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Mengapa pelaksanaan konferensi
tentang Infrastruktur di Indonesia?

Jakarta, 8th & 9th Nopember 2016

Ada jelas banyak cara bahwa kegiatan ini akan diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi Jakarta dan
Indonesia, meskipun banyak manfaat ini sulit untuk dihitung, terutama sebelum atau setelah konferensi
berlangsung.
Konferensi ini akan menarik sorotan global dan pentingnya manfaat potensial yang tidak bisa
diremehkan. Ini adalah kesempatan yang signifikan untuk Indonesia' untuk menampilkan diri dan
perusahaan dan menyadari nilai yang sangat nyata.
Keuntungan utama menjadi Tuan Rumah meliputi:
• Mempromosikan Agenda Pembangunan Infrastruktur Indonesia
• Mendapatkan manfaat ekonomi sebagai tuan rumah acara infrastruktur G2G internasional
• Manfaat bagi sektor infrastruktur Indonesia sebagai tuan rumah G2G
• Alasan utama lain untuk menjadi tuan rumah konferensi infrastruktur Pemerintah di Jakarta

1. Promosi Infrastruktur
Pemerintah Indonesia di dalam
Agenda Pembangunan
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• Sebuah kesempatan untuk mempromosikan Pemerintah Indonesia untuk membangun dan
mengembangkan "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional" negara (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional) ke khalayak global investor terkemuka.
• Menyorot komitmen Indonesia untuk menjadi pemain regional utama dalam pembangunan
infrastruktur, dengan Pemerintah telah diuraikan USD 450bn sebagai pengeluaran yang diperlukan
pada agenda infrastruktur mereka.
• Pertemuan Menteri dalam kegiatan infrastruktur terbesar yang memungkinkan Indonesia untuk
menampilkan lebih luas upaya yang dilakukan, usulan proyek yang telah berlangsung untuk
mengatasi defisit infrastruktur negara saat ini.

PERTEMUAN

2. Manfaat ekonomi dari hosting
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G2G Internasional infrastruktur
• Mengunjungi delegasi perdagangan yang dapat memasok investasi dan transfer teknologi ‘Home
Court Advantage’ dalam mendukung pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia.
• Mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang optimal. Menajdi tuan rumah acara
bergengsi memberikan keyakinan korporat global bahwa Indonesia merupakan negara yang layak
untuk berinvestasi.
• Manfaat ekonomi jangka panjang yaitu peningkatan lalu lintas pengunjung dan investasi yang
dihasilkan dari transaksi bisnis berkat cakupan media dan iklan.
• Manfaat jangka pendek yaitu pendapatan lebih tinggi ke dalam ekonomi lokal pada hotel, restoran
dan toko-toko dan penciptaan lapangan kerja sementara.

3. Manfaat bagi sektor
infrastruktur Indonesia sebagai
tuan rumah G2G
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• Pertemuan dapat dikatakan sebagai dialog infrstructure publik-swasta terkemuka di MEA, dengan
para pemimpin bisnis terkemuka, Menteri, Pejabat Pemerintahan datang bersama-sama dalam acara
tersebut.
• Menunjukkan Indonesia sebagai pencetus regional dan pemimpin teknologi dalam pembangunan
infrastruktur.
• Posisi Jakarta dan Indonesia sebagai hub untuk diskusi yang lebih luas dalam infrastruktur regional.
• Spotlight dalam pembangunan infrastruktur bahwa Indonesia memilih sebagai negara tuan rumah
dan mendorong standar infrastruktur lebih tinggi di dalam agenda pembangunan Pemerintah
daerah.

4. Alasan strategis menjadikan
Jakarta sebagai tuan rumah
konferensi infrastruktur
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• Sebuah dialog langsung antara Pemerintah dan sektor swasta memiliki kemampuan untuk
mendorong kemajuan agenda infrastruktur, karena akan ada banyak kesempatan untuk
menindaklanjuti dan diskusi pasca-rapat tersebut
• Menempatkan Indonesia di tempat strategis dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki ambisi,
kepercayaan diri dan kompetensi untuk menjadi tuan rumah sebuah acara internasional penting dan
mampu menampilkan kemampuannya di tingkat dunia, sebelum bersaing dengan negara ASEAN
lainnya
• Ada manfaat eksternal yaitu peluang yang diberikan kepada perusahaan lokal untuk menunjukkan
potensi dan komoditi bisnis di hadapan para pimpinan ekonomi. Mereka akan mendapatkan
keuntungan dengan menambah jaringan bisnis dan membuat kontrak baru. Serta adanya transfer
pengetahuan dan teknik antara pemangku kepentingan dan peserta.
• Menunjukan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia ke 7 dalam hal PDB dan pemain
regional yang kuat di dalam perekonomian.
• Adanya manfaat dari hasil inisiatif terhadap pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh semua
masyarakat
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