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Kerjasama Internasional 

Amerika Bidik Peluang Investasi di Indonesia 

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia 

Rabu, 12/11/2014 08:42 WIB 

Jakarta, CNN Indonesia -- Investor asal Amerika Serikat tampaknya tidak mau ketinggalan 

dengan perusahaan dari negara-negara lain yang sudah menyatakan minatnya meningkatkan 

investasi di Indonesia. Sore nanti (12/11), Wakil Presiden Senior Urusan Internasional Kamar 

Dagang Amerika Serikat Myron Brilliant akan bertandang ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla 

guna membahas peluang investasi yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan negeri Paman 

Sam di Indonesia. 

 

Selain itu, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Washington 

DC akan mendukung pelaksanaan 'US-Indonesia Investment Summit' yang diselenggarakan oleh 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kamar Dagang Amerika Serikat, Kamar Dagang 

dan Industri Indonesia, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia. 

 

Di acara yang berlangsung pukul 08.30-17.00 WIB di Hotel Mandarin Oriental Jakarta tersebut, 

BKPM akan memaparkan potensi investasi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Amerika 

Serikat, serta peluang peningkatan kerjasama bilateral dua negara. 

 

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahkan M. Fachir dijadwalkan akan memberi kata sambutan di 

acara tersebut dihadapan Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake. Sementara menteri dan 

pejabat daerah yang juga akan hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono 

Soesilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota 

Surabaya Tri Rismaharini.  

(gen/gen) 

 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141112084203-85-10934/amerika-bidik-peluang-investasi-di-

indonesia 
 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141112084203-85-10934/amerika-bidik-peluang-investasi-di-indonesia
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141112084203-85-10934/amerika-bidik-peluang-investasi-di-indonesia
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Investasi Asing 

AS Siap Investasi US$ 61 Miliar demi Jokowi 

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia 

Rabu, 12/11/2014 11:58 WIB 

Jakarta, CNN Indonesia -- Pidato Presiden Joko Widodo dalam forum APEC di Beijing Senin 

(10/11) lalu, berhasil menarik perhatian para pengusaha dunia. Investor Amerika Serikat yang 

tergabung dalam AmCham Indonesia (Kamar Dagang Amerika-Indonesia) menyatakan siap 

mendanai kebutuhan proyek infrastruktur yang akan dibangun di Indonesia. 

 

Dalam forum US-Indonesia Investment Summit yang digelar di Hotel Mandarin Oriental Jakarta 

hari ini, Rabu (12/11), para pelaku bisnis Amerika Serikat menyatakan komitmen mereka 

membantu Indonesia mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi tujuh persen dengan meningkatkan 

kerjasama ekonomi. 

 

"Pidato yang sangat luar biasa di Beijing kemarin. Kami investor Amerika Serikat jadi sangat 

bersemangat untuk bekerja dengan beliau dan bersedia membantu rencana mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Myron Brilliant, Wakil Presiden Senior Urusan 

Internasional Kamar Dagang Amerika Serikat. 

 

Managing Director AmCham Andrew White menyatakan jika iklim investasi Indonesia cukup 

kondusif maka dalam lima tahun mendatang diperkirakan akan ada tambahan investasi baru 

sebesar US$ 61 miliar dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. "Kami melihat adanya tanda-

tanda positif dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo serta semangat baru untuk menjalin kerja 

sama dari para investor Amerika Serikat," ujar White. 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo yang turut hadir dalam acara 

tersebut mengaku senang mendengar pernyataan tersebut. Menurutnya, rencana pemerintah untuk 

mendongkrak pembangunan infrastruktur dalam lima tahun kedepan menjadi lebih mudah. 

 

"Sangat senang. Sekarang investor sudah datang, tinggal para stakeholder yang bekerja," ujarnya. 

 

 

(gen/gen) 

 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141112115856-78-10987/as-siap-investasi-us--61-miliar-demi-

jokowi/ 
 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141112115856-78-10987/as-siap-investasi-us--61-miliar-demi-jokowi/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141112115856-78-10987/as-siap-investasi-us--61-miliar-demi-jokowi/
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Di Depan Pengusaha AS, Indroyono Cerita Diminta Pulang dari Roma oleh 

Jokowi 

Feby Dwi Sutianto - detikfinance 

Rabu, 12/11/2014 12:03 WIB 

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Maritim (Menko Maritim) Indroyono Soesilo menjadi 

pembicara utama pada acara US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental 

Jakarta.  

 

Di depan ratusan pengusaha dan petinggi perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Indroyono 

menceritakan proses awal dirinya terpilih jadi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo 

(Jokowi).  

 

Indroyono mengaku tak menyangka bisa menjadi menteri, padahal saat ditunjuk ia masih bertugas 

di Organisasi Pangan Dunia (FAO), Roma, Italia. Ia disuruh pulang ke Indonesia untuk mendapat 

tugas baru. 

 

"Saya sedang di Roma, presiden telepon saya tolong pulang. Langsung terbang ke Jakarta," kata 

Indroyono acara US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Selasa 

(12/11/2014). 

 

Indroyono menjelaskan saat tiba di Indonesia, ia diajak berdiskusi tentang masalah maritim oleh 

Presiden Jokowi. Ketika diskusi dan pertemuan berakhir, Indroyono meminta izin balik ke luar 

negeri namun ditahan oleh Jokowi. 

 

"Boleh pulang ke Roma? Jawab Pak Jokowi, nggak boleh," kata Indroyono menirukan ucapan 

Jokowi. 

 

Saat di Indonesia, ia mengaku tak berpikir bakal ditunjuk sebagai menteri. Indroyono menunggu 

berhari-hari hingga tanggal 26 Oktober. Menjelang 2 jam sebelum pengumuman kabinet, dirinya 

diminta datang ke Istana Negara. 

 

"2 jam sebelum pengumuman, dari Setneg (sekretariat negara) meminta saya datang ke istana," 

ujarnya. 

