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U
ntuk itu dalam 
w a k t u  d e k a t 
akan dilakukan 
sertifikasi resmi 
oleh laborato-

rium yang ditunjuk oleh FIM serta 
uji endurance di sirkuit resmi 
untuk memastikan kinerja tetap 
optimal dalam simulasi balapan,” 
kata Corporate Secretary PT KPI Ifki 
Sukarya di Jakarta, Senin (21/3).

Ifki menyampaikan bahwa 
pengujian dilakukan oleh Lemigas 
(Laboratorium penguji bahan bakar 
dan pelumas independent bertaraf 
Internasional)  pada kendaraan jenis 
650 CC dan 250 CC menunjukkan 
parameter Utama BBM Racing yang 
diproduksi PT KPI telah sesuai de- 
ngan standard FIM (Fédération Inter-
nationale de Motocyclisme) untuk Kate-
gori 1 (MotoGP,Moto2, dan Moto3).

Hasil pengujian diantaranya 
menunjukkan bahwa BBM Racing 
produksi Pertamina memiliki Oc-
tane Number tinggi (RON 100 dan 
MON 90). Hal ini memastikan bahan 
bakar dapat beroperasi pada mesin 

balap yang berkompresi tinggi. 
Parameter lain yakni pada Existent 
Gum yang sangat rendah, sehingga 
memiliki ketahanan oksidasi yang 
baik pada operasi mesin motor balap 
yang bertemperatur tinggi. BBM 
Racing Pertamina juga terbukti 
memiliki kandungan Sulfur yang 
rendah sebesar kurang dari 1,0 mg/
kg yang memastikan tingkat emisi 
ramah lingkungan serta memenuhi 
standard terbaik Internasional.

Ifki mengungkapkan bahwa kual-
itas pelumas khusus racing dengan 
base oil produksi PT KPI yang diuji 
memiliki karakteristik  yang setara 
dibandingkan pelumas khusus 
racing dengan base oil full sintetik 
yang saat ini 100% masih diimpor. 

“Produksi base oil setara kualitas 
full sintetik oleh PT KPI ini  mem-
berikan opsi harga base oil yang 
lebih terjangkau dan kompetitif 
bagi produsen pelumas khusus 
racing selain juga berpotensi meng-

hemat devisa,” katanya.
Ifki menjelaskan, selain Uji Kar-

akteristik, BBM dan Pelumas Rac-
ing tersebut juga telah melewati Uji 
Kinerja. Dalam pengujian kinerja 
digunakan metode Chassis Dyna-
mometer yang menunjukkan peng-
gunaan bahan bakar dan pelumas 
khusus racing yang menggunakan 
base oil produksi PT KPI menun-
jukkan daya dan torsi maksimal 
yang cukup tinggi.” Selain itu, 
pengujian juga menunjukkan AFR 
(Air Fuel Ratio) dibutuhkan berada 
pada rentang AFR optimum (12,5 
- 13,0) sehingga efisiensi bahan 
bakar sangat optimal,” jelas Ifki.

Ifki juga menyampaikan, hasil 
pengujian LEMIGAS menunjukkan 
Pelumas Racing yang menggu-
nakan base oil produksi PT KPI 
memenuhi standar yang ditetapkan 
dalam spesifikasi SNI JASO 7069.2 
untuk unjuk kinerja API SN/JASO 
MA2 dengan SAE 10W-50.

Ifki Sukarya

Oleh Euis Rita Hartati

JAKARTA -  Proyek 
gas Jambaran Tiung 
Biru (JTB) yang diopera- 
tori oleh PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) Zona 
12 Regional Indonesia 
Timur Subholding Up-
stream Pertamina yang 
dijadwalkan mulai on-
stream pada pertengah- 
an tahun ini memiliki 
peran strategis dalam 
pemenuhan energi mau-
pun sebagai pembangkit 
pertumbuhan ekonomi 
kawasan. 

Hal ini disampaikan 
oleh Kepala Divisi PSN 
Sektor Energi & Te-
knologi KPPIP Yudi Adhi 
Purnama saat melakukan 
kunjungan kerja ke JTB 
di Desa Bandungrejo, 
Ngasem, Bojonegoro, 
Jawa Timur, pekan lalu.

Energi yang akan 
dihasilkan dari Proyek 
Pengembangan Lapan-
gan Unitisasi Gas 
Jambaran – Tiung Biru 
(JTB) berpotensi untuk 
mendorong pertumbuh- 
an ekonomi kawasan. 
Oleh sebab itu, keber-
hasilan proyek yang 
memasuki fase penyele-
saian ini ditunggu oleh 
berbagai pihak termasuk 
oleh Komite Percepatan 
Penyediaan Infrastruk-
tur Prioritas (KPPIP) 
bentukan Presiden Joko 
Widodo.

