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di kebiasaan baru. Pembatasan ruang gerak
ini tidak hanya terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan usaha kami namun juga menjadi
menjadi salah satu tantangan dalam berbagi
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informasi. Sehubungan dengan hal tersebut,
PT SMI berinisiatif mengeluarkan Digital Mini
Magazine (DIGIMAG) - Kilas Infra sebagai bentuk
media atau kanal komunikasi kami kepada

Penanggung Jawab: Ramona Harimurti
Penyunting: Dian Rufal
Desain: Diaz Destrian
Konten: Aldy Nugraha Sigit, Femi Ariangga, Fize
Firmansyah
Kontributor: Divisi Riset Ekonomi, Divisi Keuangan dan

para pemangku kepentingan. Kami harapkan
Kilas Infra ini dapat menjadi salah satu sumber

cipta atas desain, foto, teks dan grafik dimiliki sepenuhnya
oleh PT SMI. Dilarang menyadur atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi publikasi ini tanpa izin tertulis

melakukan pinjaman ke beragam negara dalam
bentuk sindikasi offshore USD 700 Juta dan ini
menjadi pinjaman sindikasi terbesar yang dilakukan
PT SMI.

Edwin Syahruzad
Direktur Utama PT SMI

Tidak hanya di kegiatan operasionalnya, PT
SMI juga menaruh perhatian dalam pemenuhan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate
Social Responsibility/ CSR) akibat pandemi Covid-19.
Bersama dengan SMV lainnya, PT SMI menggalang
dana untuk masyarakat yang wilayahnya paling
terdampak, sehingga terjadi penurunan pendapatan.
Di tahun 2019 PT SMI juga telah tanggap terhadap
masalah kesehatan. Melalui salah satu program CSR,
PT SMI memberikan bantuan Perahu Puskesmas
yang menjangkau pulau-pulau terisolir di Kabupaten
Morotai, Provinsi Maluku Utara.

dan Top Leader on CSR Commitment 2020. Selain itu

Mission Vehicle (“SMV”) dibawah koordinasi

pengolahan data yang dilakukan oleh PT SMI. Semua hak

Terima kasih dan selamat membaca.

mengenai kinerja dan pencapaian PT SMI.

Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) sebagai Special

dalam publikasi ini adalah hasil riset, pembuatan,

korporasi. Saat ini PT SMI sedang berproses untuk

dengan diperolehnya penghargaan Top CSR Award

CSR PT SMI

optimisme untuk membangun perekonomian
Indonesia.

kepentingan yang dapat memberikan update
Menyikapi pandemi Covid-19 yang berdampak

situasi yang penuh tantangan, dapat membawa

SMI harus meyakini ketersediaan dan posisi funding

Aktivitas CSR PT SMI menorehkan prestasi

pada perekonomian negara, PT Sarana Multi

Segala bentuk data atau informasi yang dipublikasikan

Untuk melaksanakan penugasan tersebut, PT

informasi dan publikasi bagi para pemangku

Hubungan Investor, Divisi Pembiayaan Publik, dan Unit

Disclaimer

(Good Corporate Governance).

PT SMI juga mendapat kepercayaan memperoleh
penghargaan dari Islamic Finance News (IFN) untuk
kategori Mudharabah Deal of The Year.
Kami menyadari edisi perdana Kilas Infra ini

Kementerian Keuangan, ditugaskan secara khusus

masih jauh dari sempurna, namun kami harap

oleh pemerintah untuk turut membantu program

informasi yang kami sajikan dapat mengajak

Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”), salah

seluruh pemangku kepentingan agar senantiasa

satunya adalah PEN melalui Pinjaman Daerah.

bersinergi, bahu membahu dan saling medukung

Amanah ini akan kami laksanakan sebaik mungkin

untuk bekerja keras sekuat tenaga demi memulihkan

dengan tetap memperhatikan dan menjaga

kondisi perekonomian Indonesia. Kami yakin bahwa

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

kebersamaan dan keyakinan kita dalam menghadapi

dari PT SMI.
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THE ECONOMIC UPDATE

Wajah Perekonomian
Indonesia Pada Era

New Normal
Oleh: Divisi Riset Ekonomi PT SMI

P

ada akhir Agustus 2020, jumlah kasus Covid-19
di Indonesia mencapai angka 174.796,
meningkat drastis dibandingkan dengan akhir

