PRESS RELEASE
KLARIFIKASI : MORATELINDO TIDAK PERNAH IKUT SERTA DALAM PROYEK PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) 4G DAN
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PAKET 1, 2, 3, 4 DAN 5
JAKARTA, 3 November 2022. Menanggapi pemberitaan yang beredar di beberapa media massa
sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G
dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Tahun 2020 – 2022, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo” atau
“Perseroan”) dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Siaran Pers ini dikeluarkan,
Perseroan dalam bentuk apapun tidak pernah mengikuti atau tidak pernah ikut serta atau tidak pernah
terlibat dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur Paket 1,2,3,4 dan 5 yang
diselenggarakan oleh BAKTI KOMINFO.
Lebih rinci Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai
peserta lelang sehubungan dengan proyek pengadaan penyediaan infrastruktur base transceiver
station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 yang diselenggarakan oleh BAKTI
KOMINFO, oleh karenanya Perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerjasama
dengan BAKTI KOMINFO didalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani Perjanjian
ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun didalam proyek tersebut serta bukan merupakan
suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut.
Dalam rangka memenuhi Good Corporate Governance/GCG Moratelindo selalu menerapkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik yang salah satunya diimplementasikan dengan
mengutamakan prinsip kehati-hatian dimana Perseroan berlaku sangat selektif dalam menjalin
kerjasama dengan suatu pihak dan selalu berhati-hati dalam pemilihan proyek atau melakukan
ekspansi usaha.
Lebih lanjut Perseroan sampaikan bahwa adapun keikutsertaan Perseroan dalam proyek yang
diselenggarakan oleh BAKTI KOMINFO adalah Proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis
nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat. Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara
Pemerintah Pusat dengan anak perusahaan Perseroan yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur
Telematika yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan
dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia. Proyek Palapa
Ring Paket Barat telah beroperasi sejak Maret 2018, sedangkan Palapa Ring Paket Timur beroperasi
sejak Agustus 2019. Total panjang jaringan tulang punggung Proyek Palapa Ring (Barat dan Timur)
mencapai 27.561 km. Moratelindo selalu berkomitmen kuat untuk dapat terus berkontribusi bagi
kemajuan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia guna menopang pertumbuhan serta pemerataan
perekonomian Indonesia hingga ke berbagai daerah.
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