
 

         
 

Untuk segera didistribusikan 

Siaran Pers 

Wakil Presiden Jusuf Kalla Memproyeksikan Sebanyak Rp 50 - 100 triliun 
Anggaran Tambahan untuk Pembangunan Infrastruktur 

 
• KADIN menegaskan komitmennya dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang 

ramah bagi para investor  
• Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah berupaya mengatasi kesenjangan 

konektivitas antara bagian Timur dan Barat Indonesia melalui penerapan jaringan pita 
lebar dan fiber optic yang akan rampung pada tahun 2018 mendatang 

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun 10.000 km 
jalan dan 65 bendungan baru di seluruh Indonesia 

 

Jakarta, 4 November 2015 - Para pemangku kepentingan dan pelaku usaha kembali bertemu 
dalam pameran dan konferensi infrastruktur yang paling penting di Indonesia, Indonesia 
Infrastructure Week 2015. Berbicara mengenai pentingnya infrastruktur, Wakil Presiden Jusuf 
Kalla menyatakan, “Kebutuhan infrastruktur itu tidak terbatas. Di masa lalu, kita bangga karena 
kita memiliki jalan raya Anyer-Panarukan, namun sekarang, kita ingin tersedia lebih banyak lagi 
jalan. Tidak hanya itu, kita juga menginginkan perkembangan teknologi komunikasi seperti 3G 
dan 4G. Semua ini diperlukan apabila kita ingin berkompetisi dengan negara tetangga kita.”  Wakil 
Presiden Jusuf Kalla juga secara simbolis menerima buku kompilasi vox-pop pada saat pembukaan 
Indonesia Infrastruktur Week yang diadakan pada 4-6 November 2015 di Jakarta Convention 
Center. Buku tersebut diserahkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia, dan berisi tentang 
aspirasi dan harapan dari 4500 masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.  

Jusuf Kalla juga menambahkan, “Saya mendorong para pemangku kepentingan untuk bekerja 
sama bahu membahu untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang sangat besar. Setiap orang 
Indonesia perlu infrastruktur yang baik, dan saya memproyeksikan bahwa pemerintah akan 
mengalokasikan Rp 50 - 100 triliun anggaran pembangunan infrastruktur tambahan terhadap 
investasi Rp 100 triliun yang ada saat ini untuk menjawab kebutuhan yang ada.” 

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum KADIN Indonesia, mengatakan dalam pidato 
pembukaannya, “Indonesia memimpin pembangunan infrastruktur dengan mengeluarkan empat 
kebijakan ekonomi baru yang membuktikan komitmen negara ini untuk membangun ekosistem 
yang ramah investor. Saya ingin menyampaikan pesan kepada para investor bahwa Indonesia siap 
dan berkomitmen untuk membangun infrastruktur domestik.” 

Pembangunan infrastruktur mencakup sektor penting seperti maritim, pelabuhan laut, 
transportasi, tenaga listrik, air, dan manajemen sampah, ekspansi produk berbasis manufaktur, 
dan piranti lunak untuk infrastruktur. Tahun 2015 ini, menurut KADIN, terdapat 43 proyek 



 

infrastruktur yang didanai oleh sektor swasta, dengan nilai sebesar US$ 52 miliar; serta yang 
didanai oleh sektor publik senilai US$ 23 miliar. “KADIN mendukung penuh terciptanya kemitraan 
sektor publik dan swasta dalam menjamin proses implementasi rencana pembangunan 
infrastruktur yang lancar,”tambah Suryo. 