Juli 2020 dengan jumlah kasus 108.377. Rata-rata
tambahan kasus harian Covid-19 selama Agustus
2020 sebesar 2.142. Lima provinsi dengan jumlah
kasus tertinggi sampai dengan akhir Agustus 2020
adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Selanjutnya,
provinsi yang mengalami penambahan kasus harian
tertinggi pada akhir bulan Agustus 2020 adalah DKI
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali.
Wabah Covid-19 yang semakin meluas serta
pemberlakuan kebijakan PSBB di beberapa daerah di
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Gambar 1. Sepuluh Provinsi dengan jumlah kasus harian Covid-19 tertinggi pada akhir Agustus 2020

Gambar 2. Sepuluh Provinsi dengan kasus kumulatif
Covid-19 tertinggi pada akhir Agustus 2020

Indonesia telah membawa tatanan kehidupan baru

yang seluruh sektor unggulannya di bidang jasa

bagi masyarakat yang kemudian dikenal dengan

relatif bertahan pada masa pandemi Covid-19 dan

istilah “new normal”. Pemerintah Indonesia sendiri

era new normal. Sedangkan untuk provinsi-provinsi

mendefinisikan new normal sebagai masa dimana

lain di Jawa diperoyeksikan terjadi pergeseran sektor

beberapa kegiatan produktif kembali dibuka secara

unggulan menuju sektor informasi dan komunikasi

bertahap, tetapi tetap aman dari Covid-19 dengan

pada era new normal. Untuk Provinsi Banten, sektor

mematuhi protokol kesehatan. Pada era new normal,

konstruksi dan real estate akan tetap menjadi sektor

sektor-sektor yang diproyeksikan akan menjadi

unggulan pada era new normal. Pergeseran sektor

sektor unggulan nasional adalah sektor konstruksi

unggulan ke sektor informasi dan komunikasi

khususnya infrastruktur, sektor industri pengolahan,

pada era new normal berimplikasi pada pentingnya

sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa

digitalisasi ekonomi untuk mempercepat proses

keuangan dan asuransi.

recovery perekonomian.

DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Jawa

Gambar 4. Hasil Pemetaan Sektor Unggulan Sebelum dan Setelah Covid–19 di Nasional dan Provinsi
di Pulau Jawa

Gambar 3. Pemetaan Sektor Unggulan Perekonomian Nasional Sebelum Covid-19 dan pada Era New Normal
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CORPORATE HIGHLIGHTS

Kinerja
Keuangan
PT SMI
per Juli 2020

H

ingga Juli 2020, total nilai proyek yang dibiayai
oleh PT SMI adalah sebesar Rp678,16 Triliun,
dengan total komitmen sampai dengan

Juli 2020 adalah sebesar Rp99,8 triliun dan total

Total Nilai Proyek

Rp678,16 Triliun

outstanding sampai dengan Juli 2020 adalah sebesar
Rp65,7 triliun.
Berbagai proyek yang telah difasilitasi PT
SMI dari berbagai sektor, telah memberikan efek
multiplier yang besar. Hingga Juli 2020, PT SMI
mampu memberikan efek multiplier hingga 6,79
kali dari total komitmen dan 22,22 kali dari modal
disetor.
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6,79 kali

dari
Total Komitmen
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Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2020

PENDORONG

OPTIMISME
EKONOMI
DAERAH

umum APBD tahun sebelumnya, serta memenuhi

menjadi dasar bagi PT SMI untuk memberikan

rasio kemampuan keuangan daerah untuk

pinjaman kepada daerah yang mengalami

mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit

penurunan pendapatan daerah akibat refocusing

sebesar 2,5 persen.

anggaran guna menekan dampak Covid-19. Guna
menjaga momentum program pembangunan
ekonomi di Daerah, Pemerintah Daerah (“Pemda”)
dapat mengajukan pinjaman kepada PT SMI. Tujuan
pinjaman PEN Daerah ini adalah untuk kepentingan
penanganan pandemi Covid-19 dan pembiayaan
program pemulihan ekonomi daerah.
Pinjaman PEN Daerah yang disalurkan oleh

