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InfoSAWIT, KUALA LUMPUR — 
Harga minyak kelapa sawit 

berjangka Malaysia memperpanjang 
kerugian untuk sesi kelima pada hari 
Kamis, karena kekhawatiran terus-
menerus atas resesi global memukul 
pasar.

Kontrak minyak sawit acuan FCPOc3 
untuk pengiriman September 2022 di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange 
turun RM 64 per ton, atau terdapat 
penurunan sekitar 1,58%, menjadi RM 
3.991 (US$ 902,12) per ton pada awal 
perdagangan.

Dilansir Reuters, kondisi itu turun 
3,9% hanya dalam semalam, lantaran 
dibebani adanya prediksi melimpahnya 
ekspor CPO dari Indonesia

Sementara kontrak kedelai teraktif 
Dalian DBYcv1 turun 0,7%, sementara 
kontrak minyak sawit DCPcv1 merosot 
2,4%. Harga kedelai di Chicago Board of 
Trade BOcv1 naik 1,5%.

Minyak sawit dipengaruhi oleh 
pergerakan harga minyak nabati 
lainnya karena mereka bersaing untuk 
mendapatkan pangsa pasar minyak 

nabati global.
Lantas untuk harga mnyak mentah 

berjangka Brent memperpanjang 
penurunan untuk sesi ketiga pada 
hari Kamis (7/7/2022), tercatat turun 
di bawah US$ 100 per barel, lantaran 
muncul kekhawatiran potensi resesi 
global memicu kekhawatiran tentang 
permintaan minyak.

Minyak mentah berjangka yang 
lebih lemah membuat kelapa sawit 
menjadi pilihan yang kurang menarik 
untuk bahan baku biodiesel.

Analis Teknis Reuters, Wang Tao 
mencatat, harga minyak sawit diprediksi 
akan berada di RM 3.782 per ton. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3ABP1G8

Harga Tender CPO KPBN 7 Juli 
2022

 Tender harga minyak sawit mentah 
(CPO) di PT. Kharisma Pemasaran 
Bersama Nusantara (KPBN) pada Kamis 
(7/7/2022) tercatat terus melorot hingga 
mencapai Rp 6.755/kg.

Dari informasi yang didapat 

Utama
<< back to cover >>

InfoSAWIT, untuk wilayah Belawan 
dan Dumai tender harga CPO hanya 
mencapai Rp 6.755/kg, lantas di Teluk 
Duku mencapai sekitar Rp 6.635/kg, 
tender CPO di Teluk Bayur Rp 6.635 
(WD/ withdraw) dengan penawaran 
tertinggi Rp 6.500/kg, sementara di 
Palopo Rp 6.555/kg.

Penurunan harga tender CPO di 
KPBN terimbas dari harga CPO di 
Bursa Berjangka di Malaysia yang 
juga mengalami penurunan. Tercatat 
kontrak minyak sawit acuan FCPOc3 
untuk pengiriman September 2022 di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange 
turun RM 64 per ton, atau terdapat 
penurunan sekitar 1,58%, menjadi RM 
3.991 (US$ 902,12) per ton pada awal 
perdagangan.

Dilansir Reuters, kondisi itu turun 
3,9% hanya dalam semalam, lantaran 
dibebani adanya prediksi melimpahnya 
ekspor CPO dari Indonesia.

Berikut harga tender CPO KPBN 
,  (Rp./Kg) belum termasuk PPn Kamis 
(7/7/2022):
• Belawan & Dumai Rp. 
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utamanya di Amerika Selatan dan 
diperkirakan cuaca akan kembali normal 
kembali pada Juni sampai Agustus  
2022, termasuk kemungkinan dibukanya 
koridor ekspor dari Ukraina  (ekspor 
biji bunga matahari dari Ukraina sudah 
mulai berjalan).

“Sehingga kebutuhan minyak nabati 
dunia sudah mulai bisa dipenuhi dari 
minyak nabati lainnya selain CPO, pada 
akhirnya harga CPO cenderung ikut 
turun di kisaran US$ 1500/ton,” catat 
Menko Marvest.

