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HARGA TBS 
RIAU MASIH NAIK 
JAMBI AMBYAR
KALBAR?

OPERASI PASAR MINYAK 
GORENG SAWIT, APICAL 
GROUP DAN T.CARE 
SALURKAN 36 RIBU LITER

PEMERINTAH NAIKAN 
PUNGUTAN EKSPOR US$ 
300/TON, PASKA HAPUS 
DMO & DPO

ADA INDIKASI MONOPOLI 
DI INDUSTRI BIODIESEL, 
PETANI SAWIT LAPORKAN 
3 PERUSAHAAN
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InfoSAWIT  —  Merujuk hasil dari 
tim penetapan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau 
merujuk surat Penetapan Harga 
TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No. 
11 periode 16-22 Maret 2022, telah 
menyepakati harga sawit Riau umur 
10 - 20 tahun naik Rp 61,28/Kg 
menjadi Rp 4.244,79/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
3.165,34/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
3.414,64/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.716,88/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
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3.804,27/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.952,85/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
4.060,41/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 4.151,29/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 4.244,79/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 4.072,77/Kg, dan 
sawit umur 22 tahun Rp 4.053,29/
Kg, sawit umur 23 tahun Rp 
4.037,06/Kg, sawit umur 24 tahun 
Rp 3.874,77/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 3.785,52/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 17.431,07/Kg, dan 
harga inti kelapa sawit (kernel) Rp 

14.091,00/Kg, dengan indeks K 
93,10%.

Ambyar Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 18-22 Maret 2022, 
Longsor Rp 284,94/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi 
periode 18-22 Maret 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 
10 - 20 tahun turun Rp 284,94/Kg 
menjadi Rp 3.786,72/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 

Utama
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Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
Rp 2.947,13/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 3.156,06/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 3.300,55/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 3.437,89/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 3.524,53/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 3.600,31/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 3.670,67/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.786,72/Kg, sawit 
umur 21-24 tahun Rp 3.674,79/
Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 
3.509,87/Kg. Dimana harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 15.245,69/Kg dan harga Kernel 
Rp 13.420,79/Kg dengan indeks K 
93,64%.

Harga TBS Sawit Kalbar Periode 
I-Maret 2022 Naik Drastis Rp 
248/kg

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Kalimantan Barat 
(Kalbar), telah menetapkan untuk 
periode I – Maret 2022, harga sawit 
umur 10 - 20 tahun naik Rp 248/

kg menjadi Rp 3.698,63/Kg, yang 
ditetapkan pada 15 Maret 2022. 

Berikut harga sawit Provinsi 
Kalbar berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.766,59/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.955,18/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
3.155,44/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
3.254,47/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
3.373,31/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
3.477,83/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 
3.535,27/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 3.698,63/Kg.

Lantas sawit umur 21 tahun 
3.635,56/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 3.619,43/Kg; sawit umur 23 
tahun Rp 3.534,32/Kg; sawit umur 
24 tahun Rp 3.417,48 /Kg; dan 
sawit umur 25 tahun Rp 3.307,85/
Kg. Minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 15.534,25/Kg dan 
Kernel Rp 12.727,14/Kg, serta Indeks 
K 92,86%. q T2

InfoSAWIT, JAKARTA — Guna 
mengatasi harga minyak goreng sawit, 
akhirnya pemerintah mengambil 
keputusan untuk meniadakan Kebijakan 
Domestic Market Obligation (DMO) 
dan Domestic Price Obligation (DPO), 
untuk minyak sawit mentah (CPO) dan 
produk turunannya.

Kebijakan itu diungkapkan Menteri 
Perdagangan, Muhammad Lutfi, akan 
menggantinya dengan menaikan 
Pungutan Eskpor, yang mana saat ini 
Bea Keluar (BK) untuk bulan Maret 2022 
dikenakan US$ 200/ton, dan Pungutan 
Ekspor yang dikumpulkan Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) sejumlah US$ 175/ton, 
totalnya US$ 375/ton.

