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Kami memproyeksikan tahun 2021 masih 
tetap tumbuh meski terbatas.
Hermawan Wijaya, 
Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk

■ENERGI ■PROPERTI

Indonesia akhirnya mem-
punyai  semacam Tema-
sek yaitu berbentuk Sove-

reign Wealth Fund (SWF) 
yang merupakan kumpulan 
dana investasi yang dikelola 
oleh lembaga negara. Lemba-
ga ini diberi nama Indonesia 
Investment Authority (INA) 
yang telah dilegalkan dengan 
Peraturan Pemerintah Re-
publik Indonesia Nomor 
74/2020 tentang Lembaga Pe-
ngelola Investasi (LPI).

SWF secara garis besar 
dapat berinvestasi di sektor 
riil maupun sektor fi nansial, 
bahkan termasuk private equ-
ity dan hedge fund. Dan salah 
satu tujuan pendirian SWF, 
termasuk LPI INA adalah sta-
bilisasi ekonomi negara dan 
pemerataan pembangunan 
infrastruktur negara. Modal 
awal yang telah ditetapkan 
adalah US$ 5 miliar atau se-
kitar Rp 75 triliun yang akan 
dipenuhi selama 2021.

Saat ini, angka itu telah 
meningkat lebih dari dua kali 
lipatnya dengan kucuran 
dana tambahan dari SWF-

SWF luar negeri, seperti Abu 
Dhabi Investment Authority 
(ADIA). Dan diharapkan 
akan segera mencapai sekitar 
US$ 20 miliar. 

Dengan adanya LPI INA 
ini, diharapkan Indonesia 
tidak lagi perlu mengkhawa-
tirkan sumber dana pemba-
ngunan negara yang selama 
ini banyak bersumber dari 
dana-dana pinjaman luar 
negeri. Dengan semakin sta-
bilnya kondisi makro, maka 
diharapkan semakin banyak 
pula investasi asing yang be-
rani masuk.

Efek makronya, (GDP) 
PDB Indonesia juga dapat 
terdongkrak naik, mengingat 
komponen I (investasi) sama 
pentingnya dengan kompo-
nen C (konsumsi) dan G (pe-
ngeluaran pemerintah). Dua 
komponen yang terakhir ini 
sudah mendominasi Indone-
sia sejak dulu.

SWF Indonesia sedikit 
berbeda dengan SWF-SWF 
umumnya, termasuk lima 
besar ini: Norway Govern-
ment Pension Fund Global 

(US$ 1,2 triliun), China In-
vestment Corporation (US$ 
1,04 triliun), Abu Dhabi In-
vestment Authority (US$ 580 
miliar), Hong Kong Monetary 
Authority Investment Portfo-
lio (US$ 576 miliar) dan Ku-
wait Investment Authority 
(US$ 534 miliar). 

LPI INA terfokus pada in-
fl ux dana-dana investasi (ca-
pital infl ow) dan partisipasi 

Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), bukan 
berasal dari dana surplus. 

Sebagai contoh, keterse-
diaan dana pensiun seperti 
Norwegia, penjualan komodi-
tas seperti di Brunei, dan 
surplus ekspor seperti Korsel, 
misalnya. Fakta bahwa LPI 
INA tidak menggunakan sur-
plus dana namun recycling 
aset di mana aset-aset di-
transfer serta mendapatkan 
bantuan dari JBIC, merupa-
kan risiko tersendiri. 

Bernaung di bawah Men-
teri Keuangan dan Menteri 
BUMN, serta diaudit oleh au-
ditor independen (seperti 
PwC, E&Y), maka SWF LPI 
INA diharapkan cukup inde-
penden dan kredibel. Tentu 
saja sepanjang rambu-ram-
bu, transparansi dan sistem 
check and balance-nya sang-
gup menutup pintu-pintu pe-
nyalahgunaan dana dan pro-
ses pencucian uang. Kekuasa-
an terpusat yang berlebihan 
selalu mengundang risiko, 
sehingga ini perlu pengawas-
an lebih intens dari publik.

Selanjutnya, apa efek dari 
SWF Indonesia pertama ini 
bagi para pemain bisnis di 
Indonesia terutama bagi pe-
laku UKM, selain bagi pasar 
modal nasional?