Kemudian terakhir, yakni 
keempat, kebijakan Domestic Market 
Obligation (DMO) dan Domestic Price 
Obligation (DPO) serta flashout unutk 
memperlancar ekspor produk kelapa 
sawit masih belum berjalan optimal atau 
masih terkendala. “Akibat terbatasnya 
ketersediaan kapal tanker untuk 
ekspor sehingga kegiatan ekspor harus 
dilakukan secara mengantri,” demikian 
catatan dalam Rakor tersebut. q T5

Sumber berita : https://bit.
ly/3Rnvf7g

Arahan Menko Luhut, Naikan 
Harga TBS Sawit

 Dalam Rapat Koordinator (Rakor), 
Kementerian Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Kemenko Marvest), 
menyimpulkan beberapa langkah yang 
akan dilakukan pemerintah dalam 
upaya menormalkan kembali harga 

Utama

6755-PRISCOLIN, THIP
• T. Duku Rp.6635-THIP
• T. Bayur Rp.6635 (WD). Penawaran 

tertinggi Rp.6500-WNI.  q T2 
Sumber berita : https://bit.

ly/3NLIL1i

Ini 4 Faktor Biang Keladi 
Sebabkan Harga TBS Sawit 
Kian Melorot

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) 
Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi (Kemeko 
Marves) akhir Juni lalu, telah disepakati 
langkah-langkah yang akan diambil 
pemerintah dalam upaya meningkatkan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
petani.

Namun sebelum membahas langkah 
peningkatan harga TBS Sawit, dalam 
Rakor terungkap bahwa ada beberapa 
faktor yang mengakibatkan harga 
TBS Sawit terus merosot, ini lantaran 
pertama adanya Pelambatan ekonomi 
dunia. “Ini salah satu penyebab 
turunnya harga CPO yakni munculnya 
ekspektasi resesi di Amerika Serikat dan 
dampak penerapan lockdown di China,” 
demikian catatan Rakor Kemenko 
Marves, diterima InfoSAWIT, yang 
mana Rakor tersebut dipandu langsung 
oleh Menko Marvest, Luhut Binsar 
Panjaitan di Jakarta

Lantas, kedua, adanya pelemahan 
ekonomi dunia yang juga dirasakan 
oleh komoditas lainnya sehngga  
mengalami penurunan harga ( jagung/ 
maizena  gandum, kedelai/ soybean) 
termasuk minyak sawit mentah (CPO).

Ketiga, terjadinya peningkatan 
produksi soybean/ kedelai ( 
Peningkatan produksi utamanya berasal 
dari AS,  Brasil, Argentina dan Paraguay 
yang disebabkan harga pupuk terus 
melonjak, mengubah preferensi petani 
untuk menanam lebih banyak kedelai.

Berakhirnya cuaca kekeringan 

Tandan Buah Segar (TBS) Sawit.
Dalam Rakor tersebut disepakati 

beberapa langkah yang akan 
dilakukan pemerintah misalnya 
pertama, pemerintah  telah melakukan  
langkah kebijakan yang cepat untuk 
peningkatan ekspor, supaya tangki CPO 
yang penuh bisa segera dikosongkan.

“Sehingga permintaan dan harga 
TBS sawit di tingkat petani meningkat,” 
demikian catat Rakor yang dipimpin 
langsung Menko Marvest, Luhut Binsar 
Panjaitan, pada akhir Juni 2022 lalu, 
dalam kesimpulan rapat yang diperoleh 
InfoSAWIT.

Lantas kedua, adanya faktor 
ketidakpastian global dan kompleksitas 
yang terjadi paska larangan ekspor, 
membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk 
mengembalikam keadaan pada kondisi 
normal,

Ketiga, berbagai kondisi di luar 
kontrol Pemerintah turut berkontribusi 
pada turunnya harga minyak sawit 
mentah (CPO) ditingkat Internasional. 
“Menjadi salah satu penyebab masih 
rendahnya harga TBS sawit di tingkat 
petani,” catat hasil Rakor tersebut.

Kemudian, keempat, berbagai 
kebijakan yang dilakukan terkait CPO dan 
minyak goreng sawit akan tetap konsisten 
diterapkan sampai kondisi normal, kelima, 
guna membantu petani, Pemerintah 
telah meminta pengusaha untuk tetap 
membeli TBS petani sawit Swadaya, pada 
tingkat harga Rp. 1.600/ kg.

Serta keenam, langkah lain 
adalah bantuan langsung kepada 
petani melalui Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 
“Untuk itu supaya dapat diwujudkan 
pengumpulan data petani sawit, dan 
harus segera dilakukan,” demikian 
amanat dalam Rakor tersebut.

Sumber berita : https://bit.
ly/3AEkTK2
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harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No. 26 periode 6 - 12 
Juli 2022, telah menyepakati harga 
sawit Riau umur 10 - 20 tahun turun 
Rp 92,72/Kg menjadi Rp 1.772,38/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.307,34/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 1.416,09/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 1.547,65/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 1.584,82/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 1.646,59/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 1.692,04/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.731,82/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun 1.772,38/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 1.697,09/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 1.688,57/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.681,46/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 1.610,43/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.571,37/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 8.138,91/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 4.508,23/Kg, dengan indeks K 
87,27%.  q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3OTNiQI

Harga TBS Sawit Sumut 
Periode 6-12 Juli 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 

InfoSAWIT, JAMBI  —  Merujuk 
hasil dari tim penetapan hargg, yang 
ditetapkan pada Kamis (30/6/2022).

