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BKPM-HSBC Infrastructure Forum  
Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional 

 
 
Bali, 11 Oktober 2018 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan 
PT Bank HSBC Indonesia dalam penyelenggaraan Infrastructure Forum sebagai bagian dari 
parallel events di IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 di Ayana Hotel & Resorts, Jimbaran, 
Bali. BKPM-HSBC Infrastructure Forum dilaksanakan dalam rangka mendorong 
pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dalam formasi diskusi dengan para pemangku 
kepentingan dari seluruh dunia demi mencari solusi untuk merealisasikan ambisi 
pemerintahan Indonesia sebagai negara ekonomi ke-4 di dunia pada tahun 2045.  
 
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian penting untuk memajukan jalur 
perekonomian dan perdagangan di Indonesia. Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan 
kebutuhan untuk menerapkan strategi pembiayaan proyek infrastruktur yang kreatif dan 
inovatif, seperti sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta. “Infrastructure Forum ini diharapkan 
mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi global dan mendorong 
swasta untuk mengambil peran lebih dalam pembangunan proyek infrastruktur,” jelas 
Lembong.  
 
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bappenas dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2015-2019, investasi pada proyek infrastruktur dikalkulasikan 
berdasarkan kinerja infrastruktur untuk menyokong pertumbuhan pendapatan negara pada 
tahun 2025, serta penilaian terhadap masterplan pembangunan infrastruktur yang 
dicanangkan. Indonesia membutuhkan sekitar Rp. 4.796 triliun untuk membangun infrastruktur 
pada tahun 2015-2019, dengan porsi pembiayaan Pemerintah sebesar 41,3% atau setara 
dengan Rp. 1.951,3 triliun. Sementara itu, BUMN diharapkan berkontribusi sebesar 22,2% (Rp 
2.817,7 triliun) dan partisipasi swasta sebesar 36,5% (Rp 1.751,5 triliun). 
 
Melihat kebutuhan sektor swasta untuk berperan lebih demi merealisasikan pembangunan 
proyek infrastruktur Indonesia, Deputy Chairman and Chief Executive HSBC Asia Pacific, 
Peter Wong menuturkan dalam pidato pembukanya terkait potensi yang dimiliki oleh Indonesia 
dan harapannya untuk memperkenalkannya ke kancah dunia. “Tidak hanya besar di jumlah 
populasi penduduk, namun Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi yang siap digali dan 
dimanfaatkan. Namun, diperlukannya penghubung yang baik secara fisik, ekonomi, dan 
pembiayaannya. Dengan kata lain, infrastruktur adalah kuncinya,” ucap Peter Wong. 
 
Dengan infrastruktur yang baik, maka Indonesia akan lebih terbuka dalam hal ketersediaan 
lapangan pekerjaan, lebih optimal dalam kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa, 
serta memfasilitasi jalur perdagangan yang lebih mulus di seluruh Indonesia. Namun, melihat 
situasi global yang bergejolak, Pemerintah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 
menjaga pembiayaan infrastuktur demi menjaga rencana yang berlangsung agar tetap ada 
keberlanjutan.  
 
Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta berperan serta menghubungkan 
nasabah besar global HSBC untuk turut ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur 
Indonesia. “Dalam rangka realisasi rancangan pembangunan infrastruktur Indonesia, 
pemerintah dan pihak swasta membutuhkan skema pembiayaan yang baik dan solutif demi 
menunjang keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di masa mendatang, salah 
satunya adalah melalui investasi di proyek pembangunan infrastruktur ini,” jelas Sumit Dutta. 
 



BKPM-HSBC Infrastructure Forum ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan dilanjutkan 
dengan sesi panel oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang 
Brodjonegoro, Komisioner Bidang Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen, 
Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, Ekonom dan Mantan Menteri Perekonomian Chatib 
Basri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Head of Belt and Road Initiatives HSBC Asia 
Pacific Mukthar Hussain, Head of Infrastrucutre Advisory Global Transport and Logistic 
Industry Leader Price Waterhouse Coopers Indonesia Julian Smith, Presiden Direktur PT 
Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, dan Chief Financial Official Power China 
International Ltd. Tianfu Yang, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo/IPC) II Elvyn 
G. Masassya. Acara ini juga dihadiri oleh lebih dari 300 investor, corporate banking clients, 

private banking consumers, dan fund management companies.  
 
“Melalui BKPM-HSBC Infrastructure Forum ini, diharapkan terjalin kerjasama yang tidak hanya 
terpaku pada keuntungan, namun juga mampu memperkuat hubungan bilateral yang baik 
antara Indonesia dan negara pelaku investasi,” tutup Lembong.  
 

--Selesai-- 