“Kebijakan itu akan berlaku dalam 
5 hari kedepan, tidak ada lagi DMO,” 
katanya saat melakukan pemantauan 
distribusi minyak goreng sawit di Pasar 
Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).

Dilakukannya intensifikasi Pungutan 
Ekspor dan Bea Keluar bagi eksportir, 
kata Lutfi akan membuat pengusaha 
lebih tertarik menjual CPO ke dalam 
negeri. Tercatat Kemendag akan 
menaikan pungutan ekspor CPO sekitar 
US$ 300/ton, sehingga total Pungutan 
Ekspor dan BK menjadi US$ 675/ton, 
atau naik sekitar 80% dari kebijakan 
sebelumnya.

Kenaikan itu akan dialihkan untuk 
membiayai subsidi minyak goreng 
curah yang dipatok seharga Rp 
14.000/liter melalui Badan Pengelola 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 
Dengan begitu, pasokan minyak 
goreng sawit diharapkan bakal kembali 
lancar mengalir ke pasar tradisional 
dan ritel modern. Pasalnya HET sudah 
dicabut di tengah melonjaknya harga 
CPO di pasar global. q T2

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

PEMERINTAH NAIKAN 
PUNGUTAN EKSPOR 

US$ 300/TON
PASKA HAPUS 
DMO & DPO



InfoSAWIT NEWS WEEK  

InfoSAWIT NEWS WEEK | 4

4 

InfoSAWIT, JAKARTA — Petani 
kelapa sawit yang  tergabung dalam 
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), 
Koperasi Karya Mandiri dan Koperasi 
Perkebunan Renyang Bersatu, 
bersama tim Advokasi Keadilan 
Perkebunan telah melaporkan 
dugaan adanya praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat 
terhadap industri bahan bakar 
nabati jenis biodiesel ke Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha RI 
(KPPU). Perusahaan yang dilaporkan 
diantaranya, PT Wilmar Nabati 
Indonesia, PT SMART, Tbk dan PT 
Musim Mas sebagai Para Terlapor.

Menurut koordinator kuasa hukum 

ADA INDIKASI MONOPOLI DI INDUSTRI BIODIESEL
PETANI SAWIT LAPORKAN 3 

PERUSAHAAN
PELAPOR, Janses E. Sihaloho, terdapat 
beberapa perbuatan perusahaan 
yang diduga terkait dengan praktik 
monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat yakni oligopsoni dan/atau 
integrasi vertikal terhadap industri 
bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Janses menambahkan bahwa, 
mekanisme penunjukan langsung 
terhadap jumlah alokasi biodiesel 
hanya ditujukan kepada Para Terlapor 
melalui anak-cucu perusahaannya. 
Hal tersebut terbukti dengan 
adanya Keputusan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia Nomor: 1935K/10/
MEM/2018, Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia Nomor: 2018k/10/
MEM/2018, Keputusan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia Nomor: 195K/10/
MEM/2020 dan Keputusan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia Nomor: 252.K/10/
MEM/2020 tentang Penetapan Badan 
Usaha Bahan Bakar Minyak dan 
Badan Usaha Bahan Bakar Nabati 
Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran 
Volume untuk Pencampuran Bahan 
Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Indikasi lain yang disampaikan 
Janses adalah, adanya peningkatan 
lahan kelapa sawit setiap tahun 

<< back to cover >>

Industri
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milik para terlapor yang melampaui 
100 ribu hektar menurut aturan. 
Peningkatan lahan ini menunjukkan 
adanya peningkatan permintaan 
pasar terhadap pasok Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit.

