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M
enteri BUMN Erick 
Thohir mengatakan, 
dunia sedang terjadi 
masalah terkait rantai 
pasok minyak men-

tah seiring terjadinya konflik Ru-
sia-Ukraina. Namun dia mengung- 
kapkan Indonesia memiliki kekuatan 
fundamental dalam menyikapi lonjak- 
an harga minyak dunia.

“Tidak mungkin Indonesia sebuah 
negara yang punya kekuatan funda-
mental ekonomi akan memberatkan 
rakyatnya. Di situlah negara hadir 
seperti [penanganan] Covid-19,” kata 
Erick di Jakarta, Senin malam (9/5).

Erick mengungkapkan pertumbu-
han ekonomi nasional mencapai 5%. 
Menurutnya pertumbuhan tersebut 
tertinggi di dunia. Dia menegaskan Pe-
merintah tidak akan mengambil kebija-
kan yang memberatkan masyarakat. 

“Pemerintah akan memberikan 
kebijakan yang terbaik untuk rakyat 
Indonesia. Termasuk kita akan terus 
mengintervensi minyak goreng atau 
CPO. Kita harus menjaga kepentingan 
nasional,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM 
harga minyak mentah Indonesia atau ICP 
meningkat lebih dari US$ 100 per barel. 
sedangkan asumsi ICP dalam APBN 
2022 hanya US$ 63 per barel. ICP Maret 
2022 mencapai US$113,5 per barel. Se-
mentara, rata-rata ICP 1 Januari hingga 
26 April 2022 adalah US$ 99,23 per barel.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menga-
takan fokus Pemerintah saat ini adalah 
memastikan agar pasokan BBM dan 

LPG terjaga dengan baik di tengah ting-
ginya harga komoditas energi. Berbagai 
evaluasi terus dilakukan, termasuk 
penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran 
sehingga menghasilkan efisiensi yang 
dapat mengurangi beban subsidi energi.

“Kita pasti akan melakukan evalu-

asi-evaluasi, dan tidak mungkin kita 
akan membebankan masyarakat 
dengan beban yang demikian berat 
secara drastis,” kata Arifin dalam 
keterangannya pekan lalu.

Upaya evaluasi yang dilakukan di 
antaranya adalah melakukan validasi 
data kependudukan yang ada di Data 
Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). 
PT Pertamina (Persero) juga sudah 
melakukan proses digitalisasi sistem 
pengisian BBM di SPBU. Selain itu, 
pengawasan langsung dan sanksi ter-
hadap penyalahgunaan BBM subsidi.

Agar pendistribusian BBM bersubsidi 
lebih tepat sasaran kepada masyarakat 
yang berhak, saat ini sedang dilakukan 
revisi atas Peraturan Presiden nomor 
191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, 
Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran 
Bahan Bakar Minyak.

Pemerintah, menurut Arifin, terus 
melakukan berbagai upaya secara 
internal yaitu bagaimana agar penya- 
luran BBM tepat sasaran sehingga 
terjadi efisiensi yang bisa mengurangi 
beban keuangan negara. Di samping 
itu, masyarakat juga didorong untuk 
hemat energi dan membangun ke-
sadaran untuk dapat memanfaatkan 
energi seefektif mungkin.

Oleh Rangga Prakoso

JAKARTA - PT Pertamina Patra 
Niaga Subholding Commercial & 
Trading PT Pertamina (Persero) 
terus menyiagakan Tim Satuan Tugas 
Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 
2022 hingga 16 Mei, guna menganti-
sipasi masih adanya masyarakat yang 
melakukan perjalanan.

“Pada arus balik, Pertamina berhasil 
memenuhi kebutuhan BBM pemudik 
yang meningkat hingga +29% pada pun-
caknya, angkanya terlihat lebih rendah 
karena sebaran pemudik arus balik 
yang lebih fleksibel. Seluruh pemudik 
Pertamina layani dengan maksimal dan 
setiap hari pun kami terus monitor agar 
stok dan distribusi di SPBU berjalan 
dengan baik untuk memenuhi kebutuhan BBM yang luar biasa sepanjang 
arus mudik dan balik ini,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga 
Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasu-
tion dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/5).

