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InfoSAWIT, PADANG — Guna 
meningkatkan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) Sawit ditingkat petani, 
pemerintah melalui Kementerian 
Keuangan telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 115/PMK.05/2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 
tentang Tarif Layanan Badan 
Layanan Umum Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 
Kementerian Keuangan.

Dimana dalam revisi PMK 
tersebut, tarif pungutan ekspor 
yang dikumpulkan oleh Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 

Sawit (BPDPKS),  untuk semua 
produk minyak sawit mentah 
(CPO) dan turunannya menjadi 
nol. Kebijakan tersebut akan 
berlaku sementara, terhitung sejak 
diundangkan tanggal 15 Juli 2022 
sampai dengan 31 Agustus 2022.  

Sementara dimulai 1 September 
akan berlaku kembali tarif maksimal 
US$ 240/ton untuk harga CPO 
di atas US$ 1500/ton, dengan 
perubahan tarif advalorem yang 
progresif terhadap harga.

Langkah yang diambil 
pemerintah tersebut memperoleh 
respon dari petani yang tergabung 
dalam Persatuan Organisasi 

Utama
<< back to cover >>

Petani Sawit Indonesia (POPSI),  
terdiri dari Asosiasi Petani Kelapa 
Sawit Indonesia – Perjuangan 
(APKASINDO – Perjuangan) Serikat 
Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi 
Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti 
Rakyat (ASPEKPIR), Jaringan Petani 
Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(Japsbi), Jaringan Petani Sawit 
Nasional.

Diungkapkan, Ketua Umum 
POPSI, Pahala Sibuea, adanya 
penghapusan sementara Pungutan 
Ekspor minyak sawit yang hanya 
berlaku sampai 31 Agustus 2022 
perlu diwaspadai, lantaran pola 
kebijakan yang diambil semestinya 

<< back to cover >>

Petani sawit anggota POPSI bersama jurnalis cetak dan online nasional pada acara Press Conference POPSI difasilitasi InfoSAWIT, Rabu (20/7/2022) di Cikini, 
Jakarta.

D
ok

. I
nf

oS
AW

IT

PETANI DUKUNG CPO 
TAK DIGANJAL PAJAK 

SUPAYA HARGA TBS MELANGIT

https://bit.ly/3v389ZS


InfoSAWIT NEWS WEEK  
3 

ditengarai ada perusahaan yang 
memanfaatkan dengan situasi 
seperti ini, utamanya perusahaan 
minyak goreng sawit,” kata 
Setiyono.

Kata Setiyono, terkait minyak 
goreng semestinya bisa dilakukan 
dengan penerapan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), supaya tidak 
terjadi penyimpangan. Sebab bila 
yang dilakukan subsidi terhadap 
produk atau barang, maka barang 
yang disubsidi akan hilang di 
pasaran.

Menurut pantauan Serikat Petani 
kelapa Sawit (SPKS) di 14 Kabupaten 
dan 5 Provinsi, harga TBS Sawit 
terus mengalami penurunan harga 
yang sangat dalam. Diungkapkan 
Kepala Bidang organisasi dan 
Anggota SPKS, Sabarudin, dengan 
adanya pencabutan sementara PE 
minyak sawit sesuai regulasi PMK no 
115/2022, belum bisa menjadi solusi 
dalam meningkatkan harga TBS 
Sawit petani.

Bahkan kata dia, pihaknya juga 
sedang meluncurkan petisi digital 

Utama

dilakukan diskusi yang mendalam 
dengan mengikutsertakan petani 
yang menerima dampak langsung 
dari kebijakan tersebut.

“Jangan sampai dilaksanakan 
sebelum pengaturan PE dan Bea 
Keluar (BK) diperbaiki terlebih 
dahulu,  dan kami bisa diajak diskusi 
bagaimana cara menerapkan 
PE dan BK itu supaya tidak 
memberatkan petani,” katanya saat 
Press Conference POPSI pada Rabu 
(20/7/2022) di Jakarta.

Senada dikatakan Ketua 
Aspekpir, Setiyono, kondisi 
sawit di tingkat petani sudah 
sangat memprihatinkan, kedati 
tidak menyalahkan pemerintah 
dengan menerapkan kebijakan 
yang diambil. Sebelumnya kondisi 
serupa juga pernah terjadi pada 
2008 silam, namun kondisinya saat 
ini sangat parah lantaran harga TBS 
Sawit yang sebelumnya Rp 4.000/kg 
menjadi hanya sekitar Rp 400/Kg.