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 8 – 14 
Juli 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 
114,49/Kg menjadi Rp. 1.634,41/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.284,39/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 1.363,27/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 1.426,62/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 1.486,71/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 1.524,32/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 1.556,01/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.587,11/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.634,41/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 1.584,08/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.509,27 /Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.124,69/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.209,52/Kg dengan 
indeks K 91,81%. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3OZ6j4o

Harga TBS Sawit Riau Periode 
6-12 Juli 2022 

Merujuk hasil dari tim penetapan 

harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 6 – 12 Juli 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 20 
tahun turun Rp 218,25/Kg menjadi Rp 
1.644,17/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.276,77/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.396,73/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.475,61/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.517,17/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
1.532,04/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
1.571,77/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
1.602,40/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.644,17/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 1.640,50/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 1.618,01/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.601,30/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 1.546,02/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.496,53/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.288,81/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.696,74/Kg dengan 
indeks K 88,18%. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3ysd2g3

Disclaimer: pemberitaan ini hanya 
untuk informasi harga TBS sesuai 
penetapan dinas perkebunan setempat, 
di lapangan bisa saja berbeda.

Petani

HARGA TBS 
JAMBI,
RIAU &
SUMUT 

<< back to cover >>

Petani

D
ok

. L
us

i S
ur

ya
ni

  /
 S

aw
itF

es
t 2

02
1

https://bit.ly/3OTNiQI
https://bit.ly/3OTNiQI
https://bit.ly/3ysd2g3
https://bit.ly/3ysd2g3
https://bit.ly/3ngZoY2
https://bit.ly/3OZ6j4o
https://bit.ly/3OZ6j4o
https://bit.ly/3OTNiQI
https://bit.ly/3OTNiQI
https://bit.ly/3ysd2g3
https://bit.ly/3ysd2g3
https://bit.ly/3OZ6j4o


InfoSAWIT NEWS WEEK  
5 

<< back to cover >>

Petani

INI TRIK PETANI SAWIT DI LABUHANBATU HADAPI 
HARGA TBS MEROSOT SEMENTARA PUPUK MELANGIT

MENTAN TITIP 4 HAL KEPADA KEPALA DAERAH 
SENTRA SAWIT, TERKAIT HARGA TBS SAWIT

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Harga 
tandan buah segar (TBS) sawit per 
kilogram produksi petani sawit 
swadaya terus melorot. Di saat yang 
sama harga pupuk kimia naik seperti 
tak terkontrol naik terus melangit.

Bagi petani lain mungkin situasi 
ini akan membuat perawatan kebun 
sawit ditiadakan. Atau, kalau pun 
tetap dilakukan perawatan kebun, 
namun tidak dilakukan secara 
maksimal.

Namun hal itu tidak berlaku bagi 
Suparmin dan para petani sawit 
swadaya yang tergabung dalam 
Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa 
Sawit (APSKS) Labuhanbatu. Tidak 
ada kata menyerah dalam kamus para 
petani sawit tersebut.

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Harga 
tandan puk kimia naik seperti tak 
terkontrol naik terus melangit.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin 
Limpo (SYL) kembali mengeluarkan 
surat edaran kepada para Kepala 
Daerah (KDh), baik Gubernur, Bupati 
maupun Walikota, dari sentra 
perkebunan kelapa sawit.

Yang terbaru, SYL mengeluarkan 
surat edaran Nomomr 144/
KB.310/M/6/2022 tanggal 30 Juni 
2022 mengenail pembelian tandan 
buah segar (TBS) produksi pekebun.

Dalam suratnya itu SYL 
mengatakan, ada empat hal  yang 
harus menjadi perhatian para KDh 
sebagai upaya tindaklanjut dari hasil 

penggemar olahraga bersepeda ini.
Ia menyebutkan, para petani 

memang sangat membutuhkan teknik 
pembuatan pupuk kompos yang 
efektif diterapkan di kebun sawit 
mereka.

Mereka berharap dengan memiliki 
kemampuan memproduksi dan 
mengaplikasikan pupuk kompos, 
kebun sawit mereka bisa tetap 
terawat dengan biaya terjangkau.