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Barat dan Provinsi Banten menjadi pionir dalam
mengakses program PEN Daerah melalui PT SMI
yang dirancang mendukung kemampuan fiskal
Pemda yang terdampak Covid-19. Seremoni
penandatanganan Perjanjian Kerjasama dukungan
Pinjaman PEN Daerah antara ketiga Pemda tersebut
dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020 dan disaksikan

PT SMI ditujukan khusus untuk daerah yang

langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia,

memenuhi syarat: terdampak Covid-19, memiliki

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri

program pemulihan ekonomi, jumlah sisa pinjaman

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta

ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik

Menteri BUMN.

tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan

P

andemi Covid-19 berdampak luas terhadap
kegiatan perekonomian, baik di Indonesia
maupun seluruh dunia. Untuk memulihkan

dan mengembalikan kinerja ekonomi, Pemerintah
meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional
(“PEN”) sebagai respon atas penurunan aktivitas
ekonomi masyarakat dan sebagai upaya menjaga
pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT
SMI”) sebagai Special Mission Vehicle Kementerian
Keuangan turut mendukung upaya Pemerintah
Indonesia pada pelaksanaan program PEN
Pinjaman Daerah yang merupakan penugasan
khusus Kementerian Keuangan kepada PT SMI yang
diharapkan dapat membangun optimisme baru
bagi daerah yang perekonomiannya terpuruk akibat
pandemi Covid- 19.
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“

PEN Pinjaman Pemerintah Daerah sebagai bagian dari program PEN
bertujuan agar proyek-proyek infrastruktur yang terhenti akibat
terjadinya realokasi dan refocusing anggaran untuk mengatasi
Pandemi Covid-19 dapat berjalan lagi. PT SMI kami minta sebagai
eksekutor pemberian PEN Pinjaman Daerah ini.
(Disampaikan dalam Keynote Speech Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
dengan PT SMI tentang PEN tanggal 27 Juli 2020)
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“

Terima kasih kepada PT SMI, kami mendapatkan Pinjaman Daerah
untuk bantuan PEN dengan bunga murah 0% yang akan kami
gunakan untuk belanja infrastruktur, karena anggaran kami habis
untuk mengatasi pandemi di Provinsi Jawa Barat. Berkat pinjaman
yang diberikan PT SMI, kami dapat kembali menghidupkan rencana
pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti. Sekali lagi, terima
kasih untuk inovasi Kementerian Keuangan melalui PT SMI.
(Disampaikan dalam Webinar Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah untuk
Pemulihan Ekonomi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
tanggal 2 September 2020)
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Penghargaan
TOP CSR AWARDS 2020

Penghargaan
IFN Awards
Mudarabah Deal of
the Year 2019

PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV)
di bawah koordinasi Kementerian Keuangan,
mendapatkan dua penghargaan dalam ajang
TOP CSR Award 2020 yang diselenggarakan oleh
majalah Top Business (28/07).
Dua kategori yang dimenangkan oleh PT

PT SMI mendapatkan penghargaan Mudarabah
Deals of the Year 2019 dari Islamic Finance News
(IFN) sebagai apresiasi atas penerbitan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2018
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap II

SMI adalah kategori TOP CSR Awards 2020

Tahun 2019 dengan jumlah pokok masing-masing

untuk Perusahaan dan kategori TOP Leader on

Rp1 triliun. Penghargaan ini diperoleh berdasarkan

CSR Commitment 2020 yang diberikan kepada

penilaian terhadap kekuatan struktur deal-nya dan

Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad.

respon pasar atas instrumen tersebut yg sangat baik.

Tema TOP CSR Awards 2020 adalah Peran
Strategis CSR dalam Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di Era New Normal. Hal ini sesuai
dengan peran sentral PT SMI melalui kegiatan
CSR PT SMI terkait penanganan dampak Covid-19
yang difokuskan kepada optimalisasi perbantuan
kepada daerah-daerah yang terdampak secara
sosial dan ekonomi.
Penghargaan TOP CSR Award 2020 ini
sekaligus menjadi apresiasi terbaik untuk PT SMI
sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan
aspek tanggung jawab sosial untuk menjadi
penggerak pembangunan nasional berkelanjutan
yang terpercaya, profesional, dan mengutamakan
kemanfaatan masyarakat khususnya dalam
aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.
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WAWANCARA EKSLUSIF