 

Indroyono menjelaskan Presiden Jokowi meminta dirinya mengelola sektor maritim yang sangat 

luas. Sektor laut harus digali meskipun saat pembentukan kabinet kementeriannya merupakan 

lembaga baru. 



Media Clipping  
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"Harus dieksplorasi dan dimanfaatkan secara besar untuk kelola area ini. Dengan tim sangat kecil, 

saya bekerja," ujarnya. 

(feb/hen)  

 
http://finance.detik.com/read/2014/11/12/120356/2746052/4/di-depan-pengusaha-as-indroyono-cerita-

diminta-pulang-dari-roma-oleh-jokowi 
 

http://finance.detik.com/read/2014/11/12/120356/2746052/4/di-depan-pengusaha-as-indroyono-cerita-diminta-pulang-dari-roma-oleh-jokowi
http://finance.detik.com/read/2014/11/12/120356/2746052/4/di-depan-pengusaha-as-indroyono-cerita-diminta-pulang-dari-roma-oleh-jokowi
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Menko Maritim Indroyono: Pengusaha AS Siap Investasi Rp 730 Triliun 

Feby Dwi Sutianto - detikfinance 

Rabu, 12/11/2014 10:54 WIB 

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Maritim (Menko Maritim) Indroyono Soesilo 

mengungkapkan para pengusaha asal Amerika Serikat (AS) akan mengucurkan investasi dalam 

jumlah besar ke Indonesia.  

 

Investasi yang akan dikucurkan mencapai US$ 61 miliar atau kurang lebih Rp 730 triliun hingga 

5 tahun ke depan. 

 

"Mereka siap investasi sebesar US$ 61 miliar hingga 5 tahun ke depan," kata Indroyono pada 

acara US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Rencananya para pengusaha AS akan masuk investasu ke semua sektor strategis. Indroyono 

menawarkan sektor transportasi khususnya rel kereta, pelabuhan, pariwisata, perikanan, listrik 

hingga minyak dan gas (migas). 

 

"Mereka masuk ke semua sektor. Saya buka ke mereka. Mereka mau kemana," jelasnya. 

 

Untuk mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif, Indroyono menyebut pemerintah 

siap menampung masukan dan permintaaan investor dari AS. Pemerintah akan merampingkan 

dan mempersingkat proses perizinan, memberikan penjaminan hingga mempercepat pembebasan 

lahan yang kerap menjadi kendala di setiap proyek infrastruktur di Indonesia. 

 

"Kalau ada masalah pembelian lahan beri tahu kami. Garansi atau jaminan proyek dari Kemenkeu 

juga sudah ada," jelasnya. 

 

Hari ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Luar Negeri 

(Kemlu) dan KBRI Washington DC dan Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar 

U.S.-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin, Jakarta. Pertemuan ini sebagai ajang tukar 

informasi antara dunia usaha Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. 

(feb/hen)  

 

http://finance.detik.com/read/2014/11/12/105434/2745945/4/menko-maritim-indroyono-pengusaha-as-

siap-investasi-rp-730-triliun 
 

http://finance.detik.com/read/2014/11/12/105434/2745945/4/menko-maritim-indroyono-pengusaha-as-siap-investasi-rp-730-triliun
http://finance.detik.com/read/2014/11/12/105434/2745945/4/menko-maritim-indroyono-pengusaha-as-siap-investasi-rp-730-triliun
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Pengusaha AS: Kami Semangat Kerjasama dengan Jokowi 

Elin Herlina - detikfinance 

Rabu, 12/11/2014 11:10 WIB 

Jakarta -Kalangan pengusaha AS merespons positif rencana 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menargetkan 

pertumbuhan ekonomi 7%. Mereka siap mendukung dan 

bersemangat menambah investasi di Indonesia agar ekonomi 

Indonesia bisa tumbuh lebih pesat. 

 

Wakil Ketua Kepala Hubungan Internasional Kamar Dagang 

AS Myron Brilliant mengatakan, Presiden Jokowi menekankan 

ambisinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%/tahun di 

2018. Saat ini, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun ke angka sekitar 5,1%. 

 

Sehingga ia sangat menyadari, pemerintah Indonesia perlu banyak menarik investasi untuk 

merealisasikan pertumbuhan ekonomi 7%, dan program-program Presiden Jokowi. 

 

"Investor AS semangat untuk bekerja dengan Presiden Joko Widodo dan membantu rencana 

pertumbuhan ekonomi beliau. Presiden Jokowi memiliki posisi menguntungkan pasca Pemilihan 

Umum yang sukses," kata Myron di dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Hotel 

Mandarin, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim (Menko Maritim) Indroyono Soesilo 

mengungkapkan, para pengusaha asal Amerika Serikat (AS) akan menguncurkan investasi dalam 

jumlah besar ke Indonesia.  

 

Investasi yang akan dikucurkan mencapai US$ 61 miliar, atau kurang lebih Rp 730 triliun hingga 

5 tahun ke depan. "Mereka siap investasi sebesar US$ 61 miliar hingga 5 tahun ke depan," kata 

Indroyono. 

 

(feb/ang)   

 
http://finance.detik.com/read/2014/11/12/111053/2745969/4/pengusaha-as-kami-semangat-kerjasama-

dengan-jokowi 
 

http://finance.detik.com/read/2014/11/12/111053/2745969/4/pengusaha-as-kami-semangat-kerjasama-dengan-jokowi
http://finance.detik.com/read/2014/11/12/111053/2745969/4/pengusaha-as-kami-semangat-kerjasama-dengan-jokowi
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Ratusan Pengusaha AS-RI Kumpul di Jakarta Bahas Investasi 

Elin Herlina - detikfinance 

Rabu, 12/11/2014 10:35 WIB 

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI 

Washington DC dan Kementerian Koordinator Perekonomian 

menggelar US-Indonesia Investment Summit di Hotel 

Mandarin, Jakarta. Pertemuan ini sebagai ajang tukar 

informasi antara dunia usaha Amerika Serikat (AS) dan 

Indonesia.  