Proyek Pengemba- 
ngan Lapangan Unitisasi 
Gas Jambaran Tiung 
Biru (JTB) merupakan 
salah satu Proyek 
Strategis Nasional (PSN) 
sektor energi yang 
termasuk dalam daftar 
Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Na-
sional yang ditetapkan 

oleh Presiden Jokowi 
melalui Perpres Nomor 
109 tahun 2020. KPPIP 
yang ditugaskan untuk 
mengawal pelaksanaan 
PSN terus memantau 
dan mendorong penyele-
saian proyek agar dapat 
rampung dan berman-
faat untuk kepentingan 
nasional.

Ditemui saat me-
lakukan kunkernya 
tersebut, Yudi mengung- 
kapkan harapannya 
terkait dengan salah satu 
lapangan gas terbesar di 
Indonesia ini. Salah satu- 
nya ialah harapan akan 
adanya sinergi berbagai 
pihak demi kesuksesan 
proyek energi ini. “JTB 
ini sangat penting, 
keberadaan projek ini 
bermanfaat bagi daerah 
sekitar sini, karena dapat 
mendorong pertumbu-
han ekonomi di sini. Ten-
tunya selain menjamin 
ketersediaan energi bagi 
kawasan Jawa Timur dan 
Jawa Tengah,” kata Yudi.   

Kunker KPPIP ke 
JTB kali ini juga sebagai 
upaya mitigasi dari tan-
tangan yang ada dalam 
pelaksanaan pekerjaan di 
proyek ini. Kondisi pan-
demi yang telah berlang-
sung selama dua tahun 
di Indonesia membuat 
beberapa PSN, termasuk 
proyek lapangan gas 
JTB mengalami berbagai 
tantangan. Faktor-faktor 
tantangan yang ditemui 
akan diinventarisir sebe-
lum kemudian dikoordi-
nasikan dengan lembaga 
terkait guna dicarikan 
solusinya.

Pada kesempatan yang 
sama, JTB Site Office 
& PGA Manager PEPC, 

Edy Purnomo, saat mem-
beri kata pembuka pada 
kegiatan ini mengharap-
kan kunjungan kerja dari 
KPPIP ini dapat mem-
berikan semangat bagi 
tim PEPC yang terus 
berupaya sekuat tenaga 
merampungkan proyek 
ini. “Terima kasih atas 
waktu kunjungan dari 
Pak Yudi dan tim nya, 
tentunya kunjungan ini 
akan menjadi penye-
mangat bagi kami-kami 
dalam menyelesaikan 
proyek ini dengan suk-
ses,” ungkapnya.   

Proyek JTB diharap-
kan menjadi salah satu 
penghasil gas terbesar di 
Indonesia dan memiliki 
kapasitas produksi gas 
yang mencapai 192 juta 
standar kaki kubik per 
hari (MMSCFD). Proyek 
gas dengan nilai Capex 
US$ 1,5 miliar ini ke 
depan akan memasok 
ketersediaan gas di 
Pulau Jawa yang cukup 
besar.

Dalam kunjungan 
ini, rombongan KPPIP 
mendapatkan paparan 
komprehensif tentang 
perkembangan proyek 
JTB dari Pjs. Senior 
Project Manager JTB, Eki 
Primudi, dan overview 
atas lingkungan sekitar. 
Usai paparan materi dan 
diskusi, kegiatan dilan-
jutkan dengan site tour 
guna melihat langsung 
dan mendapat gambaran 
faktual atas kondisi di 
Gas Processing Facility 
(GPF) dan well pad Jam-
baran East (JE). Selama 
kegiatan kunjungan 
peserta tetap menerap-
kan protokol kesehatan 
secara ketat. (es)

JAKARTA – Pertamina Patra 
Niaga, Sub Holding Commer-
cial & Trading PT Pertamina 
(Persero) memastikan stok dan 
penyaluran bahan bakar berjalan 
dengan maksimal, salah satunya 
adalah penyaluran solar subsidi. 

Pjs. Corporate Secretary Perta-
mina Patra Niaga Irto Ginting 
mengatakan, pertumbuhan 
ekonomi nasional saat ini yang 
realisasinya diatas 5% pasti akan 
berpengaruh terhadap peningkat-
an kebutuhan energi, salah satu-
nya Solar subsidi. Menyikapi hal 
ini, Pertamina Patra Niaga akan 
terus memastikan stok dan men-
jamin terjaga-nya proses distribusi 
dilapangan dengan maksimal. 

