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Telkomsel Kunjungi
Pelanggan Setia
Vice President Consumer Sales
Telkomsel Area Jabotabek Jabar
Filin Yulia (kedua dari kiri) dan
General Manager Consumer
Sales Region Western
Jabotabek Riki A. Setiawan
(kiri) saat mengunjungi salah
satu pelanggan setia Telkomsel,
Walikota Tangerang Selatan
Drs. H. Benyamin Davnie (tiga
dari kanan) di Tangerang
Selatan, pekan lalu, untuk
mengucapkan terima kasih
telah menjadi bagian dari
pelanggan Telkomsel. Melalui
momentum HUT ke 27,
Telkomsel terus bertumbuh dan
berkembang mendampingi
masyarakat melalui berbagai
tantangan di setiap fase
kehidupan dengan memberikan
ragam solusi, inovasi produk
dan layanan terbaik melalui
keandalan tiga pilar digitalnya,
yakni sebagai penyedia Digital
Connectivity, Digital Platform,
dan Digital Service.
Istimewa

JAKARTA - Proyek Kereta Api (KA) Makassar-Parepare, Jalur KA Maros-Barru sepanjang 71 Km ditargetkan
dapat beroperasi pada Oktober mendatang. Jalur KA Maros-Barru yang dilengkapi delapan stasiun dan akan
melayani angkutan KA penumpang perintis tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Oleh Tri Murti

M

enteri Perhubungan
(Menhub) Budi Karya
Sumadi saat meninjau
Stasiun Tenate Rilau,
Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (28/5) mengungkapkan, dari tiga target utama penyelesaian
proyek KA Makassar-Parepare, target
pertama yang akan diselesaikan, yaitu
jalur KA Maros-Barru.
“Setelah dua tahun pandemi, ternyata perkembangan dari pembangunan
proyek ini sangat signifikan. Direncanakan bulan Oktober keretanya akan
mulai beroperasi,” ujar Menhub dalam
pernyataan resminya, Minggu (29/5).
Menhub meninjau Stasiun Tenate
Rilau dan menggunakan kereta inspeksi Kementerian Perhubungan
menuju Stasiun Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru. Turut hadir
dalam tinjauan, Dirjen Perkeretaapian
Zulfikri, Direktur Utama PT KAI Didiek
Hartantyo, Bupati Kabupaten Barru
Suardi Saleh, dan sejumlah pejabat
terkait lainnya.
Lebih jauh, selain sebagai angkutan
penumpang perintis, KA Maros-Barru
juga akan difungsikan sebagai kereta
wisata menuju sejumlah objek wisata di
Sulawesi Selatan yang potensial, seperti
di daerah Kabupaten Barru dan desa
wisata Rammang-Rammang.
“Saya mendorong Pemda bersama
stakeholder pariwisata mengembangkan wisata di sini, mulai dari kuli-

JAKARTA – Alibaba Cloud, tulang
punggung teknologi dan inteligensi
digital Alibaba Group, meluncurkan
sebuah program untuk mendukung
penguasaha start-up lokal di Indonesia.
Perusahaan asal Tiongkok tersebut
ingin berperan dalam penyediaan
sumber daya komputasi awan (cloud),
pelatihan dan masterclass, konsultasi
bisnis, serta memberi kesempatan
networking.
Dinamakan Go Startup Program
Indonesia, program tersebut akan

