Telekomunikasi Kota Semarang pada hari Jumat
tanggal 31 Januari Tahun 2020 di Gedung Balai
Kota Semarang oleh Bapak Resi Y. Bramani dan
Bapak R. Hendro Prasetyo selaku Kepala dan
Wakil Kepala KSO BPS-MORATELINDO dengan
Bapak Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang.
SIARAN PERS

Acara penandatanganan perjanjian ini juga dihadiri
dan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Ibu

Semarang, 31 Januari 2020

Hevearita Gunaryanti Rahayu, perwakilan dari
MORATELINDO KEMBALI MEMPEROLEH

Kementerian

Dalam

Negeri,

perwakilan

dari

KEPERCAYAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala

PROYEK PELAYANAN PUBLIK PEMBANGUNAN

Daerah dan perwakilannya, dimana hal ini dapat

SALURAN KABEL SERAT OPTIK DAN MENARA

diniliai sebagai bentuk dukungan dan perhatian

MICROCELL POLE BERSAMA

khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Kota

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring

Semarang

terhadap

perkembangan

infrastruktur telekomunikasi Kota Semarang.

Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya
merupakan proyek strategis nasional infrastruktur Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik
prioritas Pemerintah Pusat, PT Mora Telematika Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang
Indonesia (“Moratelindo”) melalui KSO BPS- merupakan proyek pembangunan pengoperasian,
MORATELINDO yang merupakan joint operation pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari
dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan beton bertulang dengan bentuk penampang huruf
antara Moratelindo dengan PT Bhumi Pandanaran “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE HighSejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil density polyethylene) bersama yang digunakan
seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama untuk penempatan kabel serat optik oleh para
Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat
Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, lagi kabel-kabel serat optik udara melaui tiang-tiang
berhasil

kembali

memperoleh

kepercayaan dan Microcell pole (menara mikro telekomunikasi

Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama selular) yang akan digunakan oleh para operator
dalam

proyek

pengusahaan

pengoperasian, telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat
penyediaan
pelayanan pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-

pembangunan,
dan

infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota MORATELINDO

akan

melaksanakan

Semarang dengan nilai investasi sebesar Rp. 617 pembangunan pekerjaan ducting Bersama dengan
perkiraan

milliar.

sepanjang

506.064-meter

U-ditch

dan/atau Makroduct dan sebanyak-banyaknya 361
Kerja sama proyek tersebut ditandai dengan Microcell pole di ruas jalan milik pemerintah kota
penandatanganan
Perjanjian
Kerja
Sama
Semarang yang pelaksanaan pembangunannya
Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif
akan dibagi menjadi 2 (dua) zonasi dan 6 (enam)

1

tahap/batch pembangunan. Dengan pelaksanaan Tenggara Timur (NTT), Maluku Barat Daya, Papua,
proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan Papua Barat, Singapura dan Malaka.
estetika infrastruktur suatu kota akan mampu

Pada

mempersiapkan Kota Semarang menuju smart city

proyek

Pembangunan infrastruktur kabel serat optik di

menghadirkan

proyek
kota

ini

yang

lebih

indah

nasional

dengan

menunjuk

melalui anak usahanya yaitu PT Palapa Ring Barat

dilaksanakannya
tentunya

strategis

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),

menyebabkan kota tampak kusam dan mengurangi

pembangunan

Indonesia

Barat dan Palapa Ring Timur. Dengan skema Kerja

dilakukan, tidak tertata dengan baik sehingga

Dengan

Pemerintah

Moratelindo sebagai pemenang tender Palapa Ring

hampir semua kota di Indonesia yang selama ini

kota.

2016,

mempercayakan Moratelindo untuk menjalankan

yang mendukung pembangunan ekonomi digital.

keindahan

tahun

(PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT),

akan

Moratelindo telah berhasil membangun jaringan

dan

fiber optic dengan total panjang jaringan mencapai

berestetika.

10.710 km, dimana PRB membangun sepanjang

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan 2.256 km jaringan fiber optic darat yang
KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja menghubungkan wilayah Riau, Kepulauan Riau,
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Natuna dan Singkawang; dan PTT membangun
dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan sepanjang 8.454 km jaringan fiber optic yang
periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terbagi menjadi 50% jaringan fiber optic laut, 45%
terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial jaringan fiber optic darat dan 5% microwave links,
dimana pembangunan proyek diperkirakan dapat yang menghubungkan wilayah NTT, NTB, Maluku,
selesai pada akhir tahun 2021. Adapun nilai Papua dan Papua Barat. Jaringan Palapa Ring
investasi

atas

Rp.617

Miliar

pengembalian

proyek

mencapai Barat sudah mulai beroperasi sejak tahun 2018,
Sebagai
bentuk sedangkan Jaringan Palapa Ring Timur mulai
KSO
BPS- beroperasi sejak tahun 2019.

diperkirakan

dimana
investasi,

MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek Moratelindo akan terus membangun jaringan fiber
ke operator-operator telekomunikasi selama 20 optic di seluruh kota-kota yang ada di wilayah
tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Indonesia sampai dengan terpenuhinya semua
kebutuhan telekomunikasi masyarakat Indonesia .

Sekilas Moratelindo
Moratelindo merupakan salah satu perusahaan

Untuk informasi lebih lanjut, dapat
penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terbesar menghubungi:
PT Mora Telematika Indonesia
di Indonesia. Sampai dengan saat ini Moratelindo
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi,
telah menggelar jaringan kabel serat optik (fiber Jakarta 10320 Indonesia
Tel: (62-21) 3199 8600
optic) sepanjang 36.951 km yang terdiri dari
Fax: (62-21) 314 2882
jaringan fiber optic darat dan laut. Jaringan fiber Up : Corporate Secretary
Email: corsec@moratelindo.co.id
optic tersebut meliputi Pulau Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa
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