SIARAN PERS
Tingkatkan Konektivitas Antardaerah,
PT SMI Bersinergi Dukung
Pembiayaan Pembangunan Dua Jalan Tol Proyek Strategis Nasional
Jakarta, 08 Maret 2019 – Dalam rangka mendukung konektivitas antardaerah secara
berkelanjutan serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) yang merupakan salah satu Special
Mission Vehicles di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (SMV Kemenkeu), senantiasa
bersinergi dengan pebankan nasional mendukung pembiayaan pembangunan Proyek
Strategis Nasional (PSN) ruas jalan tol Cibitung-Cilincing dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar.
Hal tersebut diawali melalui Penandatanganan Kredit Investasi Infrastruktur Jalan Tol PT
Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) sebesar Rp6,8 triliun dan PT Waskita Bumi Wira
(WBW) dengan nilai Rp3,96 triliun.
PT SMI mendukung terlaksananya pembangunan dua PSN ini dengan menyediakan produk
pembiayaan yang memahami kebutuhan dari pemilik proyek melalui produk pembiayaan
subordinasi yang akan memperkuat produk pembiayaan perbankan lainnya dan akan
mendukung dalam mewujudkan profil keuangan debitur lebih sehat, sehingga menarik bagi
para investor serta kalangan perbankan untuk berinvestasi pada proyek infrastruktur di
Indonesia. Dalam proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, PT SMI mendukung struktur
pembayaran pokok dan bunga dibuat lebih fleksibel menyesuaikan dengan aliran kas (cash
flow) proyek. Bahkan, selain pembayaran pokok dan bunga yang fleksibel – PT SMI
memberikan tenor lebih panjang 2 tahun dari peserta sindikasi lainnya untuk proyek jalan tol
Cibitung-Tanjung Priok.
Dukungan PT SMI Wujudkan Efisiensi Jarak Tempuh Melalui Ruas Jalan Tol CibitungCilincing
Di ruas jalan tol ini, PT SMI bersinergi dengan Bank Mandiri, BNI, BRI dan CIMB Niaga, Bank
Panin, Bank DKI, dan Bank Jatim mengucurkan pembiayaan bagi CTP untuk membangun
ruas tol sepanjang 34,02 km. Tersedianya ruas tol ini akan mendukung arus lalu lintas barang
di kawasan industri Cibitung dan terkoneksi langsung dengan jaringan tol Trans Jawa dan
pelabuhan internasional Tanjung Priok, sehingga menciptakan distribusi logistik yang lebih
efisien.
Keberadaan ruas jalan tol Cibitung-Tanjung Priok berperan besar dalam penghematan waktu
tempuh dari sekitar 60-90 menit melalui JORR I atau tol dalam kota, menjadi hanya sekitar 30
menit (dengan asumsi kecepatan 60 km/jam) yang akan sangat membantu mengurai lalu
lintas kendaraan harian serta berperan dalam penghematan biaya operasional kendaraan.
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PT SMI Dukung Terwujudnya Kelancaran Distribusi Barang Nasional melalui Ruas
Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
Di ruas jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, PT SMI yang merupakan salah satu lead
sindikasi pembiayaan juga bersinergi dengan Bank BNI, BRI, dan CIMB Niaga Syariah, Bank
Jatim dan Bank Jatim Syariah, Bank Bali, Bank Riau Kepri, Bank NTT, Bank Maluku Malut,
Bank Papua, Bank Kalsel, Bank Sumsel Babel, Bank Kalbar, dan Bank Bengkulu
mengucurkan pembiayaan bagi WBW selaku selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk
mewujudkan pembangunan ruas tol sepanjang 38,29 km ini. Jalan tol Krian-Legundi-BunderManyar merupakan lingkar luar kota Surabaya yang menghubungkan kawasan Industri di
Gresik dan sekitarnya dengan koneksi langsung dengan jalan tol Trans Jawa di wilayah Jawa
Timur.
Ruas tol ini akan menjadi akses utama dari dan ke pelabuhan dan kawasan Industri Java
International Port and Estate (JIIPE) di Gresik – kawasan industri terintegrasi pertama dan
terbesar di Indonesia, sehingga mampu mendukung kelancaran distribusi barang nasional.
Ruas jalan tol ini juga akan menghemat waktu tempuh Krian menuju Manyar selama kurang
lebih 1 jam yang juga akan berdampak pada penghematan biaya operasi kendaraan.
Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini menyatakan,
“Komitmen Kementerian Keuangan melalui PT SMI dalam mendukung pembiayaan
pembangunan PSN ruas jalan tol Cibitung-Cilincing dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar ini
merupakan salah satu wujud dukungan terhadap upaya meningkatkan konektivitas
antardaerah yang akan mendorong terciptanya manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Selama 1 dasawarsa bakti PT SMI mengakselerasikan pembangunan infrastruktur Indonesia,
sinergi dengan para pemangku kepentingan telah memungkinkan kami mendukung 52 PSN
dengan total nilai proyek sebesar Rp69,9 triliun.
Sepanjang 10 tahun peran PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur, kepercayaan
para pemangku kepentingan merupakan hal inti yang memungkinkan PT SMI mendukung
penyiapan dan pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia dengan total nilai proyek sebesar
Rp1.151,8 triliun yang meliputi: (1) Pembiayaan dan Investasi Proyek Komersial serta
Pemerintah Daerah, (2) Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan Proyek
Jasa Konsultasi yang akan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.”

-selesai-
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Tentang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 adalah
Badan Usaha Milik Negera di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan
pembangunan infrastruktur.
PT SMI memiliki berbagai fungsi dan produk/ fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan
infrasruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler
melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan
berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral. PT SMI aktif mendukung pelaksanaan
KPBU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui produk pinjaman
daerah.
PT SMI memiliki tiga pilar bisnis yaitu (1) Pembiayaan dan Investasi, yaitu pembiayaan terhadap proyek
– proyek infrastruktur, (2) Jasa Konsultasi yaitu solusi atas kebutuhan tenaga professional dan ahli di
bidang infrastruktur serta (3) Pengembangan Proyek yaitu membantu Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK) untuk menyiapkan proyek infrastruktur.
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