 

Dari perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Menko 

Bidang Maritim Indroyono Soesilo, Wamenlu H. E Abdurahman M Fachir. Selain itu perwakilan 

pengusaha nasional juga hadir seperti Kadin, Apindo antara lain Sofjan Wanandi dan lainnya. 

 

Pertemuan ini dihadiri oleh ratusan pengusaha Indonesia maupun AS, antara lain yang hadir 

Presiden Direktur Freeport Indonessia Rozik B. Soetjipto, CEO Citibank Tigor M Siahaan, CEO 

GE Indonesia Handry Satriago, dan masih banyak lainnya. 

 

"Kamar dagang Amerika Serikat dan organisasi-organisasi bisnis Indonesia pada hari ini 

mempertemukan investor-investor AS Indonesia dan beberapa menteri untuk membahas 

kebijakan yang mampu mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang," kata 

Wakil Ketua Kepala Hubungan Internasional Kamar Dagang AS Myron Brilliant di dalam acara 

US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin, Jakarta, Rabu (12/11/2014) 

 

Myrion mengatatakan, pembahasan antar pelaku bisnis AS dengan Kadin dan Apindo adalah 

mengenai berbagai tantangan dalam membuka kesempatan investasi yang lebih besar di 

Indonesia.  

 

"Perusahaan-perusahaan AS saling bahu membahu bersama pemerintah dan pelaku usaha untuk 

menciptakan lapangan kerja, mendorong perkembangan teknologi baru, membangun 

infrastruktur, serta membantu perkembangan perusahaan-perusahaan baru dalam negeri," katanya. 

 

(hen/ang)  

http://finance.detik.com/read/2014/11/12/102908/2745902/4/ratusan-pengusaha-as-ri-kumpul-di-jakarta-

bahas-investasi 
 

http://finance.detik.com/read/2014/11/12/102908/2745902/4/ratusan-pengusaha-as-ri-kumpul-di-jakarta-bahas-investasi
http://finance.detik.com/read/2014/11/12/102908/2745902/4/ratusan-pengusaha-as-ri-kumpul-di-jakarta-bahas-investasi
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Rabu, 12 November 2014 | 17:55 

Dubes AS: 22 Perusahaan Amerika Serikat Lirik Indonesia  

Jakarta - Diterima Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di kantornya, Duta Besar Amerika untuk 

Indonesia Robert O Blake mengatakan, Amerika Serikat memiliki delegasi bisnis besar untuk 

Indonesia. Ditambahkannya, ada 22 perusahaan besar asal negaranya yang tertarik berinvestasi di 

Indonesia. 

 

“Menurut saya, perusahaan-perusahaan itu sangat tertarik dengan peluang ekonomi di Indonesia,” 

kata Blake di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu petang (12/11). 

 

Blake mendampingi Wakil Presiden Senior urusan Internasional Kamar Dagang Amerika Serikat, 

Myron Brilliant. 

 

Hal-hal berkaitan peluang kerja sama tersebut menurutnya sudah disampaikan kepada Jusuf Kalla. 

“Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti berbagai kerja sama baru dengan pemerintahan yang 

baru,” lanjutnya. 

 

Ditanya bentuk konkret penawaran kerja sama ekonomi baru oleh Amerika Serikat, Blake 

mengaku pertemuan tadi belum membahas hal-hal spesifik tersebut. 

 

Penulis: Ezra Sihite/NAD 

 
http://www.beritasatu.com/ekonomi/224642-dubes-as-22-perusahaan-amerika-serikat-lirik-indonesia.html 
 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/224642-dubes-as-22-perusahaan-amerika-serikat-lirik-indonesia.html
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Menkeu Siap Pangkas Proses Perizinan 

"Pokoknya dibikin simple dan mudah," kata dia. 

Rabu, 12 November 2014, 17:11 

VIVAnews - Investor Amerika Serikat siap menanamkan modalnya senilai US$61 miliar di 

Indonesia untuk lima tahun ke depan. Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro, siap untuk 

membenahi proses perizinan. 

 

"Kalau saya, yang pertama, ya benerin investasi," kata Bambang, seusai acara US-Indonesia 

Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu 12 November 2014. 

 

Dia mengatakan bahwa pihaknya tak ingin ada ketidakpastian iklim investasi dan prosedur 

perizinan yang panjang. Sayangnya, tak dijelaskan secara rinci tentang rencana pemangkasan 

perizinan itu. 

 

"Pokoknya dibikin simple dan mudah," kata mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 

Keuangan itu. 

 

Tak hanya itu, Bambang pun juga akan memberikan insentif. Itu pun juga dilakukan kalau dirasa 

perlu. 

 

"Kalau perlu insentif, baru kami pikirkan. Pokoknya, kami pikirkan iklim investasi dulu," kata 

dia. (asp) 

 
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557520-menkeu-siap-pangkas-proses-perizinan 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557520-menkeu-siap-pangkas-proses-perizinan
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Buruh Minta Naik Upah, Pengusaha Minta Tingkatkan Produktivitas 

Rabu, 12 November 2014 - 18:55 wib |  

Dani Jumadil Akhir - Okezone 

 

 
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta agar tuntutan kenaikan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diminta buruh harus diikuti dengan tingkat 

produktivitas. 

"Kenaikan upah harus diikuti kenaikan produktifitas," ucap Ketua Kadin Suryo Bambang 

Sulisto di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

  

SBS pun menyebut bahwa kenaikan upah yang diminta buruh jangan sampai membuat 

Indonesia tidak kompetitif lagi. 

"Saya kira dunia usaha tidak anti kenaikan upah, tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai 

kenaikan itu membuat kita tidak kompetitif lagi," tegasnya. 

Menurutnya, salah satu daya tarik Indonesia di dunia usaha adalah lantaran upah yang masih 

kompetitif. Sebab itu menurutnya, pentingnya menjaga agar tingkat kompetisi itu tetap 

bertahan. 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064547/ahok-sebut-ump-2015-tak-lebih-dari-rp2-7-juta
http://economy.okezone.com/read/2014/11/07/320/1062582/umk-depok-lebih-rendah-dari-dki-jakarta
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"Menurut saya kita perlu berhati-hati. Karena salah satu daya tarik Indonesia adalah upah yang 

kompetitif. Dan salah satu alasan banyak industri yang lari dari China adalah salah satunya 

karena upah yang tidak kompetitif lagi bagi sektor industri," jelasnya. 