"Dan di saat yang sama kami 
juga berhaap tetap dapat menikmati 
keuntungan dari harga jual TBS kami 
yang saat ini harganya di tingkat toke 
hanya sekitar Rp 1.200 per kilogram," 
tegas Suparmin. q T5

Berita selengkapnya : https://
bit.ly/3RgGs9r

untuk membentuk atau menguatkan 
kelembagaan pekebun dan 
fasilitasi kemitraan atau kerjasama 
kelembagaan pekebun dengan PKS.

"Keempat, agar kiranya saudara 
dapat memperkuat regulasi 
untuk operasionalisasi kegiatan 
sebagaimana butir 1,2, dan 3," 
demikian tegas Mentan SYL dalam 
surat edaran yang diperoleh 
InfoSAWIT, Selasa (5/7/2022).

Sekadar mengingatkan, beberapa 
waktu lalu Mentan SYL juga sudah 
mengeluarkan surat edaran kepada para 
KDh yang intinya memonitoring harga 
TBS sawit produksi pekebun. q T5

Berita selengkapnya : https://
bit.ly/3bZuHEg

"Kami dibantu PT Siringo-ringo, 
anak perusahaan Musim Mas, untuk 
melakukan pelatihan pembuatan 
pupuk kompos, agar kebun sawit 
kami tetap bisa dirawat dengan 
maksimal dan biaya yang terjangkau," 
kata Suparmin kepada InfoSAWIT, 
Senin (4/7/2022).

Petani berusia 54 tahun itu 
mengatakan, proses pelatihan 
dilakukan secara bertahap. Sebab, 
secara geografis lokasi tempat tinggal 
dan perkebunan sawit milik petani 
tidak berada dalam satu hamparan.

"Kalau APSKS ini kan ada di 
Kabupaten Labuhanbatu dan 
Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
Jumlah kami sudah mencapai lebih 
1.000 petani sawit swadaya," kata 

rapat koordinasi tentang kemudahan 
angkutan untuk logistik minyak 
goreng dan minyak sawit mentah 
atau crude palm oil (CPO) yang 
dilaksanakan 27 Juni 2022.

Kata SYL, empat hal itu yakni 
pertama, untuk membantu pekebun 
pabrik kelapa sawit (PKS) telah 
sepakat untuk tetap membeli TBS 
dari pekebun swadaya dengan harga 
minimal Rp 1.600 per kg.

Lantas kedua, dalam rangka 
menjaga harga TBS sawit di tingkat 
pekebun, para KDh dimohon untuk 
mengawal dan memonitoring secara 
rutin dan melaporkan kepada Gugus 
Tugas di masing-masing provinsi.

Serta ketiga, mendorong para KDh 

https://bit.ly/3RgGs9r
https://bit.ly/3bZuHEg
https://bit.ly/3RgGs9r
https://bit.ly/3RgGs9r
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DPR DORONG BEA KELUAR DAN PUNGUTAN 
EKSPOR DISTOP SEMENTARA 

UNTUK NAIKAN HARGA TBS SAWIT

MINYAKITA RESMI DILUNCURKAN, 
ZULHAS JAMIN TIDAK HAPUSKAN MGCR

InfoSAWIT, JAKARTA  
—  Semakin merosotnya 
harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit telah 
memukul perekonomian 
masyarakat di Indonesia 
yang hidupnya 
bergantung dari 
komoditas sawit. Sebab 
itu sejumlah petani 
kelapa sawit swadaya 
anggota Serikat Petani 
Kelapa Sawit dari beberapa wilayah 
di Indonesia, yakni Sumatera dan 
Kalimantan berkesempatan bertemu 
dengan Anggota Komisi IV DPR RI, 
Bambang Purwanto.

Pada kesempatan tersebut petani 
sawit swadaya mengeluhkan harga 
TBS Sawit yang kian hari kian merosot 
tajam, kendati ekspor minyak sawit 

InfoSAWIT, JAKARTA  —  Semakin 
merosotnya harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit telah memukul 
perekonoalimantan berkesempatan 
bertemu dengan Anggota Komisi IV 
DPR RI, Bambang Purwanto.

Menteri Perdagangan (Mendag) 
Zulkifli Hasan secara resmi telah 
meluncurkan minyak goreng (migor) 
kemasan sederhana dengan merek 
"MINYAKITA". Peluncuran produk 
tersebut dilakukan di  kantor 
Kementerian Perdagangan, Jakarta,  
Rabu (6/7/2022) siang.

Langkah ini sesuai 
dengan kajian SPKS, 
bahwasannya penurunan 
harga TBS sawit saat ini 
diakibatkan oleh tingginya 
Pungutan Ekspor yang 
dikumpulkan Badan 
Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDPKS) dan 
Besarnya Bea Keluar (BK) 
CPO.