Pasar modal akan menik-
mati pengaruh positif meng-
ingat SWF mampu mening-
katkan kapitalisasi pasar. 
Diharapkan, semua sektor 
akan merasakan akibatnya, 
tidak hanya tertentu. 

Dengan adanya capital in-
flow sangat besar (optimal 
US$ 20 miliar), tentu dana 
semestinya dapat disalurkan 
kepada para pemain di berba-
gai sektor.

Bagi Indonesia, termasuk 
UKM-UKM, tentu dengan se-
makin tingginya perputaran 
uang di pasar riil dan inves-
tasi, berbagai jasa dan pro-
duk komplementer dapat dita-
warkan. Apalagi mengingat 
Omnibus Law Undang-Un-
dang Cipta Kerja yang men-
dampingi kebutuhan hukum 
pro investasi dan bisnis de-
ngan perubahan ekosistem 
yang semakin positif.   ■
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Jennie M Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California
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Tahun Ini, BSDE 
Bidik Rp 7 Triliun

JAKARTA. PT Bumi Serpong 
Damai Tbk (BSDE) membidik 
pra-penjualan atau marketing 
sales sebesar Rp 7 triliun di 
sepanjang tahun ini. Target 
tersebut tumbuh 8% diban-
dingkan realisasi tahun lalu 
yang senilai Rp 6,5 triliun. 

Direktur PT Bumi Serpong 
Damai Tbk, Hermawan Wija-
ya menilai, pada tahun ini 
mereka cukup optimistis 
prospek bisnis properti, baik 
itu residensial maupun ko-
mersial akan tumbuh. 

“Tahun 2021 kami mempro-
yeksikan masih tetap tumbuh 
meski terbatas dibandingkan 
masa sebelum pandemi. Minat 
konsumen atas produk-pro-
duk yang kami tawarkan tetap 
tinggi,” jelas dia kepada KON-
TAN, Kamis (18/2). 

Optimisme itu berangkat 
dari tingginya angka penjual-
an pada akhir tahun 2020 lalu. 
Hal tersebut juga tercatat 
pada kuartal IV-2020, dimana 
BSDE berhasil membukukan 
marketing sales sebesar Rp 
1,8 triliun atau 28% dari total 
pra-penjualan sepanjang 2020 
yakni Rp 6,5 triliun.

Untuk itu, target marketing 
sales di tahun 2021 diproyek-
sikan akan ditopang oleh tiga 
segmen utama Bumi Serpong 
Damai, yakni segmen residen-

sial, komersial dan lain-lain.
Hermawan mengemukakan, 

segmen residensial telah men-
jadi kontributor utama BSDE 
yang mengusung target senilai 
Rp 4,4 triliun. 

Jumlah tersebut berasal 
dari kawasan hunian seperti 
BSD City, Nava Park, Kota 
Wisata, Grand Wisata, Taman 
Permata Buana, Taman Ban-
jar Wijaya, Legenda Wisata, 
Grand City Balikpapan serta 
The Zora.

Selain itu, tiga kawasan re-
sidensial besar lainnya yang 
menjadi penyumbang pra-
penjualan terbesar untuk seg-
men tersebut di antaranya 
BSD City dengan target seki-
tar Rp 2,2 triliun atau 50% dari 
total target residensial. 

“Selanjutnya Nava Park de-
ngan target Rp 700 miliar atau 
16% dan Grand Wisata dengan 
target Rp 500 miliar atau 11% 
dari total segmen residensial,” 
ungkap Hermawan.

Selanjutnya, kontribusi be-
sar dari segmen komersial 
merupakan segmen terbesar 
kedua untuk perolehan pra-
penjualan yang ditargetkan 
dapat mencapai Rp 1,6 triliun 
atau setara 23% dari total tar-
get pra penjualan. 

Venny Suryanto

JAKARTA. Pemerintah dika-
barkan sedang membahas pe-
rihal pemanfaatan dana Pene-
rimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) sektor mineral dan 
batubara dengan konsep Mi-
ning Sustainable Fund (MSF). 
Konsep ini serupa Sovereign 
Wealth Fund (SWF) yang akan 
mengelola dana investasi dari 
para investor. 

