
Kemenkeu Sebut Infrastruktur 
Butuh Rp6.445 Triliun Hingga 2024

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Jenderal Kekay-
aan Negara Kementerian 
Keuangan Rionald Silaban 
menyebutkan,  untuk pem-
bangunan infrastruktur di 
Indonesia sepanjang 2020 
sampai 2024 membutuh-
kan dana sebesar Rp6.445 
triliun.

“Dalam rangka menge-
jar pertumbuhan produk 
domestik bruto (PDB) di 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasi-
onal 2020-2024, kita tahu 
pembangunan infrastruktur 
butuh pendanaan besar,” 
katanya dalam Sosialisasi 
UU Cipta Kerja terkait 
Lembaga Pengelola In-
vestasi di Jakarta, dilansir 
dari Antara,  Rabu (5/10).

Rio menuturkan ang-
garan pendapatan dan be-
lanja negara (APBN) hanya 
mampu memenuhi sebesar 
37 persen dari total kebutu-
han pendanaan infrastruk-
tur tersebut.

Selanjutnya, badan us-
aha milik negara (BUMN) 

akan mengisi kebutuhan 
pendanaan pembiayaan in-
frastruktur itu dengan porsi 
sebesar 21 persen.

Sementara, untuk porsi 
42 persen dari total kebutu-
han pendanaan pembangu-
nan infrastruktur dari 2020 
sampai 2024 akan dipenuhi 
swasta. “APBN tidak cukup 
untuk memenuhi itu semua. 
APBN hanya sekitar 37 
persen dan BUMN 21 pers-
en, sehingga kita harapkan 
swasta bisa memenuhinya,” 
katanya.

Lebih jauh Rio men-
gatakan, pembangunan in-
frastruktur ini sangat pent-
ing untuk mengoptimalkan 
potensi lain yang dimiliki 
Indonesia yaitu pertum-
buhan ekonomi yang baik 
dan jumlah penduduk yang 
banyak.

Dijelaskannya, pertum-
buhan ekonomi Indone-
sia konsisten di atas lima 
persen selama kurun waktu 
2016 sampai 2022, kecu-
ali ketika mengalami krisis 
pandemi Covid-19.

Meski ekonomi Indo-
nesia sempat terkontraksi 
selama pandemi Covid-19, 
namun saat ini PDB riil 
telah kembali ke level pra-
pandemi karena didukung 
oleh konsumsi, investasi, 
ekspor, dan manufaktur.

Pemerintah pun telah 
berani menargetkan per-
tumbuhan ekonomi untuk 
tahun depan mencapai 5,3 
persen, sehingga menanda-
kan bahwa masa pemulihan 
di Indonesia semakin terak-
selerasi.

Kemudian, pembangu-
nan infrastruktur ini akan 
mengoptimalisasi sebanyak 
165 juta middle class dan aspir-
ing middle class yang memiliki 
potensi sebagai motor per-
tumbuhan ekonomi.

Sementara, dari potensi 
proyek domestik, potensi 
proyek kerja sama pemer-
intah dengan badan usaha 
(KPBU) infrastruktur di 
bidang pekerjaan umum 
dan perumahan sepanjang 
2020-2024 mencapai Rp541 
triliun. ● dot
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JAKARTA  (IM) - PT 
Waskita Beton Precast Tbk 
(WSBP) meraih kontrak 
baru sebesar Rp1,15 triliun 
hingga September 2022.  
Realisasi tersebut mening-
kat 4% secara year on year 
(yoy) di mana pada periode 
sama tahun lalu perseroan 
mencatatkan nilai kontrak 
mencapai Rp1,11 triliun.

“Ini didukung oleh seg-
men bisnis kami di produk 
precast, readymix, dan jasa 
konstruksi,” kata Corporate 
Secretary WSBP Fandy 
Dewanto, dalam paparan 
publik secara virtual, Rabu 
(5/10).

Sebagian besar proyek 
baru perseroan berasal dari 
internal grup Waskita baik 
proyek infrastruktur, Pe-
nyertaan Modal Negara 
(PMN), maupun proyek 
penjaminan pemerintah. 

Segmen precast ma-
sih menjadi mayoritas dari 
nilai kontrak baru WSBP 
yakni sebesar 53%, di ikuti 
jasa konstruksi dan insta-
lasi sebesar 26%, kemudian 
ready-mix 21%. 

Adapun dari sisi pelang-
gan, sebanyak 85% ber-

asal dari BUMN, sedangkan 
15% sisanya adalah swasta.