Berdasarkan catatan Jasa Marga, pada Sabtu (7/5) kemarin 
merupakan rekor arus balik tertinggi ‘sepanjang sejarah jalan tol di 
Indonesia’ dimana lebih dari 170 ribu kendaraan bergerak dari timur 
menuju Jabodetabek melalui tol, naik 2,2% dibandingkan 2019 atau 
159% dibandingkan tahun lalu.

Tren konsumsi BBM pemudik juga dapat terlihat selama periode H+3 
hingga H+6 arus balik. Untuk wilayah dengan peningkatan konsumsi 
tertinggi terjadi di Kabupaten Brebes, dengan peningkatan konsumsi 
mencapai 813 Kilo Liter (KL) per hari atau meningkat 120% dibandingkan 
rerata normal yang hanya 368 KL/hari. Wilayah dengan konsumsi tertinggi 
selanjutnya adalah Kabupaten Kebumen, 678 KL/hari atau naik 119% 
dibandingkan kondisi normal yakni 309 KL/hari, dan Kabupaten Tegal 743 
KL/hari atau naik 102% dibandingkan kondisi normal diangka 366 KL/hari. 

Rekor tidak hanya terpecahkan di jalur darat, Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan pesawat dan pe-
numpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai rekor 
tertinggi sejak pandemi pada hari Minggu (8/5) atau H+5 Lebaran 
yang diprediksi menjadi puncak arus balik, tercatat ada 1.130 pener-
bangan dengan 150.000 penumpang. 

“Hal ini juga terbukti dari konsumsi Avtur pada puncak arus balik 
lalu pada Jumat, Sabtu, dan Minggu yang meningkat hingga +24% 
secara nasional,” lanjut Alfian. 

Alfian tidak lupa, Pertamina turut mengungkapkan apresiasi serta ter-
ima kasihnya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, 
Kementerian BUMN, Kepolisian, TNI, Jasa Marga, Telkom, Perbankan, 
Pemerintah Daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung 
kelancaran operasional dan menyukseskan layanan energi oleh Pertami-
na sepanjang masa Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 2022. (rap)

JAKARTA - PT PLN (Persero) akan menyiapkan suplai listrik sebe-
sar 1,38 Mega Volt Ampere (MVA) atau setara untuk 1.061 rumah 
guna mendukung ajang balap motor cross internasional, MXGP of 
Indonesia Samota Sumbawa 2022. Besaran itu hasil dari survei yang 
dilakukan tim PLN sebelumnya. 

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sumbawa 
Wiedhyarno Arief mengatakan, PLN berkomitmen untuk mem-
berikan pelayanan yang terbaik, agar event berskala internasional 
tersebut dapat berjalan aman dan lancar. PLN pun telah berpengal-
aman dalam menghadirkan listrik yang andal dan berkualitas pada 
perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Februari lalu.

“Ini tentunya kebanggaan yang luar biasa untuk NTB, dan PLN 
siap mendukung dari sisi kelistrikannya,” kata Wiedhy dalam keter-
angannya di Jakarta, Selasa (10/5).

Untuk itu, lanjut dia, sejak jauh hari tim PLN melakukan survei 
lokasi dalam menghitung kebutuhan daya listrik untuk rangkaian 
acara MXGP pada bulan April 2022.

“Kebutuhan listrik untuk MXGP ini cukup besar. Kami sudah 
mempersiapkan suplai listrik yang andal untuk event,” ujar Wiedhy.

Dia pun menyebutkan, total daya mampu Sistem Kelistrikan Sum-
bawa per Mei 2022 mencapai 140 Megawatt (MW) dengan beban se-
besar 118 MW. Ini berarti masih ada cadangan daya sebesar 22 MW 
yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat di Pulau Sumbawa dalam 
menyambut gelaran MXGP of Indonesia Samota Sumbawa 2022.