“Kami tahu ini pernah terjadi di 
2008, namun kondisi saat ini lebih 
berdampak parah, karena saat ini 

guna mencabut kebijakan Pungutan 
ekspor dan Bea Keluar (BK) CPO.

Lebih lanjut tutur Sabarudin, 
kebijakan pencabutan ini dianggap 
terlambat karena harga sudah di 
bawah Rp 1.000/kg. “Terlebih saat 
ini tata kelola kebun sawit ditingkat 
petani sudah tidak lagi diperhatikan, 
apalagi ada kebijakan Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO) yang 
juga membutuhkan dukungan dari 
petani kelapa sawit,” katanya.

Sabarudin juga mengingatkan, 
tata kelola sawit harus diperhatikan, 
selanjutnya harus pula dihitung 
Kemenko dan Kementan seberapa 
besar PE akan bisa menormalkan 
harga TBS Sawit. “Itu harus menjadi 
titik evaluasi penerapan kebijakan 
PE,” katanya.

Merujuk analisa Suaduon 
Sitorus dari Jaringan Petani Sawit 
Nasional, guna pemulihan harga 
TBS Sawit kedepan setidaknya 
perlu ada dua langkah yang bisa 
dilakukan pemerintah, pertama, 
melakukan normalisasi rantai 
pasar, lantaran selama ini buffer 

<< back to cover >>
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"...kami bisa diajak diskusi 
bagaimana cara menerapkan 
PE dan BK itu supaya tidak 
memberatkan petani”
Pahala Sibuea 
Ketua Umum POPSI

"Kami tahu ini pernah terjadi 
di 2008, namun kondisi saat 
ini lebih berdampak parah..."
Setiyono 
Ketua Aspekpir

"Terlebih saat ini tata kelola 
kebun sawit ditingkat petani 
sudah tidak lagi diperhatikan"
Sabarudin 
Kepala Bidang organisasi dan 
Anggota SPKS
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stok CPO, yang selalu menjadi 
delik alasan dengan munculnya 
beragam kebijakan itu, mengatasi 
hal tersebut maka caranya adalah 
dengan mencabut kebijakan 
Domestic Market Obligation (DMO) 
dan Domestic Price Obligation (DPO) 
dan Flash Out (FO) dan Pungutan 
Ekspor (PE).

Lantas kedua, pemerintah harus 
memberikan insentif kepada para 
pelaku ekspor dengan melakukan 
pengurangan nilai Bea Keluar 
(BK). Saat ini yang dilakukan 
pemerintah bukan solusi yang 
tuntas lantaran dalam beleid PMK 
No. 115/2022, penghapusan PE 
hanya berlaku hingga 31 Agustus 
2022, sementara per September 
2022 akan diadakan kembali dan 
nilainya menjadi US$ 240.

Kata Suaduon, dengan 
beleid seperti itu akan semakin 
membahayakan lantaran selain ada 
penghapusan juga memastikan 
akan ada peningkatan pungutan 
lebih besar dari sebelumnya yang 
yang hanya mencapai US$ 200/ton 
menjadi US$ 240/ton.

“Ini akan memberikan respon 
kepada pengusaha dengan tidak 
menaikan harga TBS sawit, kami 
melihat ini adalah solusi banci, “ 
katanya.

Lebih lanjut kata Suaduon, bagi 
petani sawit yang awam adanya 
penghapusan Pungutan Ekspor 
dianggap akan memberikan harapan. 
“Kami berharap asosiasi yang ada 
bisa memiliki satu visi perjuangan 
bersama dan menuntut keseriusan 
pemerintah dalam menghadapi 
masalah petani,” katanya.

Ketua Apkasindo Perjuangan, 
Alvian Rahman, saat ini Harga 
TBS Sawit telah terdampak dan 
harganya menurun selama 3 bulan 
terakhir. “Petani sawit sudah ambruk 
karena kebijakan yang kurang 
tepat,” ungkapnya.