Untuk itu, Indonesia perlu melirik sektor industri yang sudah tidak diminati di negara lain. Hal 

ini bisa menjadikan Indonesia mengambil kesempatan dari industri tersebut. 

"Kita harus mengundang industri yang di negara tertentu sudah tidak kompetitif lagi. Industri 

sepatu tekstil itu sudah tidak menarik lagi di China," ujar Suryo. 

Kendati demikian, pihaknya tidak memaksakan industri yang padat karya untuk beralih 

menggunakan mesin dan robot. Hal ini akan sia-sia dan justru merugikan diri sendiri. 

"Faktor kedua yang harus hati-hati adalah jangan kita justru memaksa industri yang padat karya 

mengalihkan pakai mesin atau robot. Itu kita sendiri yang rugi," pungkasnya. 

(rzk) 
 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064641/buruh-minta-naik-upah-pengusaha-minta-tingkatkan-produktivitas 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/07/320/1062575/ump-sumut-2015-hanya-rp1-625-juta
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064641/buruh-minta-naik-upah-pengusaha-minta-tingkatkan-produktivitas
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Jonan Mengaku Bisa Lebih dari Gila Urus Investasi 

Rabu, 12 November 2014 - 13:43 wib |  

Dani Jumadil Akhir - Okezone 

 
JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku bisa gila jika dirinya dalam satu hari harus 

mengeluarkan izin investasi sebanyak 2.000 lembar. Perizinan investasi di kementerian ini meliputi 

pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api maupun pembangunan lainnya. 

"Berapa izin yang kami terbitkan dalam sehari? Ada 2.000 lembar perizinan yang harus dikeluarkan. 

Saya beritahukan staf saya ini lebih dari gila, kita tidak cukup dibayar untuk keluarkan 2.000 izin tiap 

hari," cetus Jonan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

  

Untuk itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, pihaknya akan memudahkan perizinaninvestasi untuk 

membantu para investor masuk ke Indonesia. 

"Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maka kami akan berikan perizinan secepat 

mungkin," jelasnya. 

Jonan menegaskan, dirinya menargetkan mempercepat perizinan dari 30 hari menjadi maksimal tujuh 

hari dan minimal dua pekan. Saat ini, kata Jonan pihaknya sedang memperbaiki regulasi dan perizinan 

pembangunan bandara, pelabuhan, kereta api, perkapalan di daerah sampai aturan lisensi kru pesawat. 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/05/320/1061523/menteri-jonan-sebut-pelabuhan-dukung-pertumbuhan-ekonomi
http://economy.okezone.com/read/2014/11/10/320/1063481/kai-siap-ambil-alih-kereta-bandara-dari-jonan
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"Kami berusaha mempersempit waktu prosesnya. Kami akan finalisasi aturan perizinan Minggu depan," 

tegasnya. 

Tidak hanya masalah perizinan, memang pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian 

Perhubungan juga keterbatasan dana. Untuk itu perlu kerjasama dengan investor swasta melalui skema 

public privat partnership (PPP). 

"Contohnya, pelabuhan Cilamaya punya banyak potensi ekonomi. Tapi apakah perlu dibangun dengan 

APBN atau swasta, ini yang menjadi pertanyaan, karena Presiden Jokowi ke depan juga ingin 

membangun lagi 24 pelabuhan. Sebenarnya kalau mau pakai APBN, ya harus proyek di daerah yang 

belum berkembang," pungkasnya. 

(rzk) 
 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasi 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/05/320/1061265/sidak-ke-bandara-soetta-ini-yang-dilakukan-jonan
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasi
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Jonan Ngaku Ditanya Investor AS Soal Transportasi 

Rabu, 12 November 2014 - 15:17 wib |  

Dani Jumadil Akhir - Okezone 

 
JAKARTA - Peluang investasi di Indonesia memang masih sangat besar, Indonesia masih memiliki 

berbagai sektor yang belum tergali, salah satunya adalah sektor transportasi. Namun, pemerintah masih 

sangat minim memberikan informasi tentang sektor tersebut. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku pernah ditanya bagaimana cara untuk melakukan 

investasi di sektor transportasi dalam negeri. Menurutnya, para pengusaha tersebut tertarik untuk 

mencoba merambah sektor transportasi di Indonesia. 

"Beberapa pengusaha Amerika Serikat (AS) bertanya, apa yang dilakukan untuk investasi transportasi," 

jelas Jonan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (12/11/2014). 

Jonan mengatakan, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk memudahkan para investor dalam 

berinvestasi di Indonesia. Apalagi Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa tidak ada visi misi 

kementerian, namun hanya ada satu visi misi yakni presiden. 

"Kami sebagai pembantu presiden hanya melaksanakan visi presiden sesuai kementerian masing-

masing," jelasnya. 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasi
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064277/pengusaha-amerika-cari-peluang-investasi-di-indonesia
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Presiden Jokowi saat beretemu investor 

Seperti yang diketahui, para pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika Serikat (AS) 

mempertemukan investor-investor AS di Indonesia dalam acara bertajuk U.S-Indonesia Investment 

Summit. Pertemuan bisnis tersebut akan membahas mengenai kebijakan yang mampu mempercepat 

investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Berdasarkan studi Partners in Prosperity : US Investment in Indonesia, sejak 2004 hingga 2012, 

investasi asing langsung AS mencapai USD65 miliar. Dengan jumlah investasi tersebut, pebisnis AS 

merupakan investor terbesar di Indonesia. 

(mrt) 
 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064480/jonan-ngaku-ditanya-investor-as-soal-transportasi 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064480/jonan-ngaku-ditanya-investor-as-soal-transportasi
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Wamenlu Sebut Perizinan Investasi Harus Seperti Restoran Padang 

Rabu, 12 November 2014 - 22:39 wib |  

Dani Jumadil Akhir - Okezone 

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyebutkan penyederhanaan proses 

investasi di Indonesia seharusnya seperti filosofisnya restoran padang. Hal ini berguna untuk 

menarik investor masuk ke Indonesia. 