“Jadi memang tahun 
ini kami masih jadi vendor 
priortias, dan mayoritas dari 
kapastiaas produk kami di-
gunakan untuk mendukung 
proyek-proyek dari Waskita 
Karya,” ujarnya.

Secara fundamental, 
perseroan telah melalui 
sejumlah milestone baru 
hingga akhir kuartal III 
tahun ini. Pada 20 Sep-
tember lalu, perseroan 
telah memenangkan pros-
es penundaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU), 
di mana telah mencapai 
perdamaian (homologasi) 
dengan para kreditur atas 
utang senilai total Rp8,9 
triliun.

Restrukturisasi ini di-
catatkan menjadi keuntun-
gan dalam laporan laba-
rugi perseroan di tengah 
tahun.

Alhasil ,  laba bersih 
periode berjalan di semes-
ter I/2022 cukup gemilang 
sebanyak Rp1,42 triliun, 
dibandingkan rugi Rp154 
miliar pada periode sama 
tahun lalu. ● pan

Waskita Beton Kantongi 
Kontrak Baru Rp1,15 Triliun
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PERESMIAN TERMINAL VVIP BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan terminal 
VVIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,  yang telah selesai direvitalisasi, Rabu (5/10). Peresmian ditandai 
dengan penandatanganan prasasti sekaligus tinjauan singkat di terminal baru.  Turut hadir pada acara peresmian, Men-
teri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Eff endy, Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sesjen Kemenhub Novie Riyanto dan  serta Plt 
Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiarton.

Ratifi kasi IKCEPA dan RCEP, Signifi kansi Kerja Sama 
Ekonomi RI dan Korsel Terus Ditingkatkan

Pada kesempatan tersebut 
Duta Besar Korea Selatan un-
tuk Indonesia Park Tae-sung 
juga melihat persahabatan dan 
kemitraan Indonesia dan Ko-
rea sungguh semakin kokoh. 
“Merupakan kehormatan bagi 
saya karena dapat menyaksikan 
kemajuan substansial dalam 
diplomasi, pertahanan, eko-
nomi, budaya, dan hubungan 
antar masyarakat, khususnya 
selama periode pemerintahan 
Presiden Joko Widodo,” ujar 
Park Tae-sung.

Park Tae-sung mengung-
kapkan, hubungan bilateral 
Korea dan Indonesia telah 
ditingkatkan menjadi Special 
Strategic Partnership, khusus-

nya dalam kemitraan strategis 
di bidang kendaraan listrik 
dan baterai yang merupakan 
“showcase” untuk kerja sama 
yang saling menguntungkan.

Eratnya hubungan bilat-
eral kedua negara juga ditandai 
dengan adanya forum Joint 
Committee on Economic Co-
operation (JCEC). Pertemuan 
ini rutin menggelar pertemuan 
baik di tingkat menteri mau-
pun pejabat senior. Dalam 
forum JCEC RI-ROK yang 
dipimpin Menko Perekono-
mian RI dan Menteri Perda-
gangan, Industri dan Energi 
Korea Selatan, membahas dan 
menyepakati kerja sama dalam 
berbagai bidang yang terefl ek-

sikan dalam empat Work-
ing Group yaitu investasi 
dan perdagangan, industri, 
energi dan sumber daya 
mineral, serta e-commerce.

Dari sisi hubungan eko-
nomi bilateral, total perda-
gangan Indonesia-Korea 
pada tahun 2021 sebesar 
USD18,4 miliar atau men-
galami kenaikan 37,8% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun 2020.

Republik Korea juga 
menduduki peringkat ke-7 
sebagai investor terbe-
sar Indonesia pada tahun 
2021 dengan total FDI 
senilai sekitar USD1,6 
miliar. ● hen

Perjanjian IKCEPA yang telah diratifi kasi 
oleh kedua negara semakin mempererat 
hubungan bilateral terutama di bidang 
kerja sama ekonomi, perdagangan dan 
investasi. “Saya berharap implementasi 
perjanjian IKCEPA ini dapat dilakukan 
pada Januari 2023,” kata Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto.

ingatan “Korean National 
Foundation Day 2022” di The 
Westin Jakarta Hotel, seperti 
dikutip dari laman Kemenko 
Perekonomian, Rabu (5/10).

Airlangga juga menyam-
paikan ucapan selamat kepada 
Pemerintah Korea Selatan dan 
rakyat Republik Korea Selatan 
atas peringatan Hari Kelahiran 
Bangsa Korea. Korean Na-
tional Foundation Day (Gae-
cheonjeol) atau Hari Kelahiran 
Bangsa Korea merupakan hari 
libur resmi di Korea Selatan 
yang diperingati setiap tanggal 
3 Oktober. Gaecheonjeol ini 
diperingati untuk merayakan 
pendirian kerajaan pertama 
Korea yang bernama Gojo-
seon.