“Seharusnya kesejahteraan para 
pekebun swadaya dan pekebun 
kemitraan-pun juga semakin 
meningkat, namun faktanya tidak 
demikian. Masih banyak pekebun 
swadaya dan pekebun kemitraan 
yang dirugikan atas harga jual TBS 
sawitnya. Hal tersebut diduga telah 
memenuhi unsur pada Pasal 17 ayat 
(1) dan ayat (2) huruf c UU No. 5/1999 
yakni penguasaan atas produksi dan/
atau pemasaran barang yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat,” katanya 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT, Selasa (15/3/2022)

Selain itu, tim Pelapor juga 
menyoroti penggunaan dana kelapa 
sawit yang tidak sesuai dengan UU 
Perkebunan. Diketahui, bahwa total 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang 
dikelola oleh BPDP-KS sejak tahun 
2015-2019 sebesar Rp. 47,28 triliun. 
Mayoritas total dana ini dialokasikan 
bukan untuk kepentingan petani, 
melainkan industri biodiesel. 
Ketimpangan alokasi itu tergambar 
jelas pada realisasi anggaran pada 
2015-2019, di mana 89,86% dari 
total dana atau sebesar Rp30,2 
triliun dialokasikan untuk insentif 
biodiesel. Ironisnya, saat pandemi 
Covid-19 mulai merebak, pemerintah 
menggelontorkan dana subsidi 
sebesar Rp2,78 triliun untuk 
biodiesel.

Dari berbagai uraian di atas, 
laporan Pelapor kepada KPPU cukup 
berdasar dan beralasan. PARA 
TERLAPOR diduga telah melakukan 

praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat yakni oligopsoni 
dan/atau integrasi vertikal sesuai 
Pasal 13 dan Pasal 14 UU 5/1999 ke 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
RI (KPPU).

Gunawan dari Dewan Nasional 
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) 
berharap, laporan ini tidak hanya 
membongkar praktik oligopsoni 
dalam biodiesel, tetapi juga melihat 
ketidakadilan rantai pasok sawit 
secara keseluruhan, yang juga 
berimbas pada ketersediaan produk 
makanan, seperti krisis minyak goreng 
yang terjadi akhir-akhir ini.

Lebih lanjut tutur Gunawan, potret 
realisasi anggaran BPDPKS yang 
timpang juga menggambarkan ruang 
penentuan kebijakan yang minim 
bagi petani. “Hal ini mengonfirmasi 
struktur BPDPKS yang didominasi 
oleh orang-orang perusahaan,” 
tandas dia.

Anggaran BPDPKS 89% Untuk 
Biodiesel, Padahal Tak Ada 
Mandat

Diungkapkan Syahrul Fitrah 
dari Greenpeace Indonesia, 
mengemukakan baginya, laporan 
ini bernilai strategis bagi petani 
yang selama ini dirugikan. Syahrul 
menilai, penguasaan sektor hulu 
dan hilir oleh segelintir perusahaan 
kian meminggirkan posisi petani. 
Dominasi perusahaan ini didukung 
oleh kebijakan yang melahirkan 
privilese.

“Hasil riset Greenpeace 
Indonesia di Papua menunjukkan 
hal itu. Selain prosedur perijinan 
dilanggar, terdapat pula perijinan 
bagi perusahaan yang beroperasi di 
kawasan hutan. Ia menilai minimnya 
kebijakan pemerintah terkait biodiesel 
berimbas pada pangan. Dalam 
persiangan usaha, mestinya industri 
berkompetisi secara sehat,” tuturnya 
dalam keterangan resmi diterima 
InfoSAWIT.

Sementara, Marcelinus Andri 
dari SPKS menilai, terkait sisi 
anggaran, hampir 90% dana BPDPKS 
untuk biodiesel dan sebagian 
besar disalurkan ke 3 perusahaan 
terlapor. Padahal perkebunan rakyat 
menguasai 40% sawit nasional. 
Dalam Subsidi untuk biodiesel bagi 
perusahaan tersebut mengangkangi 
peraturan. Dalam UU Perkebunan, 
tidak ada mandat agar dana sawit 
dialokasikan bagi biodiesel. Terkait 
ketimpangan lahan, ia menilai, 
ada kewajiban bagi perusahaan 
untuk membangun kebun dengan 
prosentase 20%, namun aturan ini 
juga tidak dipenuhi. Ini memperkuat 
monopoli penguasaan lahan oleh 
perusahaan.