“Stok Solar subsidi secara 
nasional di level 20 hari dan setiap 
hari stok ini sekaligus proses pe-

nyaluran ke SPBU terus dimoni-
tor secara real time. Namun perlu 
diketahui secara nasional per 
Februari penyaluran Solar subsidi 
telah melebihi kuota sekitar 10%,” 
jelas Irto di Jakarta, Senin (21/3).

Irto melanjutkan, Pertamina 
Patra Niaga akan terus memonitor 
seluruh proses distribusi mulai 
dari Terminal BBM hingga kon-
sumen untuk memastikan SPBU 
selalu tersedia bahan bakar bagi 
masyarakat. Khusus Solar subsidi, 
kami akan fokus pelayanan di 
jalur logistik serta jalur-jalur yang 
memang penggunannya adalah 
yang berhak menikmatinya.

“Jadi masyarakat tidak perlu 
khawatir dan tidak perlu panic buy-
ing. Pembelian bahan bakar kami 
imbau untuk tetap sesuai dengan 
kebutuhan dan untuk tetap hemat 

dalam penggunaannya mengingat 
saat ini harga minyak sangatlah 
mahal,” lanjutnya.

Mengacu pada Peraturan 
Presiden No. 191 Tahun 2014, 
pengguna yang berhak atas Solar 
subsidi untuk sektor transpor-
tasi adalah kendaraan bermotor 
plat hitam untuk pengangkut 
orang atau barang, kendaraan 
bermotor plat kuning kecuali 
mobil pengangkut hasil tambang 
dan perkebunan dengan roda 
lebih dari 6, kendaraan layanan 
umum (ambulance, pemadam 
kebakaran, pengangkut sampah), 
kapal angkutan umum berbende-
ra Indonesia, kapal perintis, serta 
kereta api penumpang umum dan 
barang.

Untuk memastikan agar 
pengguna yang berhak atas 

Solar subsidi bisa dipahami 
masyarakat, Pertamina bersama 
seluruh stakeholder dan Peme-
rintah melalui BPH Migas akan 
terus meningkatkan edukasi dan 
sosialisasi mengenai regulasi 
yang telah dibuat mengenai pe-
nyaluran Solar subsidi.

“Solar subsidi yang sesuai pe-
runtukannya, sehingga pengguna 
Solar subsidi akan tepat sasaran 
dan masyarakat akan makin 
bijak menggunakan bahan bakar 
sesuai spek mesin kendaraan-
nya. Untuk pelaku industri dan 
masyarakat mampu kami imbau 
agar menggunakan BBM diesel 
non subsidi seperti Dexlite dan 
Pertamina Dex, dan Solar subsidi 
bisa digunakan oleh saudara kita 
yang lebih berhak dan membu-
tuhkan,” terang Irto. (es)

JAKARTA  - PT PLN Unit 
Induk Pembangunan Jawa Bagian 
Tengah (PLN UIP JBT) berhasil 
merampungkan pembangunan 
Saluran Udara Tegangan Ekstra 
Tinggi (SUTET) 500 kilo Volt (kV) 
jalur utara Jawa, yakni SUTET 
500 kV PLTU Indramayu – Cibatu 
Baru (Deltamas) senilai Rp 1,4 
triliun. Pengoperasian SUTET ini 
ditandai dengan disalurkannya 
tegangan perdana (energize).

General Manager PLN UIP JBT 
Djarot Hutabri EBS mengatakan, 
proyek strategis nasional (PSN) ini 
akan mengevakuasi daya dari pem-
bangkit-pembangkit listrik besar di 
Utara Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

“Pertumbuhan beban dan 
penambahan kapasitas pembangkit 
memerlukan pengembangan 
jalur  transmisi, baik transmisi 
baru maupun perkuatan transmisi 
eksisting. Oleh karena itu, kami 
sangat bangga telah menyelesai-
kan rangkaian SUTET Jalur Utara 
Jawa ini,” ujar General Manager 
PLN UIP JBT, Djarot Hutabri EBS, 
di Jakarta, Senin (21/3). 

