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Manfaatkan IMF-WB Annual Meetings 2018 , BKPM - HSBC Dorong Pembangunan 
Infrastruktur melalui gelaran Infrastructure Forum 

 
 
Jakarta, 3 Oktober 2018 – Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam 
rangka mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia akan memanfaatkan 
momentum IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 dengan menggelar kegiatan parallel event 
Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali pada tanggal 11 Oktober 2018 
mendatang. 
 
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AM 2018 yang 
merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan. Pertemuan 
strategis yang menghadirkan pejabat pemerintah bidang ekonomi, dunia usaha dan 
perbankan dari 189 negara tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 
Indonesia sebagai tuan rumah untuk memaparkan potensi ekonomi Indonesia. 
 
Pemerintah telah mencanangkan visi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia melalui Visi 
Indonesia 2045. Pembangunan infrastruktur merupakan tahapan pertama yang menjadi 
fondasi pembangunan nasional menuju visi tersebut. Berdasarkan perhitungan yang 
dilakukan oleh Bappenas, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 4.769 triliun untuk membangun 
infrastruktur pada tahun 2015-2019, dengan porsi pembiayaan Pemerintah hanya sebesar 
41,3% atau Rp 1.951,3 triliun. Sementara BUMN diharapkan berkontribusi sebesar 22,2% (Rp 
2.817,7 triliun) dan partisipasi swasta sebesar 36,5% (Rp 1.751,5 triliun). 
 
Pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019 dengan alokasi 
pendanaan sebesar Rp. 420,5 triliun atau meningkat tipis dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 
410,4 triliun. Namun dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah berupaya menerapkan 
prinsip kehati-hatian untuk menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan 
berkelanjutan. 
 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, menyampaikan 
bahwa Pemerintah saat ini memfokuskan aspek pembiayaan proyek-proyek infrastruktur 
dengan tidak lagi bergantung pada APBN. “Saatnya kita menerapkan strategi yang lebih 
kreatif dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Salah satu yang bisa diterapkan adalah 
melalui sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta. Dengan melepas aset-aset tersebut, pemilik 
perusahaan bisa mendapatkan cash dan membangun investasi baru, diantaranya dituangkan 
ke pembangunan proyek infrastruktur,” ujar Kepala BKPM. Oleh karena itu, BKPM senantiasa 
mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di 
Indonesia. 
 
Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Sumit Dutta mengatakan, “Untuk memaksimalkan 
potensi Indonesia, ribuan pulau yang tersebar perlu terkoneksi dengan baik. Pembangunan 
infrastruktur yang menghubungkan kepulauan Indonesia adalah faktor penting yang tidak hanya 
mengurangi biaya logistik baik bagi bisnis dan konsumen, tapi juga mendorong tumbuhnya 
industri baru yang memanfaatkan kekayaan komoditas Indonesia.”  
 



Sumit Dutta juga menyatakan optimismenya terhadap peluang investasi Indonesia baik dalam 
jangka menengah maupun pendek, “Di Asia, Indonesia menempati posisi kuat dengan 
jumlah penduduk terbesar di ASEAN dan berkontribusi sebanyak 35% terhadap PDB ASEAN. 
Hal ini didukung oleh kondisi makro ekonomi yang sehat dan kebijakan moneter yang 
menghasilkan rasio hutang terhadap PDB terendah dibanding negara lain di Asia.”  
 
Acara yang rencananya akan dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, akan 
menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala 
Bappenas, Ketua OJK, serta Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai pembicara dari kalangan 
pemerintah. Sementara itu pembicara lainnya akan diisi oleh ekonom yang juga merupakan 
mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Price 
Waterhouse Coopers Indonesia, Belt and Road Initiative, dan Power China International. 
 
“Kami berharap gelaran Infrastructure Forum ini dapat memperkuat citra Indonesia sebagai 
negara tujuan investasi global dan mendorong sektor swasta untuk semakin berperan dalam 
pembangunan infrastruktur di Indonesia”, ujar Thomas Lembong. 
 
 

--Selesai-- 