Budi Karya Sumadi
nernya, juga pemandangan gunung,
sawah, dan laut yang indah,” ucap
Menhub.
Selanjutnya, kata Menhub, target
kedua yaitu menyelesaikan jalur KA
yang menghubungkan ke Pelabuhan
Garongkong dan pabrik Semen Tonasa (Maros-Pangkep-Barru) untuk
melayani angkutan KA logistik, serta
perpanjangan jalur KA dari Stasiun
Maros ke Stasiun Mandai, yang ditargetkan selesai pada Maret 2023.
KA logistik/barang ini dibutuhkan di
Sulsel untuk mengangkut komoditas,
seperti batu bara, semen, dan lainnya
menuju ke Pelabuhan Garongkong.
Dengan kolaborasi KA penumpang dan
barang ini diharapkan jalur tersebut
akan produktif dan mampu menum-

menghadirkan pemateri para pengusaha berpengalaman, mulai dari
perusahaan unicorn, rising start-ups,
akselerator, dan perusahaan modal
ventura (venture capital/VC) untuk
berbagi informasi, membangun relasi,
masterclass, dan konsultasi 1:1.
“Alibaba Cloud berkomitmen untuk
lebih banyak berinvestasi di Indonesia
dalam beberapa inisiatif, termasuk pada
pelatihan talenta digital dan dukungan
pada komunitas start-up dan developer,” kata General Manager Alibaba
Cloud Indonesia Leon
Chen, dalam
keterangannya, pekan
lalu.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada
hari Jumat, 8 Juli 2022.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), maka Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari
Selasa, 14 Juni 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web
Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya
tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang
saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada hari Senin, 13 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah
Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal
16 POJK 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara
Rapat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
Pemanggilan Rapat.
Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran
dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.
Jakarta, 30 Mei 2022
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
Direksi
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buhkan titik-titik ekonomi baru di
daerah Sulsel.
Kemudian, target ketiga yaitu melanjutkan pembangunan jalur KA dari
Stasiun Barru ke Stasiun Pallanro, sehingga nantinya jalur KA ini bertambah
menjadi sepanjang kurang lebih 110
Km, yang membentang dari Stasiun
Mandai (Makassar) sampai ke Stasiun
Pallanro. Jalur ini ditargetkan dapat
beroperasi pada kuartal II-2024.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman
Sulaiman mengapresiasi komitmen
pemerintah pusat untuk memastikan
proyek strategis nasional tersebut
dapat berlanjut.
Ia mengatakan, pihaknya akan mendukung penyelesaian proyek ini, seperti kepastian pembebasan lahan dan
dukungan percepatan lainnya seperti
pengembangan kawasan wisata, dan
dukungan lainnya.
“Ini suatu terobosan dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi melalui Pak
Menhub. Ini menjadi kereta pertama di
Indonesia Timur. Mudah-mudahan, peninggalan ini dapat memudahkan pergerakan masyarakat Sulsel,” katanya.
Angkutan Batu Bara
Sebelumnya, proyek angkutan batu
bara di Sumatera Selatan (Sumsel),
Jalur KA Tanjung Enim-Dermaga Keramasan (Palembang) juga ditargetkan
rampung kuartal IV-2023. Sedangkan
jalur KA ke Dermaga Perajen dapat
diselesaikan pada 2026 dan akan diusulkan untuk menjadi proyek strategis

Peserta yang terdaftar pun akan
menerima bimbingan pemateri dari
para perusahaan start-up terkemuka,
termasuk Kopi Kenangan, ADVANCE.
AI, DANA, Xendit, NovelMe, Prosa.
AI, dan Eva Recruitment Solution by
HashMicro.
Selain itu, perusahaan venture capital East Ventures dan Skystar Capital,
mitra solusi termasuk Niagahoster
dan 3Dolphins, serta inkubator seperti
Indigo, dan juga mitra komunitas Startupedia (Alpha Momentum Indonesia)
& Cubic ikut dilibatkan.
Dalam program itu, start-up yang
terdaftar berhak mendapatkan kupon
hingga US$ 50.000. Mereka akan mendapatkan dukungan khusus secara
teknis maupun bisnis, mendapatkan
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Dengan ini diumumkan pengambilalihan 9,900 lembar saham-saham
yang merupakan 99% dari seluruh Saham Perseroan PT. Tiga
Pilar Energitama oleh PT. Panah Perak Megasarana dan telah
mendapatkan persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan
yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Mei 2022.
Segala bentuk keberatan oleh Pihak lain yang berkepentingan
terhadap rencana pengambilalihan Saham Perseroan tersebut agar
dapat di sampaikan kepada Perseroan ke alamat berikut :
PT. Tiga Pilar Energitama
Bellezza BSA 1st Floor SA 1-06,Jl.Letjen Soepeno,
Permata Hijau, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12210
Dan sudah harus di terima oleh Perseroan dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini.
Pengumuman ini di buat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127
ayat (8) UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
Jakarta, 30 Mei 2022
PT. Tiga Pilar Energitama
Direktur