Lantas, Direktur TUK Indonesia, 
Edy Sutrisno menilai, terkait laporan 
ini, KPPU seharusnya bisa dengan 
mudah menelusuri hal ini, karena 
KPPU memang sudah memiliki banyak 
kajian yang mengindikasikan adanya 
monopoli dari segelintir perusahaan 
tersebut. Selain penguasaan lahan, 
yang melampaui regulasi pengelolaan 
sebesar 100 ribu hektar, perusahaan 
tersebut juga menguasai supplier 
buah, sehingga mereka dengan 
mudah mengatur harga TBS di level 
petani. q T2

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

 “Hal ini mengonfirmasi 
struktur BPDPKS yang 
didominasi oleh orang-

orang perusahaan” 
Gunawan

Dewan Nasional SPKS

<< back to cover >>
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BGA BERANGKATKAN 26 PEMANEN TERBAIK
 DAN 1 STAFF UNTUK IBADAH UMROH

InfoSAWIT, JAKARTA — Lantaran 
karyawannya panen kelapa sawit 
telah memberikan kinerja prestasi 
yang baik, salah satu perusahaan 
perkebunan kelapa sawit nasional, 
PT Bumitama Gunajaya Agro 
memberikan penghargaan terhadap 
karyawannya tersebut.

Perusahaan melalui program 
wisata religi memberangkatkan 
26 karyawan panen terbaik dan 1 
staff pendamping, ke Tanah Suci 
guna melaksanakan ibadah umroh. 
Pemberangkatan ibadah umroh 
bagi para pemanen sawit terbaik 
ini dilaksanakan pada 16 – 28 
Maret 2022. Sementara pada Selasa 
(15/3/2022) dilakukan seremoni 
pelepasan keberangkatan umroh 
pemanen terbaik oleh perwakilan 
pimpinan perusahaan, Agus Sutrisno.

“Kami mengapresiasi usaha 
dan kerja keras karyawan pemanen 
buah sawit yang terbaik dengan 
memberikan hadiah untuk bisa 
melaksanakan ibadah umroh bagi 
karyawan muslim, bagi yang non-
muslim kita berangkatkan ke Holyland, 
Yerusalem,” tutur Agus dalam 
keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Sementara itu, salah seorang 

karyawan yang ikut dalam program 
wisata religi ini, Tohid (44) mengaku 
terharu, lantaran memperoleh 
kesempatan diberangkatkan 
perusahaan guna melakukan ibadah 
umroh.

Padahal dirinya sama sekali tidak 
menyangka akan berangkat ibadah 
umroh. Tohid memberikan apresiasi 
terbaik bagi perusahaan tempatnya 
bekerja yakni PT BGA, lantaran 
telah memberikan perhatian dan 
menghargai kinerja karyawannya, 
dengan memberikan kesempatan 
guna melakukan ibadah umroh.

“Saya bekerja di BGA sejak Maret 
2009 atau sudah 13 tahun. Saya sangat 
berterima kasih kepada PT BGA atau 

hadiah ini. Sebagai seorang muslim 
pasti ingin umroh ke tanah suci. 
Membayangkan sih ada, tapi melihat 
ekonomi saya saat ini sepertinya tidak 
mungkin ke sana, kalau tidak ada 
panggilan tuhan melalui perusahaan 
saat ini,” ujar Tohid.

Selain berkomitmen memotivasi 
karyawan sehingga mampu 
meningkatkan produktivitas kebun 
sawit, pemberangkatan umroh ini 
pula diharapkan dapat memicu daya 
tarik masyarakat untuk bekerja di 
industri perkebunan kelapa sawit 
Indonesia. q T2 

Klik untuk baca lebih lengkap: 
https://bit.ly/3u9eTUF
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OPERASI PASAR MINYAK GORENG SAWIT 
APICAL GROUP DAN T.CARE SALURKAN 36 RIBU LITER

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Dalam 
rangka membantu program 
pemerintah untuk memastikan adanya 
stok minyak goreng sawit dengan 
harga terjangkau di pasaran, Apical 
Group, salah satu eksportir minyak 
sawit berkelanjutan, bekerja sama 
dengan T.CARE menggelar operasi 
pasar minyak goreng sawit murah di 
wilayah Jakarta Timur.

