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PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai satu-satunya 

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy 

penyediaan penjaminan pemerintah, hari ini menggelar Seminar Nasional 

Infrastruktur 2016 dengan mengusung tema “Mendukung Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur Nasional melalui Penjaminan Infrastruktur” 
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Seminar Nasional Infrastruktur 2016 yang dilaksanakan untuk menutup 

rangkaian akhir tahun PT PII ini bertujuan untuk mempertemukan pemerintah 

pusat, daerah dan swasta untuk mendiskusikan mengenai peran penting skema 

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  dalam pembangunan 

infrastruktur serta penjaminan pemerintah melalui PT PII yang sampai akhir 

tahun ini telah memberikan penjaminan untuk 9 proyek infrastruktur skema 

KPBU yaitu PLTU Batang, 4 Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-

Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung), SPAM Umbulan dan seluruh 

paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur dengan total investasi 

senilai Rp 81 triliun.   

Adapun fokus pada seminar ini adalah untuk mengekplorasi beberapa hal seperti 

faktor kunci yang dibutuhkan investor, pertimbangan perbankan untuk dapat 

berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah berskema KPBU dan 

beberapa hal yang ditawarkan pemerintah agar Badan Usaha dan Perbankan 

mendukung percepatan penyediaan infrastruktur nasional serta mengenal peran 

PT PII dalam fasilitasi (Pendampingan dan Capacity Building) dan Penjaminan 

(Evaluasi dan Pemantauan Risiko) yang dapat memperlancar dan menyukseskan 

proyek infrastruktur nasional. 

“Dalam menutup akhir tahun ini, PT PII telah melaksanakan tugasnya sebagai 

penjamin untuk 9 proyek infrastruktur skema KPBU dan pada tahun 2017 nanti 

fokus PT PII bukan hanya mengarah untuk proyek infrastruktur ekonomi, tetapi 

juga mengarah untuk proyek infrastruktur sosial”, Ujar Direktur Utama PT PII 

Sinthya Roesly pada Acara Seminar Nasional Infrastruktur 2016 hari ini. 



Lebih lanjut Sinthya menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah 

berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara 

merata sebagai langkah untuk Program Nawacita dan memenuhi salah satu 

tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) dalam 

melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. 

Sebagai informasi, dalam Seminar Nasional Infrastruktur 2016 ini juga 

dilaksanakan dengan penandatanganan Nota Kesempahaman antara Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Penjaminan 

Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII dan PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI 

dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam 

Penyediaan Infrastruktur Nasional. Selain itu, PT PII pada awal Desember 2016 

telah mendapatkan penghargaan sebagai runner up dalam ASEAN Risk Award 

2016 dalam kategori Risk Advocate yang diikuti oleh 23 perusahaan dan 

organisasi dari seluruh Asia Tenggara. 

 