PLN pun saat ini mulai fokus berkoordinasi dengan seluruh 
stakeholder terkait untuk mempersiapkan infrastruktur kelistrikan. 
Wiedhy pun berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan, agar 
seluruh proses dapat berjalan aman dan lancar.

“Tentunya kami akan sangat memerlukan sinergi dari seluruh 
stakeholder terkait, baik dari pemerintah daerah maupun pihak 
swasta yang terlibat. Tanpa dukungan semua pihak, mustahil PLN 
dapat melakukan semuanya sendiri,” ujar Wiedhy.

Ajang motor cross paling bergengsi di dunia ini rencananya akan 
dihelat pada 26 Juni 2022 di Sirkuit Samota Adventure Land, Samota, 
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (rap)

JAKARTA – Pertamina 
melalui subholding Pertam-
ina New Renewable Energy 
menginisiasi peningkatan 
kapasitas terpasang panas 
bumi, melalui penerapan 
teknologi Binary dengan 
membangun Binary Unit 
untuk menghasilkan 
potensi tambahan kapasitas 
listrik hingga 25 MW.

Binary Unit merupakan 
fasilitas yang memanfaat-
kan brine (cairan/air pa-
nas bumi) yang diinjeksi 
kembali ke dalam perut 
bumi untuk menghasilkan 
listrik, sehingga dapat me-
nambah kapasitas listrik 
yang dihasilkan.

“Ini adalah salah satu 
quick win untuk Indonesia 
meningkatkan bauran 
energi dari energi baru 
dan terbarukan. Karena 
pertama, dari sisi hulu pem-
bangunan Binary Unit ini 
tidak memerlukan eksplo-
rasi sumur baru, sehingga 
lebih cepat dan investasinya 
lebih rendah. Kedua, dari 
sisi konstruksi pemban-
gunannya lebih cepat 
karena sistemnya modular, 
sehingga investasinya juga 
lebih efisien,” kata Direktur 

Utama PT Pertamina  Nicke 
Widyawati, belum lama ini.

Salah satu wilayah kerja 
panas bumi yang telah 
mengembangkan binary 
unit adalah  wilayah La-
hendong yang dikelola 
oleh PT Pertamina Geo-
thermal Energy (PGE).

PGE wilayah Lahendong 
telah memberikan kontri-
busi yang cukup besar di 
dalam suplai sistem kelis-
trikan di wilayah Sulawesi 
Utara, yakni sebesar 20% 
atau sekitar 120 MW dari 
589 MW kapasitas terpa-
sang daerah tersebut.

“Hal ini sudah melampaui 
rata-rata daerah lainnya kare-
na secara umum porsi suplai 
energi baru dan terbarukan 
rata-rata 12% di dalam sistem 
kelistrikan,” ujar Direktur 
Utama Pertamina Nicke 
Widyawati pada Senin, 25 
April 2022, di Kantor PGE 
area Lahendong, Tomohon, 
Sulawesi Utara.

Kapasitas terpasang di 
area panas bumi PGE di 
Lahendong ini berasal dari 
enam Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi (PLTP) 
yang telah dioperasikan. Ke 
depan, PGE memiliki ren-

cana pengembangan jangka 
panjang dengan menambah 
dua unit PLTP baru yang 
masing-masing memiliki 
estimasi kapasitas 20 MW.

Dengan investasi yang 
rendah, lanjut Nicke, maka 
biaya produksi listrik juga 
bisa lebih rendah. Semakin 
besar Binary Unit yang 
dioperasikan maka tam-
bahan listrik akan semakin 
besar. Sehingga secara 
keseluruhan investasi bisa 
lebih murah.

“Kami melihat, Indone-
sia dengan potensi 28.000 
MW di Geothermal ini 
menjadi satu-satunya 
renewable energy dengan 
best load. Artinya, energi 
dari panas bumi ini selalu 
tersedia dan tidak memer-
lukan back up seperti ener-
gi angin maupun matahari 
yang bersifat intermiten. 
Selain itu, binary juga 
merupakan salah satu so-
lusi yang bisa menurunkan 
tarif listrik dan sudah 
dipastikan ketersediaan-
nya,” ujar Nicke.