Informasi yang diterima 
KONTAN, pemerintah dan 
lembaga terkait serta asosiasi 
sudah membahas rencana ini. 
Sumber KONTAN menyebut-
kan, saat ini pemerintah te-
ngah menggodok konsep yang 
jelas untuk pengembangan 
industri pertambangan ke de-
pan melalui MSF.

Namun hingga berita ini di-
cetak, kemarin, Direktur Jen-
deral Mineral dan Batubara 
(Dirjen Minerba) Kementerian 
ESDM, Ridwan Jamaluddin 
enggan berkomentar perihal 
rencana pembentukan MSF. 

Ketua Umum Perhimpunan 
Ahli Pertambangan Indonesia 
(Perhapi), Rizal Kasili menilai, 
kebijakan MSF penting diber-
lakukan karena cadangan be-
berapa komoditas atau sum-
ber daya minerba sudah se-
makin sedikit dan tidak akan 
bertahan lebih lama lagi. 

“MSF bisa menjamin ke-
langsungan modal pemba-
ngunan dapat tersedia di masa 

mendatang, termasuk setelah 
sumber daya minerba habis 
ditambang,” ungkap dia, Ka-
mis (18/2).

Pelaksana Harian Direktur 
Eksekutif Indonesian Mining 
Association (IMA) Djoko Wi-
dajatno menyampaikan, dana 
MSF dapat dialokasikan un-
tuk kegiatan eksplorasi dan 
pengembangan pengolahan 
minerba di masa depan. De-
ngan begitu, diharapkan ilmu 
terkait pengolahan minerba 

yang baik dapat dikuasai oleh 
bangsa Indonesia.

Director & Corporate Se-
cretary PT Bumi Resources 
Tbk (BUMI) Dileep Srivastava 
mengemukakan, wacana MSF 
merupakan inisiatif yang cu-
kup positif untuk mempromo-
sikan konsep pertambangan 
minerba yang berkelanjutan 
dan tetap ramah terhadap 
lingkungan.

Pratama Guitarra, Dimas Andi

KONTAN/Intan Sari 

Saat ini pemerintah tengah memastikan konsep yang jelas 
untuk pengembangan pertambangan. 

Pemerintah Godok 
Pendanaan Minerba

MSF bisa 
menjadi modal 
pembangunan 

minerba di masa 
depan.

PERTAMBANGAN■

JAKARTA. PT Pertamina terus 
mematangkan rencana untuk 
mengantarkan anak dan cucu 
usahanya menggelar pena-
waran umum perdana atau 
initial public offering (IPO) 
di bursa saham domestik. Ada 
tiga perusahaan yang diran-
cang untuk go public.

Ketiga perusahaan tersebut 
adalah PT Pertamina Power 
Indonesia (PPI), PT Pertami-
na Geothermal Energi (PGE) 
dan PT Pertamina Internasio-
nal Shipping. 

Jejak IPO anak usaha Perta-
mina mulai tergambar, seti-
daknya dari perombakan ja-
jaran direksi Pertamina Power 
Indonesia. Dannif Danusa-
putro, yang semula menjabat 
Direktur Utama Mandiri Se-
kuritas, kini ditetapkan seba-
gai Direktur Utama PPI. 

Bukan tanpa sebab, keber-
adaan Dannif disebut-sebut 
memang untuk memuluskan 
jalan PPI masuk bursa saham. 
Menurut sumber KONTAN, 
Dannif disiapkan agar PPI 
menggelar IPO pada kuartal 
III 2021. "Memang mengganti 
Dirut PPI untuk rencana IPO," 
ungkap sumber itu kepada 
KONTAN, Senin (15/2).

Bukan hanya Dannif yang 
sudah berpengalaman meng-
antarkan beberapa perusaha-
an untuk IPO saat di Mandiri 
Sekuritas. Ada pula nama Di-
rektur PT RHB Sekuritas In-
donesia Iman Hilmansah yang 
kini juga menjabat sebagai 
Direktur PPI. 

Selanjutnya ada Said Reza 
Pahlevy yang sebelumnya 
menjabat Direktur Keuangan 
dan Layanan Bisnis PT Perta-
mina Hulu Energi (PHE).