“Pada kesempatan ini saya 
menyampaikan keyakinan saya 
bahwa ikatan hubungan dan 
kerja sama antara Republik 
Indonesia  dan Republik Korea 
akan semakin kuat dan erat 
sesuai dengan aspirasi dan 
keinginan masyarakat kedua 
negara,” kata Airlangga.

JAKARTA (IM) - Dengan 
prinsip-prinsip kesetaraan, 
saling menghormati, dan sal-
ing menguntungkan,  kerja 
sama ekonomi Indonesia dan 
Korea Selatan (Korsel) terus 
dilakukan penguatan agar tetap 
signifi kan di masa depan den-
gan potensi peningkatan lebih 
lanjut. 

Kedua negara juga telah 
berhasil menyelesaikan ratifi -
kasi Indonesia Korea Compre-
hensive Economic Partnership 
Agreement (IKCEPA) dan 
Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership (RCEP) 
Agreement.

Perjanjian IKCEPA yang 
telah diratifikasi oleh kedua 
negara semakin mempererat 
hubungan bilateral terutama 
di bidang kerja sama ekonomi, 
perdagangan dan investasi. 
“Saya berharap implementasi 
perjanjian IKCEPA ini dapat 
dilakukan pada Januari 2023,” 
kata Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian Airlangga 
Hartarto saat menghadiri per-

JAKARTA (IM) - Per-
mataBank memberikan pem-
biayaan syariah dengan total 
keseluruhan fasilitas sebesar 
Rp1,5 triliun kepada PT Link 
Net Tbk (LINK) dalam rangka 
mendorong transformasi digi-
tal, sekaligus mendukung per-
tumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Wholesale Bank-
ing PermataBank Darwin Wi-
bowo  menjelaskan,  pembi-
ayaan ini adalah kemitraan 
strategis jangka panjang untuk 
industri telekomunikasi, khu-
susnya high speed broadband 
internet services, yang meru-
pakan infrastruktur penting 
dalam Roadmap Digital In-
donesia.

Dilansir dari Antara, dia  
mengungkapkan,  pembiay-
aan ini menggunakan produk 
pembiayaan syariah dengan 
akad Musyarakah Mutanaqisoh 
(MMQ) dengan jangka waktu 
pembiayaan mencapai maksi-
mal lima tahun.

“Perjanjian pembiayaan ini 
merupakan wujud komitmen 
PermataBank sebagai universal 
bank untuk terus berinovasi 
dalam menawarkan produk 
dan layanan perbankan yang 
simple, fast & reliable dalam 
memenuhi kebutuhan dan 
keinginan nasabah yang terus 
berkembang,” kata Darwin 
dalam pernyataan di Jakarta, 
Rabu (5/10).

Nilai pembiayaan ini meru-
pakan fasilitas pembiayaan 
syariah secara bilateral kepada 
perusahaan swasta terbesar 
yang pernah diberikan oleh 
unit usaha syariah Permata-
Bank di Indonesia.

“Kami berterima kasih 
atas kepercayaan yang diberi-
kan LINK sebagai salah satu 
perusahaan fi xed broadband 
terbesar di Indonesia. Kami 
harap melalui kemitraan strat-
egis yang terjalin juga dapat 
berkontribusi terhadap kema-
juan industri telekomunikasi di 
Indonesia,” kata Darwin.

Dalam kesempatan sama, 
Direktur Utama LINK Marlo 
Budiman berharap kerja sama 
yang telah terjalin selama ini 
akan terus berkembang ke 
depannya dengan produk dan 
layanan PermataBank lainnya.

Dia menyampaikan terima 
kasih atas dukungan Permata-
Bank melalui fasilitas pinjaman 
yang diberikan karena pembi-
ayaan ini akan dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan 
umum LINK.

Penandatanganan per-
janjian pembiayaan syariah 
ini dilakukan oleh Direktur 
Wholesale Banking Perma-
taBank Darwin Wibowo dan 
Direktur Unit Usaha Syariah 
PermataBank Herwin Busta-
man, serta Direktur Utama 
LINK Marlo Budiman. ● dot

PermataBank Berikan Pembiayaan 
Syariah Rp1,5 Triliun kepada LINK

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah terus melakukan tero-
bosan untuk menumbuhkan 
industri kendaraan listrik di 
tanah air, di antaranya melalui 
percepatan program kenda-
raan bermotor listrik berbasis 
baterai untuk transportasi 
jalan serta pencapaian target 
Presiden dua juta sepeda mo-
tor listrik di Indonesia. Hal ini 
sejalan dengan tren dunia yang 
bergerak ke arah penggunaan 
kendaraan yang hemat energi 
dan ramah lingkungan.