Senada dengan Nicke, 
Dannif Danusaputro selaku 
Direktur Utama PT Pertam-
ina Power Indonesia, Sub-

holding PNRE Pertamina 
mengatakan, Binary Unit di 
Lahendong Sulawesi Utara 
ini akan menjadi milestone 
penerapan teknologi binary 
yang akan dikembangkan 
pada  wilayah kerja panas 
bumi PGE lainnya.

“Ini sangat bagus, kami 
ingin segera meningkatkan 
energy mix dari panas bumi 

dalam sistem kelistrikan, 
binary ini salah satu tero-
bosannya,” ujar Dannif. 

Pertamina sebagai pi-
onir pengembangan panas 
bumi di Indonesia yang di-
lanjutkan oleh PGE,  telah 
mempunyai pengalaman 
hampir 40 tahun dalam 
pengoperasian lapangan 
panas bumi. (es)
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Pemeriksaan Jaringan
Pekerja mitra PLN memeriksa jaringan listrik di pusat pertokoan usai Idul Fitri, Tangerang, Selasa (10/5/2022). Layanan pemeriksaan jaringan listrik ini guna menjaga kualitas 
layanan supaya kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi. 

Alfian Nasution

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa kenaikan harga 
bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bukan opsi yang akan diambil oleh 

Pemerintah, meskipun harga minyak dunia masih melambung. Pasalnya, bensin 
dengan oktan (RON) 90 itu mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan 

harga Pertalite dinilai akan membebani masyarakat.

Erick Thohir
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Bersama ini kami memberitahukan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 
tanggal 28 April 2022 dan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih 
sebesar Rp226.451.788.451,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh 
Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) untuk pembagian dividen Tunai 
tahun buku 2021 (Audited), dengan nilai per lembar saham sebesar  Rp439,- (Empat Ratus tiga puluh Sembilan 
Rupiah)
Pembayaran Dividen Tunai  tahun buku 2021 ini akan dilaksanakan sebagaimana jadwal berikut :

PT JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.
PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA

PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Keterangan Rincian Jumlah/Waktu
Total Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2021 Rp226.451.788.451,- 
Nilai per lembar saham Rp439,-
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak (Recording Date) 17 Mei 2022
Tanggal Pembayaran 27 Mei 2022
Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak 17 Juni 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
a) Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 

Saham Perseroan (Recording Date) yang ditetapkan untuk setiap tahapan pembayaran.
b) Bagi pemegang saham yang sahamnya masuk dalam penitipan kolektif di KSEI Pembayaran dividen Tunai akan 

dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek atau bank kustodian pada tanggal 
Pembayaran. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

c) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan 
mengirim dividen Tunai untuk masing-masing tahap melalui bank transfer bilamana Pemegang Saham telah 
menyampaikan rekening banknya pada tanggal Recording Date. Bagi yang belum menyampaikan nomor 
rekening banknya Perseroan akan mengirimkan cek dividen ke alamat pemegang saham.

d) Atas pembayaran Dividen, Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan 
ketentuan dan tarif yang berlaku.

e) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum 
mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek                     
PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 lantai 2 Jakarta 10120, paling lambat 
pada tanggal 14 Mei 2022 Pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP dividen Tunai yang dibayarkan akan 
dikenakan PPh pasal 23 sebesar 30%

f) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan mengunakan 
tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU 
Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi 
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada BAE paling lambat pada tanggal recording date, 
tanpa adanya formulir GT-1 dan DGT-2 dimaksud maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 
sebesar 20%

Jakarta, 11 Mei 2022
PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk.
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Tidak mungkin Indonesia 
sebuah negara yang 
punya kekuatan 
fundamental ekonomi 
akan memberatkan 
rakyatnya. Di situlah 
negara hadir seperti 
[penanganan] Covid-19.

Erick Thohir
Menteri BUMN