“Semoga perjuangan 
sahabat petani sawit ini memberikan 
hasil yang baik dan bermanfaat bagi 
Petani Sawit di Indonesia,” demikian 
ungkap Ketua SPKS Rokan Hulu, 
Yusro Fadly, yang dikutip InfoSAWIT 
dari laman faceboknya, Rabu 
(6/7/202). q T5

Berita selengkapnya : https://bit.
ly/3IoxJOu

termasuk  ibu-ibu,  yang  datang  untuk 
membeli MINYAKITA. MINYAKITA 
menjadi inovasi agar distribusi minyak 
goreng bisa lebih cepat dan merata," 
kata Zulhas.

Ia yakin masyarakat yang 
membeli minyak goreng berkualitas 
dan murah seperti MINYAKITA akan 
lebih mudah karena sudah dikemas, 
bisa didistribusikan ke pasar mana 
pun. q T5

Berita selengkapnya : https://bit.
ly/3nLFjZR

sudah kembali di genjot paska 
pembukaan keran ekspor pada Mei lalu.

Menerima keluhan dari petani 
tersebut, Bambang menyampaikan 
mewakili Komisi IV DPR – RI, bahwa 
saat ini DPR RI sedang mendorong 
pemerintah untuk menghentikan 
sementara Pungutan Ekspor dan Bea 
Keluar (BK) CPO.

Dalam keterangan resmi yang 
diterima InfoSAWIT, disebutkan harga 
migor InfoSAWIT Rp 14.000 per liter 
dan saat acara itu pihak Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) 
menyediakan sekitar lima ribu liter 
untuk dibeli oleh warga yang tinggal di 
sekitar wilayah itu.

Mendag Zulhas ikut melayani 
sejumlah masyarakat yang datang. 
Masyarakat luas dapat membeli 
MINYAKITA di pasar rakyat dan modern.

“Kami melihat antusiasme 
masyarakat,  pedagang  UMKM,  
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SUMUT TAWARKAN PRODUK 
TURUNAN SAWIT KE RUMANIA 

InfoSAWIT, MEDAN  —  Duta 
Besar (Dubes) Rumania untuk 
Indonesia Dan Adrian Balanescu 
melakukan kunjungan sekaligus 
menjajaki kerjasama di berbagai 
bidang, termasuk ekonomi, dengan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
(Pemprovsu).

Kunjungan itu dilakukan di Kantor 
Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 
Nomor 30, Medan, Selasa (5/7/2022) 
sore. Dan Adrian Balanescu dan 
rombongan diterima oleh Wakil 
Gubernur Musa Rajeckshah.

Kepada Dan Adrian Balanescu, 
Wakil Gubernur Musa Rajeckshah 
menawarkan sejumlah produk 
pertanian asal Sumatera Utara, 
termasuk kelapa sawit.

Ijeck, sapaan akrab Musa 
Rajekshah, menyampaikan bila Sumut 
telah melakukan kerja sama dengan 
Rumania di bidang perdagangan 
sejak beberapa tahun yang lalu. 

“Saat ini Kita Sumatera Utara telah 
mengekspor turunan kelapa sawit 
yakni margarin ke Rumania sebesar 
70 ton per tahun. Selain itu juga 
ada kayu manis,” ujar Ijeck dalam 

keterangannya kepada InfoSAWIT.
Peluang berinvestasi di Sumut, 

lanjut Ijeck sangat terbuka lebar 
karena Pemprov Sumut mempunyai 
strategi untuk meningkatkan iklim 
investasi positif, khususnya di sektor 
infrastruktur. 

Kata dia, Sumut memiliki 
Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai 
pelabuhan hub internasional yang 
akan diintegrasikan dengan kawasan 
ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei. 

"Saat ini juga sedang proses 
pembangunan jalur Kereta Api Sei 
Mangkei-Kuala Tanjung. Selain itu, 
ada juga Pelabuhan Belawan untuk 
aktivitas perdagangan domestik,” kata 

Wakil Gubernur. 
Selain itu, Provinsi Sumut juga 

menjadi produsen minyak sawit 
mentah atau crude palm oil (CPO) 
terbesar kedua di Indonesia setelah 
Kalimantan. “Komoditas ekspor utama 
di Sumatera Utara ditopang oleh 
minyak sawit mentah (CPO),” katanya.

Ijeck juga berharap kerja sama 
bilateral Provinsi Sumut dengan 
Rumania bisa terus ditingkatkan baik 
di bidang ekonomi, perdagangan, 
investasi, pariwisata, pendidikan dan 
lainnya  q T5 

Sumber berita : https://bit.
ly/3nLLlJY
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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
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