ton per 
tahun, lantas  sekitar 2,12 juta ton 
untuk kebutuhan rumah tangga, 
dimana kebutuhan minyak goreng 
sawit secara nasional sebanyak 5 

juta ton per tahun.
Masih merujuk catatan, 

Kementerian Perdagangan, konsumsi 
minyak goreng sawit di Indonesia 
sekitar 20 kg/kapita/tahun. 
Diperkirakan peningkatan konsumsi 
minyak makan di dunia pada 2020 
akan mencapai 232,4 juta ton.

Tingginya konsumsi minyak 
goreng sawit di Indonesia juga 
telah menghasilkan minyak goreng 
sawit bekas ( jelantah), merujuk 
catata Gabungan Industri Minyak 
Nabati Indonesia GIMNI) setiap 
tahun Indonesia bisa menghasilkan 
3 juta ton per tahun.

Sayangnya minyak goreng 
sawit bekas atau jelantah itu 
berpotensi  merusak kesehatan 
bila diolah kembali dan dikonsumsi 
masyarakat, sementara yang 
di buang justru akan merusak 
lingkungan. Sebab itu di tahun  ini 
InfoSAWIT menggalakan program 
Kampanye Minyak Goreng Sawit 
Untuk Keluarga.

Diungkapkan Pemimpin Umum 
InfoSAWIT, Ignatius Ery Kurniawan, 
kampanye ini mengajak kepada 
masyarakat untuk mengumpulkan 
minyak goreng sawit bekas 

dan ditukarkan dengan minyak 
goreng sawit yang baru. “Melalui 
kampanye ini masyarakat bisa 
menukarkan 4 liter minyak goreng 
sawit bekasnya dengan 2 liter 
minyak goreng sawit yang baru,” 
katanya, Rabu (19/1/2022).

Cara demikian untuk mengajak 
masyarakat untuk mengonsumsi 
minyak goreng sawit yang 
lebih sehat dan menghindari 
penggunaan minyak goreng bekas 
( jelantah). Apalagi pada saat 
ini harga minyak goreng sawit 
masih  terbilang cukup tinggi, 
cara demikian bisa juga menjadi 
salah satu upaya menghemat 
pengeluaran masyarakat.

Lebih lanjut kata Ery dengan 
mengumpulkan minyak goreng 
sawit bekas, bakal ada 4 manfaat 
yang akan diterima masyarakat, 
pertama, masyarakat akan 
memperoleh minyak goreng 
sawit yang lebih hiegenis dengan 
menukarkan minyak goreng sawit 
bekasnya dengan minyak goreng 
sawit yang baru.

Lantas, kedua membantu 
melindungi lingkungan lantaran 
minyak jelantah yang sudah 
digunakan masyarakat tidak 
dibuang di saluran air dan atau 
sungai, yang pada akhirnya 
berpotensi mengganggu 
lingkungan.

Ketiga, berkontribusi pada 
upaya pemberantasan penggunaan 
minyak goreng sawit bekas yang 
di olah dan dipasarkan kembali.... 
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Klik untuk baca lebih lengkap: 
https://bit.ly/3qPxGUw
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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.
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