 

Apalagi sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemudahan investasi Indonesia pada saat 

pertemuan di APEC, Beijing, China. 

 

"Yang ingin dipesankan pemerintah bahwa semua kementerian akan turun langsung bekerja untuk 

fasilitasi dan bekerja untuk perusahaan dalam upaya kerjasama Indonesia," jelasnya di Hotel 

Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

"Seperti restoran padang filosofisnya sederhana sekali. Kalau makanan terasa enak suruh kasih 

tahu sodara anda, supaya mereka datang ke restoran. Kalau enggak enak, beritahu kami. Ingin 

dipraktekkan di Indonesia kepada anda," sambungnya. 

 

Menurut dia, Presiden Jokowi akan menyederhanakan proses izinnya dalam bentuk semacam 

layanan satu pintu. Hal ini pun sudah bicara dengan semua gubernur, walikota dan bupati untuk 

bantu para investor misalnya untuk pertanahan. 

 

"Pemerintah ingin pastikan transparansi, dan akuntabilitas baik dalam investasi dan perdagangan. 

Potensi kita jauh lebih tinggi daripada yang sudah terlaksana. Menghargai peran dari blake yang 

sudah blusukan. Blusukan jadi populer," pungkasnya. 

 

(rzk) 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064744/wamenlu-sebut-perizinan-investasi-harus-

seperti-restoran-padang 
 

 

 

 

 

 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064744/wamenlu-sebut-perizinan-investasi-harus-seperti-restoran-padang
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064744/wamenlu-sebut-perizinan-investasi-harus-seperti-restoran-padang
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Wamenlu Sebut Perizinan Investasi Harus Seperti Restoran Padang 

Rabu, 12 November 2014 - 22:39 wib |  

Dani Jumadil Akhir - Okezone 

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyebutkan penyederhanaan proses 

investasi di Indonesia seharusnya seperti filosofisnya restoran padang. Hal ini berguna untuk 

menarik investor masuk ke Indonesia. 

 

Apalagi sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemudahan investasi Indonesia pada saat 

pertemuan di APEC, Beijing, China. 

 

"Yang ingin dipesankan pemerintah bahwa semua kementerian akan turun langsung bekerja untuk 

fasilitasi dan bekerja untuk perusahaan dalam upaya kerjasama Indonesia," jelasnya di Hotel 

Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

"Seperti restoran padang filosofisnya sederhana sekali. Kalau makanan terasa enak suruh kasih 

tahu sodara anda, supaya mereka datang ke restoran. Kalau enggak enak, beritahu kami. Ingin 

dipraktekkan di Indonesia kepada anda," sambungnya. 

 

Menurut dia, Presiden Jokowi akan menyederhanakan proses izinnya dalam bentuk semacam 

layanan satu pintu. Hal ini pun sudah bicara dengan semua gubernur, walikota dan bupati untuk 

bantu para investor misalnya untuk pertanahan. 

 

"Pemerintah ingin pastikan transparansi, dan akuntabilitas baik dalam investasi dan perdagangan. 

Potensi kita jauh lebih tinggi daripada yang sudah terlaksana. Menghargai peran dari blake yang 

sudah blusukan. Blusukan jadi populer," pungkasnya. 

 

(rzk) 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064744/wamenlu-sebut-perizinan-investasi-harus-

seperti-restoran-padang 
 

 

 

 

 

 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064744/wamenlu-sebut-perizinan-investasi-harus-seperti-restoran-padang
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064744/wamenlu-sebut-perizinan-investasi-harus-seperti-restoran-padang
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Risma Promosikan Surabaya di Depan Investor Amerika 

Rabu, 12 November 2014 - 16:03 wib | Dani Jumadil Akhir –  

JAKARTA - Pengusaha Amerika Serikat (AS) bertandang ke Indonesia dalam acara US-

Indonesia Investment Summit. Dalam acara tersebut, pemerintah memaparkan beberapa investasi 

yang menjadi andalan. 

 

ikut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharin pun ikut ambil bagian dalam menjelaskan perkembangan 

Surabaya selama dipimpinnya. Menurutnya, Surabaya di bawah kepemimpinannya sangat jauh 

berbeda dalam hal kerapihan kota serta keramahan penduduk bahkan tingkat keamanan. 

 

"Kenapa saya diundang ke Washington beberapa waktu lalu. Karena Surabaya sebagai kota 

nomor dua tingkat kepuasannya dibanding kota Chennai. Kita hanya kalah di public 

transportation-nya," kata dia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Untuk itu, Risma mengaku bakal membenahi masalah transportasi publik yang akan membangun 

beberapa transportasi massal seperti tTram dan monorel. Dengan demikian, maka angkutan umum 

di Surabaya dapat dibenahi. 

 

Selain memaparkan kinerjanya, Risma juga memamerkan kemampuannya berbahasa Indonesia. 

Ya, Risma lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia di depan ratusan investor Amerika 

tersebut. 

 

Padahal, sebelumnya para pembicara selalu menggunakan Bahasa Inggris dalam memaparkan visi 

misi kerja maupun daerahnya. "Izinkan saya gunakan bahasa Indonesia," katanya. 

 

(mrt) 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064520/risma-promosikan-surabaya-di-depan-

investor-amerika 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064520/risma-promosikan-surabaya-di-depan-investor-amerika
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064520/risma-promosikan-surabaya-di-depan-investor-amerika
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Penerbangan Kelas Bisnis Terlarang Bagi Pejabat Minggu Depan 

Rabu, 12 November 2014 - 22:16 wib | Dani Jumadil Akhir – Okezone 

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN akan segera merealisasikan larangan 

pejabat setingkat direksi BUMN untuk menggunakan pesawat terbang kelas bisnis dalam 

perjalanannya dinasnya. 