nasional.
“Keberadaan jalur kereta api menuju
kawasan pertambangan sangat penting
untuk memperlancar distribusi komoditas batu bara, yang dapat diolah menjadi beberapa produk turunan sehingga
bisa memiliki nilai tambah. Semoga ini
dapat memberikan manfaat yang besar
bagi masyarakat Sumsel,” kata Menhub
Budi Karya Sumadi belum lama ini.
Menhub menjelaskan, melalui sinergi tiga BUMN, yakni PT Kereta Api
Indonesia/ KAI (Persero), PT Bukit
Asam Tbk, dan PT PLN (Persero)
akan dikerjakan sebanyak dua proyek kereta api, yaitu jalur kereta api
Tanjung Enim-Dermaga Keramasan
(Palembang) dan jalur kereta api ke
Dermaga Perajen.
Lebih jauh, Kemenhub mendukung
pengembangan angkutan batu bara
menggunakan kereta api, melalui
sinergi tiga BUMN yakni PT KAI, PT
Bukit Asam, dan PT PLN.
“Saya apresiasi sinergi BUMN untuk
memastikan konektivitas transportasi
menuju ke kawasan pertambangan
menjadi lebih baik dan lebih cepat.
Kami selaku regulator akan mendukung sepenuhnya,” jelas Menhub .
Menhub menjelaskan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi
di wilayah yang sudah memiliki nilai
ekonomis seyogyanya dilakukan oleh
BUMN ataupun sektor swasta.
“Karena APBN banyak digunakan
untuk membangun konektivitas transportasi di daerah pinggir dan terluar,”
ungkap Menhub.

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk
terus mengembangkan solusi berbasis internet of things (IoT) yang
mengakomodasi para pelaku usaha
dari berbagai segmen usaha. Salah
satu produk yang sedang dikembangkan di lab pengembangan
adalah solusi Temptrax 2501, smart
chiller guna menjawab kebutuhan
industri cold chain.
Solusi tersebut akan dihadirkan
dengan tujuan untuk membantu
permasalahan dalam rantai industri
berbasis cold storage guna menjaga
I Gede Darmayusa
kualitas makanan dan obat-obatan
dengan cara monitoring lingkungan tempat penyimpanan.
X-Camp, lab pengembangan IoT milik XL Axiata, telah mengembangkan solusi Temptrax 2501 sejak tahun 2021. Saat ini, solusi ini
masih dalam bentuk prototipe untuk dikembangkan lebih lanjut
sesuai dengan kebutuhan pengguna dari kalangan industri.
Meski demikian, setelah melalui uji coba beberapa bulan, semua
fungsi Temptrax 2501 sebenarnya sudah bisa bekerja secara optimal
saat perilisannya pada 1 April 2022.
“Temptrax 2501 adalah MVP (minimum viable product) yang
dibuat oleh X-Camp, fasilitas lab IoT yang kami miliki, yang siap
dibuat secara masif,” ujar Direktur & Chief Teknologi Officer XL
Axiata I Gede Darmayusa, dalam pernyataannya, dikutip Minggu
(29/5/2022).
Seperti halnya produk IoT lain, lanjut dia, Temptrax 2501 harus
senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan market yang biasanya
spesik. Kustomisasi terkait fitur, service level agreement (SLA), dan
harganya saat ini masih perlu dipelajari lebih lanjut sesuai dengan
kebutuhan user sebelum lanjut ke ranah komersialisasi.
“Saat ini, Temptrax juga sudah dapat terintegrasi dengan sistem
SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) milik
Kemenkes RI,” imbuhnya.
Gede menjelaskan, awalnya, solusi tersebut diciptakan berdasarkan situasi saat pandemi, yaitu saat proses pendistribusian vaksin Covid-19 belum tersebar merata di seluruh Indonesia serta pengecekan
suhu vaksin masih dilakukan secara manual di lokasi penyimpanan.
Selain itu, mengingat Indonesia merupakan pasar terbesar ke-7 di
dunia pada industri cold chain, solusi ini dapat mengatasi problematika serupa pada kasus dalam industri makanan dn minuman (F&B),
seperti frozen food dan es krim.
Lalu, bagaimana cara kerja solusi Temptrax 2501? Perangkat ini
ditaruh di dalam tempat penyimpanan yang bersuhu dingin. Dengan
demikian, Temptrax bisa mengukur suhu di dalam tempat pendingin
tersebut.
Dengan dilengkapi GPS, perangkat bisa mendeteksi posisi alat
pendingin. Selanjutnya semua data-data yang dihasilkan dari sensor
dikirimkan ke server IoT melalui mode komunikasi GSM, baik
jaringan 2G, 3G, maupun 4G).
Kemudian, pengguna bisa mengakses data-data tersebut melalui
perangkat monitoring khusus atau juga melalui smartphone. Metode
monitoring suhu lingkungan yang akurat dapat mencegah dan menanggulangi masalah yang ada di tempat penyimpanan.
Perlakuan yang tepat bagi komoditas yang disimpan pun dapat
meningkatkan kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar. (lm)