INFRASTRUKTUR
adalah

BASIC NEEDS

intensi Pemerintah mendirikan PT SMI adalah untuk

dibandingkan dengan rata-rata perbankan. PT

meningkatkan (leverage) modal. Artinya, setiap sen

SMI juga merujuk kepada POJK No.11 / POJK.03 /

yang dikeluarkan pemerintah dapat digunakan

2020 terkait Peraturan Stimulus Ekonomi Nasional

dan di-leverage secara maksimal oleh PT SMI dan

dengan turut memberikan relaksasi kepada

bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Dulu

beberapa debitur yang terkena dampak COVID-19.

ada anggapan sektor infrastruktur adalah sektor

Namun batasan pemberian relaksasi ini tidak akan

yang berisiko, padahal sektor ini dapat memberikan

berdampak signifikan terhadap likuiditas PT SMI.

kepastian cash flow dalam jangka panjang. Kita tahu
infrastruktur adalah basic needs, semaju apapun
negara tetap memerlukan infrastruktur. Bisa

dengan berbagai institusi dalam mencari

dikatakan infrastruktur adalah Asset Class yang dapat

pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur,

memberikan regular cashflow.

bagaimana realisasi investasi tersebut?

Dalam kondisi pandemi ini, secara alami

P

Hingga 10 tahun perjalanannya, PT SMI telah

tentu para investor mengurangi toleransi risiko

menjalani berbagai siklus dan tetap dapat menjaga

andemi yang melanda seluruh dunia

yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti air

dan selektif melakukan pilihan invetasi (flight to

performance yang baik. Hal ini terbukti dengan

berdampak pada lesunya kondisi

bersih, listrik, jalan ataupun transportasi lainnya

quality). Positioning PT SMI menjadi sangat menarik

kepercayaan investor yang semakin meningkat dan

perekonomian. Sementara pembangunan

menjadi lebih penting.

karena, kepemilikan 100% pemerintah, dan

dukungan berbagai stakeholders. Saya ingat dulu

memiliki rating AAA dari lembaga rating terpercaya

pada saat pertama kali di-rating, tahun 2010 PT SMI

seperti Pefindo dan Fitch Rating. Bahkan Fitch juga

memperoleh rating AA, lalu di tahun 2013 meningkat

mengklasifikasikan PT SMI sebagai entitas terkait

menjadi AAA dan bertahan hingga kini.

infrastruktur menjadi salah satu faktor yang harus
diperhatikan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan
ekonomi serta pembangunan. Bagaimana dampak
pandemi terhadap minat investasi infrastruktur?
Lalu, bagaimana upaya PT SMI terus menjaga
kepercayaan publik dan membangun optimisme
para Investor dan Lender?
Simak petikan wawancara dengan David

Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan
infrastruktur sangat besar sehingga tidak
dimungkinkan untuk hanya mengandalkan anggaran
Pemerintah yang juga memiliki keterbatasan. Fokus
dan upaya Pemerintah terhadap pembangunan
infrastruktur beberapa tahun ini memberikan
sentimen positif yang kemudian juga meningkatkan
minat dari investor, terutama dari luar negeri, untuk

Widianto, Kepala Divisi Keuangan dan Hubungan

turut mendukung pembangunan infrastruktur di

Investor PT SMI.

Indonesia.
Dalam kondisi pandemi, sektor seperti rumah

Sebagaimana kita ketahui, negara maju
maupun berkembang pasti menjadikan indikator
pembangunan infrastruktur pada tempat yang
paling utama dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi, namun di tengah kondisi yang “sedang
lesu” akibat pandemi ini, bagaimana minat
pasar dan iklim investasi saat ini di sektor
infrastruktur?
Infrastruktur memang merupakan salah satu
faktor utama untuk mengembangkan perkonomian
sehingga merupakan modal penting suatu negara.
Dengan geografis Indonesia yang memiliki lebih dari
17 ribu pulau, kebutuhan infrastruktur terutama
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Selama ini PT SMI, telah banyak bekerjasama
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sakit (infrastruktur sosial) dan telekomunikasi
mendapatkan permintaan yang meningkat. Saya
pikir kondisi “lesu” yang terjadi saat ini hanya bersifat
sementara (temporary) ke sektor infrastruktur.
Pembangunan tetap dilakukan walaupun dalam
kondisi new normal. Memang saat ini terasa agak
terhambat, tapi bukan berarti tidak selesai.
Khususnya di masa seperti ini, bagaimana
menjaga optimisme para Investor dan dukungan
dari Pemerintah?
Walau dalam kondisi apapun, kebutuhan
pemenuhan infrastruktur itu sangat besar dan