 

"Sudah siap Minggu depan (surat edarannya)," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel 

Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014) 

 

Menurut Rini, dengan keluarnya surat edaran ini bukan hanya untuk surat larangan biasa, tetapi 

sebagai cara untuk mengefisieni anggaran. 

 

"Surat edaran itu karena akhirnya bukan itu saja jadinya surat edaran itu untuk efisiensi jadi ada 

beberapa hal," jelasnya. 

 

Kendati demikian, Rini mengakui aturan ini dapat tidak berlaku bagi perjalanannya dinasnya yang 

harus memakan waktu berjam-jam, sedangkan direksi BUMN ini harus segera sampai ke tempat 

lokasi. 

 

"Kalau keluar negeri pun sama, kalau memang justru memang pada rute Garuda Indonesia, ya 

Garuda, memang kita menghitung jamnya, biasanya kita samakan jam terbangnya sampai berapa 

jauh," jelasnya. 

 

"Sering kali management tiba-tiba datang harus langsung rapat tentunya harus kita perhatikan," 

sambungnya. 

 

Untuk itu, permasalahan ini sedang dibicarakan oleh tim teknis agar tidak ada perbedaan terlalu 

mendalam. 

 

"Sekarang dari tim saya sedang menghitung berapa jam pakai ekonomi atau bisnis. Beberapa hari 

ini beres kok," tukasnya. 

(rzk) 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064738/penerbangan-kelas-bisnis-terlarang-bagi-

pejabat-minggu-depan 
 

 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/19/1064660/rini-kantongi-tujuh-nama-calon-dirut-pertamina
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/20/1064734/rini-rapat-tertutup-dengan-investor-as-bahas-apa
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064738/penerbangan-kelas-bisnis-terlarang-bagi-pejabat-minggu-depan
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064738/penerbangan-kelas-bisnis-terlarang-bagi-pejabat-minggu-depan
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Pertamina Harus Dipimpin Orang Profesional 

Kamis, 13 November 2014 - 00:21 wib | Rizka Diputra – Okezone 

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku telah 

mengirimkan tujuh nama kepada konsultan PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) selaku calon 

Direktur Utama PT Pertamina. 

 

"Ada tujuh nama dari internal dan eksternal," kata Rini saat ditanya soal para calon yang 

diusulkan dari Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Lebih lanjut dikatakan tahapan fit and proper test sudah hampir selesai dan sebagian nama sudah 

masuk kembali ke Kementeriannya. "Sudah ada yang masuk ke kita (BUMN). Sebagian masih di 

PT DDI," tambahnya. 

 

Terkait tahapan yang harus ditempuh, Rini mengatakan, setelah melalui fit and proper test dari 

konsultan, para calon bos Pertamina itu akan dipanggil oleh Kementerian BUMN untuk menjalani 

interview. 

 

"Tahapannya yaitu setelah selesai di PT DDI, kemudian di sini (BUMN) ada timnya yang 

melakukan interview, baru masuk ke TPA. Intinya setelah kita mereview, setelah mendapatkan 

assesment dari konsultan. Baru kita mengusulkan ke TPA," tandasnya. 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin bagian Perdagangan, Chris Kanter mengatakan, pihaknya akan 

mendukung siapapun calon Dirut Pertamina asalkan memiliki kompetensi di sektor migas. 

 

"Saya mendukung siapapun calon Dirut Pertamina yang baru. Kriteria yang jelas untuk pemimpin 

perusahaan minyak sebesar Pertamina haruslah orang yang berkompeten di bidangnya, minyak 

dan gas," ujar Chris terpisah. 

 

Seperti diketahui, nama-nama calon Dirut Pertamina dari eksternal yang sedang menjalani fit and 

proper di PT DDI adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), 

Zulkifli Zaini (mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, 

(Dirut Semen Indonesia), dan Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom) dilakukan secara 

tertutup. 

 
http://news.okezone.com/read/2014/11/13/337/1064764/pertamina-harus-dipimpin-orang-profesional 
 

http://news.okezone.com/read/2014/11/13/337/1064764/pertamina-harus-dipimpin-orang-profesional
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Rini Rapat Tertutup dengan Investor AS, Bahas Apa? 

Rabu, 12 November 2014 - 21:52 wib | Dani Jumadil Akhir – Okezone 

JAKARTA – Sejumlah menteri ekonomi Jokowi-JK memaparkan visi misi di depan investor 

Amerika Serikat (AS), kini giliran Menteri BUMN Rini Soermarno. Sebelumnya, seperti Menko 

bidang Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Keuangan 

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan 

Dasar dan Menengah Anies Baswedan sudah memaparkan visi misinya. 

 

Namun aksi ini tertutup untuk media alias tertutup. Sebelum memasuki ruangan, dirinya mengaku 

akan berbicara terkait potensi investasi yang dapat dikembangkan di Indonesia. 

 

"Dari BUMN saya rasa banyak, tadi saya bicarakan kalau kita lihat ke depan apa sih yang ingin 

kita kembangkan," sebutnya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Rini menjelaskan, banyak sekali infrastruktur yang dapat dibangun selama lima tahun ke depan. 

 

"Kan anggaran infrastruktur apa saja. Port, bandara, KA, electricity, mining. Jadi banyak sekali 

potensinya ke depan," jelasnya. 

 

Selain itu, pertemuan dengan investor AS ini juga akan mendiskusikan mengenai pengembangan 

information technology (IT) serta potensi pertanian (agriculture). 

 

"Tidak terlepas juga bagaimana kita lebih mengembangkan information technology, juga 

agriculture. Tadi juga ada beberapa perusahaan yang pembibitan.," pungkasnya. 