JAKARTA-Pelabuhan Indonesia/Pelindo (Persero) tengah menyiapkan beberapa skema pemberian relaksasi bagi para pengguna jasa
pelabuhan yang terdampak oleh banjir rob yang menerjang pesisir
utara Semarang. Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali
Mulyono mengatakan, sebagai operator Pelabuhan Tanjung Emas,
Pelindo telah bertemu dengan beberapa pengguna jasa untuk membahas mengenai langkah yang akan ditempuh perseroan pasca-banjir
rob.
“Relaksasi akan diberikan baik untuk pelanggan peti kemas maupun non peti kemas terdampak langsung akibat rob yang menerjang
sejak Senin (23/5),” katanya dalam pernyataan resminya pekan lalu.
Untuk pelanggan peti kemas misalnya grup usaha di bawah
perseroan yakni PT Pelindo Terminal Petikemas akan memberikan
pembebasan biaya penumpukan bagi peti kemas yang terdampak
di dalam area TPK Semarang. Pembebasan biaya penumpukan
diberikan selama 5 hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 hingga
28 Mei 2022 termasuk juga biaya yang disebabkan peti kemas
belum dapat delivery (keluar dari area terminal). Juga atas biaya
peti kemas yang melebihi batas waktu maksimal penerimaan di
terminal (closing).
“Selain biaya penumpukan ada juga pembebasan biaya tambat
kapal yang sandar pada tanggal 23 Mei 2022 dihitung sejak estimasi
keberangkatan kapal hingga realisasi keberangkatan kapal, kami
juga membebaskan biaya pergerakan tambahan untuk evakuasi
peti kemas agar tidak terdampak oleh air rob,” jelas Ali.
akses ke sumber daya ekosistem lokal
Potensi peti kemas yang terdampak sekitar 719 peti kemas,
milik Alibaba Cloud, joint marketing,
dengan asumsi peti kemas di tumpukan paling bawah yang ada di
dan mendapatkan peluang jaringan
lapangan penumpukan terkena rob.
(networking) bisnis.
Selain bagi pelanggan peti kemas, skema relaksasi juga akan
Selain itu, star t-up yang terlibat
diberikan untuk pelanggan non peti kemas, yaitu bagi mereka yang
bisa mengikuti Alibaba Cloud Demo
berkegiatan di dermaga pelabuhan dalam, dermaga samudera dan
Day, sebuah pitching event yang akan
dermaga nusantara. Kapal-kapal di area tersebut yang tidak dapat
diselenggarakan di bulan Agustus
beroperasi karena banjir akan mendapatkan sejumlah kelonggaran
mendatang. Para pemenang pun akan
biaya, yaitu biaya tambat, biaya penumpukan pada area fumigasi,
mendapatkan sumber daya cloud senibiaya pindah lokasi penimbunan (PLP) dan pusat logistik berikat.
lai US$ 60.000 dan akses peluang ke
“Untuk teknis relaksasi kami akan berkomunikasi kembali secara
investasi global.
intensif dengan para pengguna jasa,” kata Ali.
“Bersama dengan mitra yang telah
Lebih lanjut Ali mengatakan sejumlah harapan disampaikan oleh