Saat diterapkan penghentian 
ekspor pada 28 April 2022, awal 
mula penurunan harga TBS Sawit 
petani yang sangat drastiS, telah 
membuat pelaku usaha dan 
harga di tingkat bawah anjlok 
mengalami kepanikan serta 
berimbas pada aspek ekonomi 
petani, dimana banyak pihak yang 
menggantungkan hidupnya pada 
komoditi sawit.

Sebab itu kata Alvian, solusinya 
adalah dengan melakukan ekspor 
CPO secara bertahap dimana 
stok di dalam negeri per Juli 2022 
diperkirakan akan mencapai 8 juta 
ton. “Bila dilakukan ekspor secara 
sekaligus akan semakin membuat 
harga minyak sawit ditingkat global 
menurun,” katanya.

Termasuk melakukan evaluasi 
terhadap besaran Bea Keluar 
dan pungutan ekspor yang saat 
ini diterapkan. Lantaran belajar 
dari Negara lain, dalam kondisi 
ini mereka menerapkan pajak 
ekspor dengan nilai yang rendah 

misalnya Thailand hanya sekitar 
7%, Malaysia 3%, Vietnam sebesar 
13%, “sementara Indonesia justru 
menerapkan pungutan dan pajak 
sebanyak 60%,” tandas Alvian. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3v389ZS

Petani Sawit di Kalbar Tuntut 
6 Hal, Supaya Harga TBS Sawit 
Kembali Normal

Ratusan massa yang tergabung 
dalam Forum Perjuangan Masyarakat 
(FPMS) Wilayah Kalimantan Barat, 
memadati halaman Gedung 
Kantor Gubernur Kalimantan Barat 
yang berlokasi di Jalan Ahmad 
Yani Pontianak, pada Jumat siang 
(15/07/2022).

Aksi yang dipimpin oleh Agus 
Setiadi tersebut menuntut peran 
pemerintah agar dapat membantu 
para petani kelapa sawit yang saat 
ini menghadapi rendahnya harga 
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit 
yang hanya mencapai angka 500-700 
rupiah di petani.

Dalam aksi damai ini para 
pengunjuk rasa langsung ditemui 

"Kami berharap asosiasi yang 
ada bisa memiliki satu visi 
perjuangan bersama..."
Suaduon Sitorus
Jaringan Petani Sawit Nasional

"Petani sawit sudah ambruk 
karena kebijakan yang 
kurang tepat"
Alvian Rahman
Ketua Apkasindo Perjuangan
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Gubernur Kalimantan Barat H. 
Sutarmidji, didampingi Sekretaris 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 
Harisson, Kepala Dinas Perkebunan dan 
Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, 
Muhammad Munsif dan beberapa 
Kepala Perangkat Daerah terkait.

Dalam informasi yang diperoleh 
InfoSAWIT, terdapat enam tuntutan 
yang diajukan petani yang tergabung 
dalam FPMS Wilayah Kalimantan 
Barat, diantaranya pertama, menutut 
kenaikan harga TBS sawit.

Lantas kedua, menuntut adanya 
penurunan pajak ekspor CPO, ketiga 
menuntut penurunan harga pupuk dan 
pestisida, keempat, adanya fasilitasi 
Ekspor TBS sawit petani ke negara 
tetangga, kelima, mencabut izin usaha 
perusahaan sawit yang nakal, dan 
keenam, mempermudah akses solar 
subsidi bagi para petani dan berantas 
mafia minyak.

Adanya tuntutan dari petani 
sawit tersebut, Sutarmidji langsung 
menanggapi, bahwa pihaknya siap 
memperjuangkan peningkatan harga 
TBS sawit, sesuai aturan, perizinan 
perkebunan sawit ada di kabupaten 
bukan di provinsi.

“Kepada Kadis Perkebunan 
dan Kepala Daerah didorong ikut 
memantau dan mengawasi, yang 
menjadi kewenangan bupati dan 
kepala dinas kabupaten, tolong 
dikawal dan jangan dibiarkan. Diawasi 
dan dipanggil perusahaan yang 
melanggar kesepakatan. Jangan 
sampai harga anjlok," tutur Sutarmidji.

