
KOMPAS.com  Bola  Entertainment  Tekno  Otomotif  Forum  Images  Mobile  Cetak  ePaper  Pemilu  
PasangIklan  GramediaShop   

Berita Utama Bisnis & Keuangan Humaniora International Opini Politik & Hukum Sosok Nama & Peristiwa

Bagian Selatan Sumatera Bagian Utara Foto Lepas   

 

Senin, 22 Maret 2010

Kamis, 18 Maret 2010 | 03:32 WIB 

Jakarta, Kompas - Kebutuhan dana investasi untuk membangun 70.000 menara telekomunikasi 
sebesar Rp 70 triliun per tahun sulit terpenuhi tanpa masuknya modal asing. Dalam lima tahun 
ke depan, kebutuhan menara sebanyak 200.000. 

”Padahal, kebutuhan untuk membangun satu menara telekomunikasi Rp 1 miliar dan masih 
banyak wilayah yang blank spot (tidak tercapai oleh sinyal operator telekomunikasi). 
Kebutuhannya masih mencapai 100.000-200.000 menara,” ungkap Ketua Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan di Jakarta, Rabu (17/3). 

Menurut Gita, pembangunan 200.000 menara itu hanya bisa diwujudkan dengan dukungan 
penanam modal asing. Modal domestik tidak bisa diharapkan dapat menutup semua target 
pembangunan menara tersebut tepat waktu karena sumber dana dari dalam negeri sangat 
terbatas. 

”Dari mana investor lokal bisa mendapatkan dana investasi sebesar itu? Tidak akan ada bank 
yang sanggup menutup kebutuhan dana sebesar itu di dalam negeri. Jika ini (pembangunan 
menara) tertutup bagi asing, akan sangat sulit untuk mengejar target pembangunan 200.000 
menara dalam waktu singkat,” ungkapnya. 

Pernyataan Gita itu menegaskan kembali bahwa di antara pejabat pemerintah masih ada 
pandangan yang berbeda terkait kategori investasi di bidang menara telekomunikasi 
sehubungan dengan daftar negatif investasi. 
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BKPM menghendaki agar pembangunan menara telekomunikasi tetap terbuka bagi penanaman 
modal asing, sedangkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika 
menginginkan agar investasi menara telekomunikasi adalah lahan pelaku usaha domestik. 

Gita menuturkan, ketersediaan dana yang bisa disiapkan oleh investor asing tidak terbatas. 
Tingginya kebutuhan dana investasi seharusnya membuat pemerintah lebih realistis. 

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, sikap 
pemerintah sudah final bahwa masalah investasi untuk menara komunikasi hanya diberikan 
kepada pemodal dalam negeri. 

Itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum, Menteri 
Komunikasi dan Informatika, dan Ketua BKPM pada 1 April 2009. 

”Tetap mengikuti SKB itu, catat pernyataan saya. Dengan demikian, penyelesaian revisi DNI 
tinggal satu kali pertemuan lagi. Sekarang kami sedang merapikan saja,” ujarnya. 

Masuknya menara telekomunikasi ke dalam DNI tidak menutup peluang bagi pengusaha lokal 
untuk menghimpun dana dari mana pun, termasuk sumber dana asing. ”Ada banyak fund 
manager yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kemampuan kita dalam membangun menara 
terhambat,” katanya. (OIN) 
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