berpartisipasi untuk berbagi pengapara pengguna jasa. Salah satunya adalah agar TPK Semarang
laman, sumber daya dan bimbingan
dapat pulih dan beroperasi secara normal kembali. Mereka juga
mereka, kami bersama-sama berharap
berharap agar Pelabuhan Tanjung Emas terbebas dari rob.
untuk dapat berkontribusi kepada koSementara itu, GM Pelindo Cabang Tanjung Emas Hardianto
munitas start-up di Indonesia yang bermengungkapkan, sejauh ini penanganan banjir rob akibat jebolnya
kembang pesat,” imbuhnya. (man)
tanggul PT Lamicitra Nusantara menunjukkan perkembangan yang
cukup baik. Tanggul jebol tersebut telah berhasil
ditutup oleh tim gabungan pada Jumat (27/5) pagi.
Selanjutnya, dilakukan pemompaan air rob yang ada
di dalam area pelabuhan untuk dialirkan ke kolam
penampungan untuk selanjutnya dibuang kembali ke
Dengan ini diumumkan pengambilalihan 7,000 lembar saham-saham
yang merupakan 70% dari seluruh Saham Perseroan PT. Tiga
laut.
Pilar Energitama yang dimiliki oleh PT. Panah Perak Megasarana
“Air yang masuk lewat tanggul jebol dapat dibenoleh Carbon Resilience, Pte. Ltd dan telah mendapatkan
dung, kondisi pagi ini Sabtu (28/05) air di dalam area
persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berlaku
pelabuhan telah surut,” terang Hardianto.
efektif sejak tanggal 25 Mei 2022.
Dia menambahkan, sebetulnya sistem pompa
Segala bentuk keberatan oleh Pihak lain yang berkepentingan
yang dibangun Pelindo dapat menangani rob hingga
terhadap rencana pengambilalihan Saham Perseroan tersebut agar
dapat di sampaikan kepada Perseroan ke alamat berikut :
ketinggian air pasang 130 cm, namun karena pada
kejadian kali ini ada fenomena alam dan diperparah
PT. Panah Perak Megasarana
Jl.Bunga Mawar No.7A, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak
dengan tanggul milik swasta yang jebol, mengakibatJakarta Selatan, DKI Jakarta 12410
kan sejumlah pompa Pelindo terendam air. Saat ini di
Dan sudah harus di terima oleh Perseroan dalam waktu 30 (tiga
sepanjang Jalan Coaster yang merupakan jalan utama
puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini.
Pelabuhan Tanjung Emas air akibat banjir rob telah
Pengumuman ini di buat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127
surut. Tidak terlihat lagi genangan tinggi yang mengayat (8) UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
ganggu lalu lintas kendaraan yang akan beraktivitas
di dalam terminal. Menurut Hardianto air di dalam
Jakarta, 30 Mei 2022
PT. Panah Perak Megasarana
pelabuhan telah dipompa keluar dengan pompa milik
Direktur
Pelindo dan BBWS. (ros)
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