Lebih lanjut tutur Sutarmidji, 
kembali pihaknya mengingatkan 
kepada perusahaan, untuk hormati 
harga TBS sawit yang telah 
disepakati. “Untuk kedepannya kami 
siap bersinergi dengan Polda dan 
Ombudsman untuk mengawal harga 
TBS sawit itu, yang melanggar kita 
sanksi,” katanya. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3PKDhW4

3 Poin Penting Rekomendasi 
AKPSI Untuk Pengembangan 
Sawit

Belum lama ini, Asosiasi 
Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia  
(AKPSI) telah melakukan kongresnya 
yang pertama di Jakarta, pada Sabtu 
(17/7/2022). Pada saat kongres dihadiri 
beberapa Menteri yang terkait 
dengan sektor kelapa sawit.

Diungkapkan Bupati Kutai 
Timur (Kutim), Ardiansyah 
Sulaiman, dalam kongres pertama 
AKPSI terdapat 13 poin yang 
direkomendasikan dalam Rapat 
koordinasi Audit Kelapa Sawit, namun 
dari ke 13 poin itu terdapat 3 poin 
penting yang menjadi fokus.

Ardiansyah yang juga sebagai 
Bendahara AKPSI mengungkapkan 
yang pertama, meminta kepada 
Pemerintah Pusat untuk segera 
melakukan normalisasi harga tandan 
buah segar (TBS) sawit paling 
lambat dua minggu ke depan. 

“Melalui perbaikan tata kelola 
ekspor CPO dengan memperhatikan 
kepentingan pekebun, perusahaan, 
dan pemerintah,” ungkapnya dikutip 
InfoSAWIT, seperti dalam laman resmi 
Pemda Kutim.

Lantas kedua, AKPSI mendukung 
sepenuhnya kebijakan pemerintah 
dalam melakukan audit sektor hulu 
dan hilir kelapa sawit oleh BPKP. 
Dengan melibatkan pemerintah 
kabupaten penghasil kelapa sawit 
dalam proses audit. q T2 

Berita lengkap : https://bit.
ly/3RS4iIQ

GAPKI Sumut: Retribusi Rp 
25/Kg TBS Sawit Mesti Sesuai 
Perundangan, Jangan Bebani 
Petani

Sebelumnya para Bupati yang 
tergabung dalam Asosiasi Kabupaten 
Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) 
meminta ke pemerintah pusat untuk 
mendapatkan retribusi sebesar Rp 25/
Kg dari setiap penjualan tandan buah 
segar (TBS) sawit. Permintaan tersebut 
disampaikan pada saat musyawarah 
nasional (Munas) pertama AKPSI di 
Jakarta, Sabtu (16/7/2022)

Keinginan para Bupati tersebut 
langsung ditanggapi Ketua Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI) Cabang Sumatera Utara 
(Sumut) Alexander Maha dan 
Ketua GAPKI Cabang Sumatera Barat 
(Sumbar) Bambang Wiguritno, mereka 
memastikan keinginan dari para Bupati 
tersebut tidak bisa dipenuhi, alasannya 
harha TBS sawit saat ini masih sangat 
rendah. “Tolonglah, jangan lagi bebani 
petani,” kata Alexander Maha kepada 
InfoSAWIT melalui sambungan 
telepon, Senin (18/7/2022).

 q T2 
Berita lengkap : https://bit.

ly/3oiwsPT

"Melalui perbaikan tata 
kelola ekspor CPO dengan 
memperhatikan kepentingan 
pekebun, perusahaan, dan 
pemerintah"
Ardiansyah Sulaiman
Bupati Kutai Timur 
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harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa 
Sawit Provinsi Jambi periode 22-28 
Juli 2022, telah menyepakati harga 
sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
216,65/Kg menjadi Rp. 1.676,77/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.321,14/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.398,89/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.464,17/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.526,04/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 1.564,69/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 1.596,92/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.629,03/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 1.676,77/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 1.624,57/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.546,81/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.589,09/Kg dan 
harga Kernel Rp 3.928,23/Kg dengan 
indeks K 89,82%. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3PIlv5G

Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode II-Juli 2022

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel), periode II – Juli 2022, 
ditetapkan pada 21 Juli 2022 telah 
menyepakati sawit umur 10 - 20 