dengan Pemerintah sehingga kreditnya pun terkait
dengan kedaulatan Indonesia.
Bagaimana langkah PT SMI saat ini dalam
menjaga keberlanjutan investasi di sektor
infrastruktur?
Pada prinsipnya, yang perlu dijaga adalah
memberikan kepastian kepada investor bahwa uang
yang diinvestasikan ke PT SMI pasti akan kembali
sesuai return yang dijanjikan. Dengan posisi PT
SMI yang mengedepankan kemanfaatan sosial dan
ekonomi memberikan nilai tambah tersendiri di
mata investor. Sebagai korporasi yang sahamnya
dimiliki 100% oleh Pemerintah serta sektornya yang
sangat primadona, membuatnya tambah menarik.
Alhamdulilah, dikondisi seperti ini PT SMI masih
dapat membangun kerjasama dengan berbagai
lembaga keuangan seperti pasar modal, perbankan,
multilateral dan lainnya.
Kondisi kualitas piutang pembiayaan PT SMI
tetap terjaga dengan Non Performing Loan (Net)

Kepercayaan itu berdampak dalam berbagai
dukungan finansial yang PT SMI dapatkan, selain
suntikan modal dari Pemerintah yang diberikan
Kementerian Keuangan, PT SMI telah menghimpun
dana dari berbagai sumber yang berasal dari pasar
modal, perbankan, dan institusi internasional.
Sampai dengan Juni 2020, PT SMI telah
berkomitmen untuk memberikan pembiayaan
sebesar Rp 99 T dengan outstanding pinjaman
sebesar Rp 64 T. Pinjaman ini telah diberikan ke
berbagai proyek infrastruktur seperti di sektor jalan,
ketenagalistrikan, transportasi, telekomunikasi,
infrastruktur sosial, dan lainnya. Melalui proses
analisa kredit dan monitoring yang baik, PT SMI selalu
menjaga kualitas aset yang baik sehingga dapat
mempertahankan NPL yang rendah.
Bagaimana peran PT SMI sebagai perusahaan
pembiayaan infrastruktur di pasar modal
Indonesia? Apa saja pencapaian yang sudah
diraih?

0,12% per Juni 2020 yang relatif lebih rendah jika
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PT SMI telah aktif menerbitkan obligasi sejak
tahun 2014. PT SMI telah menerbitkan obligasi
lebih dari Rp28 Triliun yang terdiri dari Obligasi
Konvensional, Green Bond, dan Sukuk, dimana 20%
diantaranya dimiliki oleh investor asing. Menjadikan
PT SMI sebagai perusahaan nomor 4 dengan
outstanding obligasi yang dikeluarkan. Kepemilikan
investor asing di obligasi PT SMI juga cukup besar.
Beberapa obligasi yang diterbitkan mendapat
permintaan tinggi dan mengalami oversubscribed,
baik dari investor lokal maupun asing. Dalam
berbagai kesempatan, obligasi PT SMI juga
menorehkan berbagai prestasi. Pada tahun 2017,
obligasi sebesar 7 Triliun Rupiah yang diterbitkan PT
SMI merupakan salah satu emisi tunggal terbesar di
Indonesia dan mendapatkan penghargaan “Obligasi
Terbaik 2017 Kategori Emiten Sektor Keuangan”
dari Majalah Investor. Komitmen PT SMI terhadap
pembangunan berkelanjutan mendorong PT SMI
menerbitkan Green Bond pada tahun 2018 dengan

David Widianto
Kepala Divisi Keuangan dan
Hubungan Investor PT SMI
David Widianto menjabat sebagai Kepala
Divisi Keuangan dan Investor PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) sejak tahun
2010. Sebelum bergabung bersama PT SMI,
David meniti karir di Astra Internasional dan
Pama Persada. David mengenyam pendidikan
strata satu dan dua dari Fakultas Ekonomi dan
Magister Manajemen Universitas Indonesia.
Bersama PT SMI, David telah menorehkan
berbagai inovasi dan prestasi dari sektor
pendanaan untuk mendukung pembangunan
infrastruktur Indonesia yang berkelanjutan.