Program ini diselenggarakan mulai 
dari tanggal 14 – 19 Maret 2022, yang 
mana pada tahap pertama program 
tercatat ada 18 kelurahan di wilayah 
Jakarta Timur yang mendapatkan 
fasilitas operasi pasar minyak goreng 
murah. Di antaranya kelurahan Batu 
Ampar, Kramat Jati, Cililitan, Kayu 
Manis, Cibubur, Ciracas, Susukan, 
Rambutan, Cipinang Melayu, Kebon 
Pala, Pinang Ranti, Lubang Buaya, 
Cilangkap, Munjul, Pekayon, Kalisari 
dan Cijantung.

Head Bioenergy Apical Group, 
Aika Yuri Winata mengungkapkan, 
Apical Group selalu berupaya untuk 
terus mendukung program-program 
pemerintah dan  berharap dengan 
adanya program ini masyarakat akan 
lebih mudah mendapatkan minyak 
goreng dengan harga terjangkau.

“Untuk program ini kami telah 
menyiapkan minyak goreng merek 
Camar dan Harumas. Minyak goreng 
ini akan dijual sesuai dengan HET 
yang ditetapkan pemerintah dan 
target penjualan pada tahap pertama 
ini sebanyak 36 ton,” tutur Aika 
dalam keterangan resminya kepada 
InfoSAWIT.

Walaupun pada saat ini sudah 
ada arahan dari pemerintah terkait 
harga minyak goreng sawit kemasan 
yang tidak di patok lagi, Apical tetap 
menjalankan program operasi pasar 

ini dengan harga HET Rp 13.500/liter 
untuk kemasan sederhana.

Sustainable Head T.Care, Reby 
Bagja juga mengungkapkan bahwa 
sejak awal pihaknya memang sudah 
banyak turun langsung dalam 
berbagai program di masyarakat. 
Pihaknya juga banyak mendengar 
keluhan dari masyarakat mengenai 
tingginya harga minyak goreng 
di pasaran dan setelah berunding 
cukup panjang, akhirnya T.Care 
dipertemukan dengan Apical Group 
yang mempunyai perhatian yang 
sama, sehingga tercetuslah program 
operasi pasar minyak goreng sawit 
murah ini.

“Kami sangat berterima kasih 
kepada Apical Group melalui 
PT Sumber Hijau Utama atas 
dukungannya terhadap program 
operasi pasar minyak goreng murah 
ini. Kami berharap program ini 
akan terus berlangsung sehingga 
kebutuhan masyarakat akan minyak 
goreng dapat terpenuhi,” jelas Reby.

Reby menambahkan sebagai 
upaya dalam mengantisipasi 
terjadinya kerumunan di masyarakat, 
pihaknya juga bekerja sama 

dengan PKK tingkat kelurahan 
untuk melakukan pendataan 
calon pembeli dengan melakukan 
verifikasi KTP, pengisian formulir 
pembelian, maupun penggunaan 
kupon pengambilan minyak goreng 
murah. Setiap calon pembeli memiliki 
kapasitas pembelian maksimal 4 liter 
minyak goreng.

Acara ini juga dihadiri oleh 
Walikota Jakarta Timur, Diah 
Anwar beserta jajarannya. Walikota 
melakukan kunjungan kerja di kantor 
kelurahan Cililitan untuk memantau 
operasi pasar minyak goreng ini.

Diah Anwar mengungkapkan 
bahwa program operasi pasar yang 
diinisiasi oleh Apical Group dan T.Care 
ini sangat baik mengingat kondisi 
kebutuhan bahan pokok terutama 
minyak goreng yang semakin susah 
untuk didapatkan dan harganya juga 
kian meningkat.

Dengan dukungan Apical, T.Care 
tetap menjalankan program operasi 
pasar minyak goreng murah ini 
sampai hari Sabtu, 19 Maret 2022, 
sesuai rencana. q T2 

Klik untuk baca: https://bit.
ly/36dgxN4
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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
TERBIT !!!NEWSNEWS

A

B