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, “Salah satu poin penting yang 
perlu ditekankan pada pembangunan infrastruktur adalah teknologi, komunikasi, dan informatika 
(TIK). Kami sedang melakukan proses refarming jaringan 4G yang akan selesai pada bulan 
Desember tahun ini. Setelah itu, kami berharap tidak akan ada lagi kesenjangan antara bagian 
Barat dan Timur Indonesia. Rudiantara mengatakan, “Peringkat TIK Indonesia berada pada posisi 
keempat setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. Perkembangan e-commerce, merupakan 
salah satu isu yang perlu ditangani. Perkembangan e-commerce di Indonesia diharapkan akan 
terus meningkat dan mencapai Rp 120 miliar pada tahun 2020. Ia juga menegaskan fokusnya 
dalam mengatasi isu pajak dalam e-commerce melalui dukungan dari Kementerian Keuangan dan 
Kantor Wakil Presiden.” 

Tidak hanya itu, Menkominfo juga menjelaskan rencananya untuk meningkatkan neraca 
perdagangan melalui kebijakan yang mengatur kewajiban bagi produk telepon genggam 4G untuk 
memiliki kandungan lokal sebesar 30 per sen. “Kami fokus pada sektor yang memiliki nilai 
tambah,”ujarnya. 

Pada saat yang bersamaan, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat juga menekankan pentingnya sektor konstruksi untuk berjalan bersama dengan 
pembangunan infrastruktur. “Kami melaksanakan proyek pembangunan di Papua dan 
Kalimantan. Kami sedang menyelesaikan pembangunan 4000 km jalan Trans Papua, sambil 
membangun 7000 km jalan yang menghubungkan Aruk di Kalimantan Barat dan Longidang di 
Kalimantan Utara. Proyek pembangunan ini diproyeksikan selesai pada 2018. Hal ini menunjukkan 
bahwa kami berkomitmen membangun infrastruktur Indonesia dan akan terus berupaya 
merealisasikan visi Presiden Joko Widodo untuk membuka peluang Indonesia menjelang 
pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Menteri PUPERA. 

Basuki juga menambahkan, saat ini pemerintah tengah menambah 2600 km jalan yang termasuk 
1000 km jalan tol yang akan diselesaikan pada 2018. Pemerintah juga akan membangun 49 
bendungan tambahan, sambil menyelesaikan pembangunan 16 bendungan yang masih dalam 
proses pembangunan. Secara total, nantinya Indonesia akan memiliki 296 bendungan yang akan 
beroperasi. ”Saya berharap, seluruh pemangku kepentingan mau bekerja sama dan bersinergi 
dalam membangun negara kita,” tutupnya. 

Di hari pertama, Indonesia Infrastructure Week dibanjiri lebih dari 4000 orang yang menghadiri 
konferensi dan forum strategis serta mengunjungi 200 eksibitor dari berbagai sektor infrastruktur. 
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Untuk informasi media, silakan hubungi: 

Ingrid Muljo, Marketing Communications Manager 
Email : ingrid@infrastructureasia.com 
Phone : 021 – 3913037 

Tentang Indonesia Infrastructure Week 2015 

Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh 
PT.Infrastructure Asia berkolaborasi dengan beberapa mitranya. Tahun ini, IIW akan diselenggarakan 
di Jakarta Convention Centre pada tanggal 4-6 November dan akan memiliki agenda pameran dan 
dialog Tentang Indonesia Infrastructure Week 2015  

Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh 
PT.Infrastructure Asia berkolaborasi dengan beberapa mitranya. Tahun ini, IIW akan diselenggarakan 
di Jakarta Convention Centre pada tanggal 4-6 November dan akan memiliki agenda pameran dan 
dialog dari empat sektor industri utama:  

• Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2015, diselenggarakan
oleh KADIN Indonesia

• Konstruksi Indonesia (KI) 2015, diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

• Airports and Aviation Indonesia (AAI) 2015, diselenggarakan oleh Masyarakat Transportasi
Indonesia

• Connect Expo Comm Indonesia (CECI) 2015, diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika
Indonesia

Pengunjung yang hadir di masing-masing acara akan mendapatkan akses di keempat acara tersebut 
dan dapat berpartisipasi di pertemuan dengan para buyer untuk menambah kontak bisnis.  

Untuk informasi lebih lanjut tentang IIW’15, kunjungi: www.indonesiainfrastructureweek.com  
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