 

(rzk) 

 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/20/1064734/rini-rapat-tertutup-dengan-investor-as-bahas-

apa 
 

http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/20/1064734/rini-rapat-tertutup-dengan-investor-as-bahas-apa
http://economy.okezone.com/read/2014/11/12/20/1064734/rini-rapat-tertutup-dengan-investor-as-bahas-apa
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U.S.-Indonesia Investment Summit Pertemukan Investor Utama dengan 

Pemerintah 
Prismono | Rabu, 12 November 2014 - 16:46:52 WIB 

 

Jakarta, 12 November 2014. AmCham Indonesia, Kamar Dagang Amerika Serikat (A.S.), dan 

organisasi-organisasi bisnis Indonesia pada hari ini menpertemukan investor-investor A.S. di 

Indonesia dan beberapa Menteri untuk membahas kebijakan yang mampu mempercepat 

investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam acara tersebut, para pelaku bisnis 

AS menyatakan komitmen mereka untuk membantu Indonesia mencapai ambisi pertumbuhan 

ekonominya dengan membina kerja sama ekonomi. 

Acara tersebut merupakan pertemuan besar pertama antara investor dari AS dengan 

pemerintahan baru Indonesia serta menjadi langkah yang penting dalam diskusi yang 

berkelanjutan. 

Salah satu topik bahasan antara para pelaku bisnis A.S., KADIN dan APINDO adalah 

mengenai berbagai tantangan dalam membuka kesempatan investasi yang lebih besar. 

Perusahaan-perusahaan A.S. juga menyusun langkah-langkah agar komunitas bisnis AS saling 

bahu membahu bersama aparat pemerintahan dan pelaku usaha Indonesia dalam menciptakan 

lapangan kerja, mendorong perkembangan teknologi baru, membangun infrastruktur, serta 

membantu perkembangan perusahaan-perusahaan baru di dalam negeri. 

Dengan mulai bertugasnya kabinet yang baru, Presiden Joko Widodo telah menekankan 

ambisinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% per tahun di 2018 

mendatang. Belakangan, pertumbuhan GDP Indonesia telah menurun ke angka sekitar 5.1% 

pada kuartal terakhir 2014. Untuk itu Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi untuk 

merealisasikan target pertumbuhan 7% dan mencapai ambisi-ambisi kebijakan yang dicita-

citakan pemerintahan Joko Widodo. 

Wakil Ketua sekaligus Kepala Hubungan Internasional dari Kamar Dagang AS. Myron 

Brilliant mengatakan, “Investor AS bersemangat untuk bekerja dengan Presiden Joko Widodo 

dan membantu rencana pertumbuhan ekonomi beliau.” Myron juga menambahkan, “Presiden 

Joko Widodo memiliki posisi menguntungkan pasca pemilihan umum yang sukses. Kami 

berharap beliau menggunakan momentum ini untuk membawa Indonesia ke arah ekonomi yang 

lebih baik, dan melihat komunitas investasi asing sebagai mitra untuk mencapai tujuan ini. 

Kamar Dagang A.S. dan berbagai organisasi bisnis yang kami wakili siap untuk mendukung 

beliau”. 

Konferensi ini juga menyampaikan beberapa seri rekomendasi kebijakan yang tertuang didalam 

sebuah Studi baru yang berjudul “Indonesia’s New Path: Promoting Investment, Nurturing 

Prosperity”, yang dilakukan oleh Paramadina Public Policy Institute. Studi ini menekankan 
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gagasan-gagasan kebijakan penting yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan 

industri dan mencapai jenjang yang tinggi dalam hal investasi serta meliputi berbagai sektor 

termasuk pangan, barang konsumen, kesehatan, teknologi informasi, jasa keuangan, dan 

industri ekstraksi. 

“Pelaksanaan acara serta rekomendasi yang dihasilkan dari studi ini tercetus dari pemikiran 

bahwa para investor A.S. ingin bermitra dengan pemerintahan Indonesia untuk bersama-sama 

meningkatkan perekonomian negara dan membantu Indonesia mencapai tujuannya,” tutur 

Managing Director AmCham Indonesia Andrew White. “Kami melihat adanya tanda-tanda 

yang positif dari pemerintahan Presiden Joko Widodo serta munculnya semangat baru untuk 

menjalin kerja sama dari para investor A.S.” 

U.S. Indonesia Investment Summit dan rekomendasi ini merupakan hasil dari sebuah gagasan 

yang dimulai pada tahun 2013 melalui sebuah studi berjudul “Partners in Prosperity: U.S. 

Investment in Indonesia.” Laporan tersebut menyatakan bahwa sejak 2004 hingga 2012, FDI 

A.S. mencapai 65 milyar dolar. Dengan jumlah investasi tersebut pebisnis A.S. merupakan 

mitra investor terbesar Indonesia. Jika iklim investasi Indonesia cukup kondusif, maka dalam 

lima tahun mendatang diperkirakan ada tambahan investasi baru sebesar 61 milyar dolar. 

Berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang dibuat dalam studi baru tersebut: 

1. Keinginan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan pelaku bisnis guna 

membahas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan 

2. Himbauan untuk menghormati status hukum kontrak yang berlaku dan kepastian hukum 

3. Perlunya upaya untuk memastikan kemudahan dalam melakukan bisnis berkaitan dengan 

perijinan, infrastruktur dan prosedur. 

----- 

 

 

 

 

http://www.petrominer.co.id/berita-usindonesia-investment-summit-pertemukan-investor-utama-dengan-pemerintah-.html 

 

http://www.petrominer.co.id/berita-usindonesia-investment-summit-pertemukan-investor-utama-dengan-pemerintah-.html
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Bebaskan Visa 5 Negara 

Pemerintah Bisa Dapat Rp6,4 Triliun/Tahun 

Kamis, 13 November 2014 — 10:31 WIB 

JAKARTA (Pos Kota) -Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kunjungan 

wisman,Kementerian Patiwisata Kemenko Maritim berlakukan pembebasan visa bagi 5 negara. 

 

Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, target adalah angka optimistik berupa 400-500 ribu 

kunjungan wisatawan dan mendulang devisa pariwisata USD 11,3 juta (Rp 136,8 miliar). 

 

Yang kedua, pemerintah akan memudahkan izin kunjungan kapal wisata yacht. Caranya dengan 

membuat pelayanan one stop online service yang berada di bawah naungan Kemenku, Kemenhub 

dan TNI. 