“Kami terus melakukan 
pendalaman terkait dengan 
industri kendaraan electric ve-
hicle, baik itu untuk kendaraan 
roda empat maupun roda dua. 
Khusus untuk roda dua, ada 
target dari Bapak Presiden 
dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya bisa segera mem-
produksi dua juta unit. Kami 
optimis jumlah tersebut bisa 
tercapai dalam waktu dekat,” 
kata Menteri Perindustrian 
(Menperin) Agus Gumiwang 
Kartasasmita saat acara Focus 
Group Discussion (FGD) B20 
Side Event - Ready to eMove 
di Jakarta, seperti dikutip dari 
laman Kemenperin, Rabu 
(5/10).

Dalam rangka meningkat-
kan populasi electric vehicle, 
pemerintah telah mengeluar-
kan berbagai regulasi, salah 
satunya Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 2022 ten-
tang Penggunaan Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai (Battery Electric Ve-
hicle) sebagai Kendaraan Di-
nas Operasional dan/atau 
Kendaraan Perorangan Dinas 
Instansi Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah.

Agus optimis target dua 
juta sepeda motor listrik di 
tanah air sangat realistis, meng-
ingat animo dari para inves-
tor untuk membuka fasilitas 
produksi motor listrik cukup 
besar. Saat ini sudah ada 35 
pabrikan otomotif  yang siap 
memproduksi sepeda motor 
listrik dengan kapasitas satu 
juta unit kendaraan per tahun 
dan ditargetkan meningkat 
hingga dua juta unit hingga 
tahun depan.

Dalam upaya mendukung 
ekosistem electric vehicle di 
tanah air, perlu kolaborasi yang 
baik dari setiap Kementerian/
Lembaga, sebab masing-ma-
sing memiliki tugas berbeda 
dalam mendukung perkem-
bangan kendaraan listrik na-
sional. “Kami di Kementerian 
Perindustrian mendukung dari 
sisi supply dan memastikan 
bahwa produksi dari kenda-
raan listrik bisa cepat tumbuh. 
Sementara kementerian/lem-
baga yang lain menyiapkan 
infrastrukturnya. Ini harus 
terkoordinasi dengan baik agar 
semuanya bisa berjalan lancar,” 
sebut Agus.

Ia menyebut, dalam upa-
ya mendukung percepatan 
eksositem kendaraan listrik di 
tanah air, Kementerian Perin-
dustrian sedang mempersiap-
kan satu standar baterai yang 
sama, sehingga penggunaan 
charging station dan swap 
battery akan bisa lebih mudah.

“Terkait hal ini, Kemen-
perin sedang melakukan pem-
bicaraan dengan produsen 
sepeda motor dan produsen 
dari baterai supaya ada kes-
eragaman dari baterai, sehing-
ga baterai yang digunakan dari 
Aceh sampai Papua semuanya 
sama. Proses ini sedang ber-
langsung,” sebut Agus.

Untuk mencapai target 
dua juta kendaraan listrik, Ke-
menperin juga terus mendo-
rong peningkatan nilai tambah 
produk di dalam negeri, di an-
taranya melalui Tingkat Kom-
ponen Dalam Negeri (TKDN) 
untuk sepeda motor listrik 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 6 tahun 
2022 tentang Spesifi kasi, Peta 
Jalan Pengembangan, dan 
Ketentuan Penghitungan Nilai 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri Kendaraan Bermotor 
Listrik Berbasis Baterai (Bat-
tery Electric Vehicle).

“Dengan demikian, kenda-
raan listrik yang telah memenuhi 
batasan minimal TKDN sesuai 
Perpres 55 Tahun 2019 dapat 
mengisi permintaan kendaraan 
dinas dan operasional pemer-
intah sesuai Inpres Nomor 7 
Tahun 2022,” kata Agus. ● dro

Kemenperin Kejar Target Produksi 
Dua Juta Unit Sepeda Motor Listrik
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KEBUTUHAN GARAM NASIONAL
Pedagang memperlihatkan garam yang dijual di Kawasan Penggaraman 
Talise di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (5/10). Kementerian Perindustrian 
menyebutkan kebutuhan garam nasional 2022 mencapai 4,5 juta ton 
yang terdiri atas kebutuhan industri pengolahan sebesar 3,7 juta ton 
dan konsumsi 800 ribu ton baik untuk rumah tangga maupun komersial.