Djarot menjelaskan proyek 
SUTET 500 kV PLTU Indramayu – 
Cibatu Baru (Deltamas) ini menjadi 
penutup dari serangkaian pemban-
gunan PSN infrastruktur ketenaga- 
listrikan Backbone Jalur Utara Jawa 
yang terdiri dari 235 tapak tower dan 

1 Low Level Gantry (LLG) sepan-
jang 204,4 kilometer sirkit (kms). 
SUTET 500 kV PLTU Indramayu 
– Cibatu Baru (Deltamas) akan men-
galirkan daya dari PLTU Indramayu 
di Kabupaten Indramayu sampai 
dengan Gardu Induk Tegangan 
Ekstra Tinggi (GITET) Cibatu Baru 
(Deltamas) yang berlokasi di Suka-
mukti, Kecamatan Bojongmangu, 
Kabupaten Bekasi. 

“Dengan dukungan dari 
berbagai pihak dan stakeholder, 
proses energize SUTET 500 kV 
PLTU Indramayu – Cibatu Baru 
(Deltamas) pada Line 1 alham-
dulillah telah berhasil dilakukan 
pada hari Senin lalu, 14 Maret 

2022 dan Line 2 pada kamis, 17 
Maret 2022,” tambah Djarot. 

Dalam pembangunannya, PLN 
memanfaatkan barang dan jasa 
industri domestik dengan penggu-
naan Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) mencapai 84,165 
persen. Hal ini sesuai dengan kom-
itmen PLN untuk meningkatkan 
penggunaan produk dalam negeri 
di berbagai proyek kelistrikan 
demi memacu pertumbuhan indus-
tri dan perekonomian  nasional. 

Selama pembangunan SUTET 
500 kV PLTU Indramayu – Cibatu 
Baru (Deltamas), proyek ini ber-
hasil menyerap tenaga kerja lokal 
hingga 1.378 orang. (rap)

Antara

Penyaluran Gas Elpiji
Petugas melayani warga yang membeli gas elpiji 3 kilogram bersubsidi pada pasar murah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palu di Palu, Sulawesi Tengah, 
beberapa waktu lalu. Gas elpiji 3 kilogram bersubsidi tersebut dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 18 ribu per tabung. 

Antara

Antre Solar
Sejumlah kapal nelayan antre untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Senin 
(21/3/2022). Sejumlah nelayan menyatakan puluhan kapal ikan dengan bobot kurang dari 
30 GT terpaksa antre mendapatkan minyak solar bersubsidi karena pasokan solar di SPBN 
tersebut terbatas hanya delapan ton per hari, sementara kebutuhan solar kapal nelayan 
sekitar 25 ton per hari.

JAKARTA –  Bahan bakar minyak (BBM) dan bahan dasar pelumas yang 
memenuhi kualitas racing berstandar internasional yang diproduksi oleh PT Kilang 
Pertamina Internasional (PT KPI) telah lolos uji coba tahap awal. Diharapkan, kedua 

produk ini  siap digunakan pada ajang MotoGP Mandalika 2023.
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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Public Disclosure

Direksi PT Mora Telematika Indonesia (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 telah 
ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham Perseroan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 34 tanggal 17 Maret 2022 dan telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan 
HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022 (“Akta No 34”)  dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, 
Notaris di Jakarta Selatan, dimana keputusannya adalah sebagai berikut: Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya penutupan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan ke-lima (ke-5) dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu 
memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

The Board of Directors of PT Mora Telematika Indonesia (the “Company”) hereby announces that On March 17, 2022, 
the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company 
by the Shareholders has been signed by the Company, as notarized in the Deed of Statement of the Decision of the 
Shareholders of the Company number 34 dated March 17, 2022 (“Deed No.34”)  were made by Aulia Taufani, SH, Notary 
in South Jakarta and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 
AHU-AH.01.03-0182075 dated March 18, 2022, where the decision is as follows:  Re-appointment of Members of the Board 
of Directors and Board of Commissioners for a period starting from the closing of the 5th  (fifth) Annual General Meeting 
of Shareholders without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of 
Directors and/or Board of Commissioners at any time before his term of office ends in accordance with the provisions of the 
Company’s Articles of Association. 

Susunan Pengurus Perseroan adalah :
Board of Management : 

Direktur Utama
President Director

: Galumbang Menak

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

: Jimmy Kadir

Komisaris Utama
President Commissioner

: Indra Nathan Kusnadi

Komisaris
Commissioner

: Karim Panjaitan

Komisaris Independen
Independent Commissioner

: Kanaka Puradiredja

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna 
memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
The information submitted in this Information Disclosure is information disclosed by the Company in order to comply with the 
provisions of the Financial Services Authorithy Number 31 regarding Obligations to Submit Information.

Jakarta, 22 Maret 2022
Jakarta, March 22, 2022
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