InfoSAWIT, MEDAN  —  Merujuk 
hasil dari tim penetapan harga 
Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 20 – 26 Juli 2022, telah 
menyepakati harga sawit umur 10 - 20 
tahun naik Rp 103,27/Kg menjadi Rp 
1.838,64/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumut berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.429,40/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 1.562,91/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 1.648,86/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 1.695,19/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
1.712,54/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
1.756,23/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.791,05/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.838,64/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 1.834,32/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 1.808,69/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 1.789,65/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 1.726,68/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.670,30/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 8.304,07/Kg dan 
harga Kernel Rp 4.571,99/Kg dengan 
indeks K 88,18%. q T2 

Sumber berita : https://bit.
ly/3RUI7Sk

Harga TBS Sawit Jambi 
Periode 22-28 Juli 2022

Merujuk hasil dari tim penetapan 

tahun turun Rp 259,48/Kg menjadi 
Rp 1.611,00/Kg. Rapat selanjutnya 
diadakan pada Selasa tanggal 9 
Agustus 2022. 

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Sumatera Selatan, sawit 
umur 3 tahun Rp 1.401,59/Kg; sawit 
umur 4 tahun Rp 1.438,61/Kg; sawit 
umur 5 tahun Rp 1.472,43/Kg; sawit 
umur 6 tahun Rp 1.502,42/Kg; sawit 
umur 7 tahun Rp 1.529,31/Kg; sawit 
umur 8 tahun Rp 1.553,76/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 1.574,47/Kg; sawit umur 10-20 
tahun Rp 1.611,00/Kg; sawit umur 21 
tahun Rp 1.589,45/Kg; sawit umur 
22 tahun Rp 1.571,18/Kg; sawit umur 
23 tahun Rp 1.549,54/Kg; sawit 
umur 24 tahun Rp 1.524,90/Kg; dan 
sawit umur 25 tahun Rp 1.466,50/
Kg. Harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 7.151,58/Kg 
dan harga Inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 4.092,85/Kg dengan indeks K 
91,67%. q T2

Sumber berita : https://bit.
ly/3cB43lv

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

Petani

HARGA TBS 
SUMUT, 
JAMBI &
SUMSEL 

<< back to cover >>
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InfoSAWIT, KUALA LUMPUR  
—  Harga minyak sawit di Bursa 
Berjangka di Malaysia tercatat 
menurun lebih dari 2% pada Kamis 
(21/7/2022), Padahal dalam sesi 
sebelumnya harga minyak sawit terus 
mengalami penguatan. Penurunan 
ini akibat harga minyak kedelai yang 
lebih rendah dengan prediksi pasokan 
melimpah.

Kontrak minyak sawit acuan 
FCPOc3 untuk pengiriman Oktober di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange 
turun RM 88 per ton, atau terjadi 
penurunan sekitar 2,24%, menjadi RM 
3.847 per ton (US$ 863,52) per ton 
pada awal perdagangan.

Dilansir Reuters, ekspor dari 
Malaysia selama periode 1-20 Juli 
tercatat menurun antara 2% hingga 
9,6% dari bulan sebelumnya, catat 
surveyor kargo pada hari Rabu 
(20/7/2022).

Permintaan minyak sawit Malaysia 
diperkirakan akan tetap melemah, 

kendati harganya lebih menarik 
ketimbang dari Indonesia yang telah 
menghapus sementara pungutan 
ekspor untuk semua produk minyak 
sawit hingga 31 Agustus.

Kontrak Soyoil teraktif Dalian 
DBYcv1 turun 1,7%, sementara kontrak 
minyak sawit DCPcv1 menurun 1,9%. 
Harga kedelai di Chicago Board of 
Trade BOcv1 turun sekitar 0,7%.

Minyak sawit dipengaruhi oleh 
pergerakan harga minyak nabati 

lainnya karena mereka bersaing untuk 
mendapatkan pangsa pasar dari 
perdagangan minyak nabati global.

Analis Teknis Reuters, Wang Tao 
mencatat, membatalkan prediksi 
peningkatan harga menjadi RM 4.246 
per ton untuk. Prediksi itu akan terjadi 
bila harga terus berlanjut malampaui 
RM 4.057 per ton.  q T2

Sumber lengkap : https://bit.
ly/3v4mB40
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FORMULIR IKLAN: FORMULIR LANGGANAN:

Tampilan dan Harga Iklan 
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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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