sebagian besar berasal dari mitra asing, pastinya
memiliki berbagai persyaratan, apalagi mitra asing

Apakah ada inisiatif/rencana baru yang saat
ini sedang dilakukan oleh PT SMI khususnya di
sektor pendanaan?
Pastinya sebagai sebuah perusahaan

PT SMI yang berinvestasi pada instrumen Green

pembiayaan non bank, PT SMI harus terus kreatif

Bond sangat peduli akan isu-isu lingkungan. Hal itu

dalam mencari sumber pendanaan, apalagi

menjadi salah satu komponen utama PT SMI dalam

kebutuhan pendanaan infrastruktur semakin tinggi

melaporkan perkembangan yang bersifat reguler

ditengah volatilitas dan likuiditas yang terbatas.

kepada para mitra. Selain menggunakan rencana
kerja tahunan perusahaan sebagai acuan, PT SMI
juga melakukan monitoring cashflow untuk dapat
melihat kebutuhan pendanaan, apalagi situasi saat
ini sangat membutuhkan berbagai penyesuaian.
Laporan berkala kepada para mitra dan stakeholders
ini sangat penting dilakukan, mengingat kondisi di
luar rencana yang terjadi seperti saat ini tentunya
berbeda dengan saat penyusunan rencana kerja
tahunan.
Kondisi yang dihadapi Pemerintah Indonesia
saat ini juga turut mendorong PT SMI untuk

total nilai 3 Triliun Rupiah. Hal ini juga menorehkan

ikut terlibat dalam berbagai upaya Pemulihan

prestasi dengan mendapatkan penghargaan “Best

Ekonomi Nasional (PEN), bagaimana upaya PT

Inaugural Green Bond in Southeast Asia 2018”

SMI dalam terus menjaga kepercayaan publik

pada 12th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution

khususnya investor dalam mengelola dana/loan

Awards 2018.

yang ada?

Saya pikir PT SMI harus dapat memanfaatkan
likuiditas dari luar negeri, selain dari dalam negeri,
untuk mendiversifikasi liability exercises-nya. PT SMI
telah melakukan pinjaman sindikasi dollar yang
pertama pada tahun 2014.
Saat ini PT SMI sedang melakukan pinjaman
sindikasi dolar yang awalnya kami tawarkan sebesar
USD500 juta namun karena tingginya minat dari
berbagai negara antara lain seperti Singapura,
Malaysia dan Jepang kemungkinan akan berpotensi
mencapai angka yang lebih tinggi dari yang
ditargetkan. Mungkin akan close di angka USD700
juta. Kondisi ini menambah keyakinan kami bahwa
para investor masih sangat percaya akan iklim
investasi Indonesia, khususnya infrastruktur dan PT
SMI.
Faktor manajemen likuiditas, manajemen nilai
tukar (currency risk management), dan timing akan

Selain itu, untuk mendukung divisi syariah

PT SMI mendapat arahan pemerintah untuk

yang dimiliki, PT SMI juga telah menerbitkan Sukuk

mendukung pembiayaan dalam program PEN yang

dengan nilai PUB Sukuk I sebesar 3 Triliun Rupiah.

akan disalurkan kepada beberapa BUMN yang

Sukuk PT SMI mendapatkan penghargaan “IFN

terdampak oleh pandemi. Penugasan ini merupakan

Awards kategori Mudarabah Deal of the Year

bentuk kepercayaan yang sangat besar dari

2019” karena kekuatan struktur deal-nya dan respon

Pemerintah terhadap kinerja PT SMI,dapat dipastikan

para investor tetap mempercayakan pendanaan

pasar yang sangat baik.

penugasan ini tidak mempengaruhi existing kegiatan

ke PT SMI sehingga dapat terus dapat bersama

bisnis PT SMI.

membangun Indonesia menjadi lebih maju. Selain

Di bidang perbankan, pada tahun 2018 bersama
dengan OJK dan perbankan, PT SMI menghadirkan

Kondisi yang dihadapi saat ini Pemerintah

transaksi syariah hedging pertama di Indonesia.