Namun ketika dikonfi rmasi, 
Corporate Secretary PT Per-
tamina Power Indonesia, Di-
cky Septriadi enggan membe-
rikan konfirmasi detail. Dia 
hanya bilang, "Pada intinya 
dari Subholding Power & New 
Renewable Energy (PNRE) 
siap mendukung dan mengop-
timalkan semua aspirasi pe-
megang saham," terang dia, 

Rabu (17/2).
Senior Vice President Cor-

porate Communication and 
Investor Relation PT Pertami-
na Agus Suprijanto bilang, 
saat ini pihaknya sedang 
mengkaji opsi terbaik untuk 
mekanisme pendanaan bagi 
pertumbuhan anak usaha.

Dalam upaya peningkatan 
nilai perusahaan dan keber-
lanjutan usaha ke depan, 
pembiayaan lewat pasar mo-
dal menjadi salah satu opsi 
Pertamina. 

"Antara lain melalui pener-
bitan obligasi, project fi nan-
cing, partnership, pembiaya-
an pasar modal dan opsi lain-
nya," kata dia, kemarin.

Director of Business Plan-
ning PT Pertamina Interna-
sional Shipping, Wisnu Medan 

Santoso juga menekankan, 
aksi korporasi berupa IPO se-
penuhnya menjadi kewenang-
an Pertamina selaku holding. 

Saat ini, Pertamina juga ma-
sih fokus pada restrukturisasi 
internal, termasuk restruktu-
risasi bisnis shipping. "Pem-
bentukan Subholding Ship-
ping akan meningkatkan fun-
damental bisnis sehingga 
dapat membiayai rencana 
ekspansi secara mandiri," 
ungkap dia.

Harga saham IPO
Direktur TRFX Garuda Ber-

jangka, Ibrahim menilai, di 
tengah kondisi pemulihan 
ekonomi, IPO anak atau cucu 
usaha Pertamina bisa meng-
gairahkan pasar. 

Harga yang terjangkau bisa 
menarik investor dalam nege-
ri untuk memiliki saham dari 
entitas bisnis holding migas 
BUMN itu. 

Ibrahim menyebutkan, IPO 
anak usaha Pertamina akan 
menarik apabila harga pena-
warannya berkisar di level 
Rp 500 per saham. 

"Kalau bisa di bawah itu. 
Jika terjangkau, masyarakat 
Indonesia bisa beli, agar yang 
memiliki masyarakat Indone-
sia sendiri. Jika terlalu tinggi, 
pasar bisa tidak merespons," 
ungkap Ibrahim.

Dia menambahkan, IPO 
anak atau cucu usaha Perta-
mina merupakan langkah 
yang tepat untuk memperoleh 
pendanaan eksternal. 

Selain itu, go public bisa 

menjadi instrumen untuk me-
ningkatkan transparansi per-
usahaan.

 Analis Binaartha Sekuritas, 
Nafan Aji berpendapat, renca-
na IPO anak usaha Pertamina 
cukup prospektif dan akan 
disambut baik oleh para pela-
ku pasar. 

Dari sisi momentum mau-
pun sektor usaha yang akan 
go public, Nafan melihat, ren-
cana IPO tersebut sudah te-
pat. "Pertamina sudah punya 
prestise, itu termasuk senti-
men positif. Dari sisi sektor 
yang direncanakan IPO seper-
ti shipping itu bagus. Segmen 
energi terbarukan juga pen-
ting sebagai diversifikasi, 
masa depan sangat ditentukan 
oleh sektor tersebut," kata 
Nafan, Kamis (18/2).    ■

Anak Pertamina Go Public
Tiga anak usaha Pertamina siap menggelar IPO di pasar modal domestik

Ridwan Nanda Mulyana, 
Azis Husaini

Banjir di Sejumlah Wilayah Jakarta

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Warga berjalan melintasi banjir yang merendam kawasan RW 5, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta, Kamis (18/2). Sejumlah 
kawasan di Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.

KONTAN/Muradi

BSDE optimistis prospek industri properti baik itu residensial 
maupun komersial akan tumbuh berkelanjutan.