Daerah dan beberapa Badan Usaha Milik Negara

Foreign Currency Hedging iB (upaya lindung nilai)

(BUMN) tidak mudah, mereka sangat memerlukan

sebagai salah satu sarana dalam memitigasi risiko

bantuan dari pemerintah. Peran PT SMI sebagai

pergerakan nilai tukar, dan dapat menjadi sumber

perpanjangan tangan pemerintah (government arm

pendanaan alternatif bagi perusahaan pembiayaan.

length) membantu memantau (monitoring) agar dana

terus mengelola kerjasama pendanaan dengan

Kilas Infra

Beragam mitra pendanaan dari PT SMI yang

fasilitas Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB)

Selama ini, bagaimana upaya PT SMI untuk
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tetap mematuhi prosedur dan compliance?

tersebut terutilisasi dengan baik dan digunakan
sebagai mestinya.

menjadi fakor yang penting dan membedakan.
Harapan bagi pembangunan Indonesia?
Harapan kami di PT SMI, tentunya kami ingin

itu, kepada para pemilik proyek, kami berharap agar
dapat terus menjaga pembangunan proyek dengan
baik, sehingga kedepannya investasi akan aman. Jika
hal-hal tersebut dijaga secara berkesinambungan,
maka rating Indonesia akan terus meningkat.
Peningkatkan rating Indonesia tentunya akan
berdampak pada peningkatan investasi, penurunan
cost of fund dan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
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POJOK CSR

Aksi Peduli Covid-19:

Sinergi SMV
Bersama Kitabisa

P

andemi Covid-19 yang melanda seluruh
dunia termasuk Indonesia, membuat
banyak masyarakat khususnya para pekerja

informal, mengalami penurunan pendapatan atau
penghasilan.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT
SMI”) bersama Special Mission Vehicles (“SMV”)
lainnya dibawah koordinasi Kementerian Keuangan,
menggalang dana sebagai bentuk sinergi dan
kepedulian diantara SMV akan kondisi tersebut.
Penggalangan dana dilakukan melalui kerjasama
SMV dan Kitabisa (suatu yayasan fundraiser di
Indonesia).
Kegiatan penggalangan dana ini telah dilakukan
sejak Mei hingga Juni 2020 serta telah berhasil
mengumpulkan dana sebesar Rp334.894.987,-.
Bantuan ini dibagi dalam tiga ketegori yaitu Paket
Sembako yang disalurkan kepada 1.085 Kepala
Keluarga pekerja informal yang berlokasi di
Jabodetabek serta Jawa Timur yang terdampak
langsung akibat dari pandemi Covid-19 ini.
Selain membagikan sembako, dana yang
dikumpulkan juga digunakan untuk memberikan 479
unit Paket Sanitasi dan 41 Wastafel Portabel yang
disebar ke beberapa titik lokasi bantuan. Tujuan
pemberian paket sanitasi ini adalah selain untuk
melindungi diri dan keluarga dari penyebaran Virus
Covid-19.
Selain itu, pemberian wastafel portabel yang
disebar ke beberapa titik diharapkan dapat
membangun kebiasaan baru masyarakat dengan
rajin mencuci tangan untuk pola hidup bersih.

20

Kilas Infra

EDISI 01/ SEPTEMBER 2020

21

Perahu Puskesmas
Keliling
Kabupaten Morotai

P

ulau Morotai terletak di kepulauan Halmahera,
Maluku Utara dan menjadi salah satu Kawasan
Ekonomi Khusus yang dikembangkan untuk

menjadi daerah pariwisata baru di Indonesia.
Namun, kurangnya ketersediaan fasilitas
kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi
pelaksanaan pembangunan di wilayah Pulau
Morotai. Apalagi wilayah Kabupaten Morotai yang
sebagian besar merupakan gugus kepulauan, juga
hanya dapat diakses melalui transportasi perahu.
Peduli akan hal tersebut, PT SMI memberikan
bantuan Perahu Puskesmas Keliling kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan
pemeriksaan dan pegobatan umum serta menjadi
pertolongan pertama jika terjadi tindakan gawat
darurat.
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PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Sahid Sudirman Center, Lantai 48
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia

Telp: (+62-21) 8082 5288, Fax: (+62-21) 8082 5258
Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id