 

Arief mengatakan dua kebijakan ini akan efektif mulai Januari 2015. Beragam tanggapan pun 

muncul. Kebijakan ini dinilai merupakan langkah quick win yang disebut Arief, yaitu 

mendongkrak pariwisata tanpa mengeluarkan terlalu banyak biaya. 

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo mengatakan dari 

kebijakan ini, pemerintah membidik penambahan devisa hingga US$ 540 juta/tahun atau Rp 6,4 

triliun. 

 

Kebijakan ini, memang akan menyebabkan potensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak 

(PNBP) dari visa sebesar US$ 14 juta atau setara Rp 168 miliar per tahun. Namun potensi 

kehilangan itu tak sebesar dengan hasil yang didapat. 

 

“Kita bisa dapat US$ 540 juta,” kata Menko Maritim Indroyono pada acara US-Indonesia 

Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental Jakarta. 

 

Indroyono mencatat ada 5 negara yang akan mendapatkan akses bebas visa yaitu Tiongkok, 

Australia, Jepang, Rusia, dan Korea Selatan. Dengan program ini, harapannya ada tambahan 

jumlah wisman 500.000 orang setiap tahun. 

 

Hitungannya, dari 500.000 wisman, pemasukan dengan satu wisman diperkirakan pengeluarannya 

sekitar US$ 1.200, maka Indonesia bisa mendapatkan devisa US$ 540 juta per tahun. 

 

Selama ini ketentuan bebas visa juga berlaku untuk wisatawan asing yang memegang visa dari 

beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand hingga Malaysia. 
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“Bebas visa 5 negara bisa dapat tambahan 450.000-500.000 wisatawan baru yang masuk 

Indonesia,” jelasnya. 

 

Ada potensi ribuan kapal wisatawan asing yang hilir mudik ke laut Indonesia, namun terkendala 

lamanya izin. Setelah izin dipermudah, butuh dukungan pemerintah daerah menyambut potensi 

ini. 

 

“Kepala daerah tanggung jawab untuk ini. Mereka bisa berhenti hadiri acara budaya. Misal 

mereka ke Bali terus mampir ke Labuan Bajo, atau Banyuwangi. Sekarang tugas bupati karena 

pemerintah pusat sudah memberi kemudahan,” tandasnya. 

 

(lina/sir) 

 
http://poskotanews.com/2014/11/13/pemerintah-bisa-dapat-rp64-triliuntahun/ 
 

http://poskotanews.com/2014/11/13/pemerintah-bisa-dapat-rp64-triliuntahun/
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Anies Minta Dunia Usaha Berinvestasi Sektor Pendidikan 
Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  18:20 WIB 

 

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan (tengah)/Foto: Koran Sindo 

JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies 

Baswedanmeminta dunia usaha melirik investasi di sektor pendidikan. 

 

Dia menuturkan, pihaknya meminta dunia usaha meningkatkan kualitas leadership para pemimpin 

terutama pada dunia sekolah. 

 

"Di dunia usaha masih banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tumbuh untuk membuat 

perusahaan-perusahaan untuk sukses. Kita akan hebat," ujar dia dalam acara US-Indonesia 

Investment Summit, di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Sebab itu, dia berharap agar sekolah-sekolah atau guru dapat diundang dan hadir di acara seperti 

ini. Hal ini agar mereka dapat melihat tantangan apa yang dihadapi Indonesia, dan bisa 

menyampaikannya kembali ke murid-muridnya. 

 

"Sehingga mereka kembali ke sekolah menyaksikan ini buat anak-anak kita. Pendidikan itu jangan 

dibayangkan pemerintah memberi materi tapi pemerintah itu memfasilitasi dan mendorong dunia 

usaha," tambahnya. 

 

Terlebih, lanjut Anies, pihaknya juga berencana membangun banyak SMK. Sebab itu, dirinya 

membutuhkan bantuan dunia usaha untuk merealisasikannya. 

 

"Kita harus banyak bangun SMK, oleh karena itu untuk dunia usaha mari kita terlibat untuk 

masyarakat Indonesia membantu bukan hanya negeri tapi juga swasta dalam mendorong studi di 

banyak tempat," pungkasnya. 

(gpr) 
 

http://ekbis.sindonews.com/read/923391/34/anies-minta-dunia-usaha-berinvestasi-sektor-pendidikan-1415725200 

http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah
http://ekbis.sindonews.com/read/923391/34/anies-minta-dunia-usaha-berinvestasi-sektor-pendidikan-1415725200
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Anies Pastikan Anggaran KIP Akan Ditambah 
Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  19:08 WIB 

 

Kartu Indonesia Pintar/Foto: Istimewa 

 

JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies 

Baswedanmengungkapkan, anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan ditambah. 

 

Dia mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, 

bahwa anggaran Rp7,7 triliun tersebut perlu ditingkatkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara Perubahan (APBNP) 2015. 

 

"Yang sudah dianggarakan mungkin nanti diubah jadi kemarin itu kalau tidak salah sekitar Rp7,7 

triliun. Tapi kemarin kita rapat di kantor Wapres, angka itu akan ditingkatkan dan akan diubah tapi 

sesuai dengan APBNP 2015," ujar dia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah memperbaiki datanya, dan memasukkan komponen 

rentan miskin. "Yang penting datanya dulu diperbaiki karena kan sekarang kan dimasukan 

komponen rentan miskin. Begitu tahu jumlah datanya baru kita tahu berapa dananya," pungkas 

dia. 

 

(gpr) 
 

http://ekbis.sindonews.com/read/923411/34/anies-pastikan-anggaran-kip-akan-ditambah-1415725200 

 

http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah
http://ekbis.sindonews.com/read/923411/34/anies-pastikan-anggaran-kip-akan-ditambah-1415725200
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Apindo Desak Kemenkominfo Atur Bisnis E-Commerce 
Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  13:03 WIB 

 

Apindo desak Kemenkominfo bikin aturan bisnis e-commerce. Foto: Ilustrasi/Istimewa 

 
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi 
mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menggulirkan 
peraturan mengenai bisnis e-commerce, khususnya dari luar negeri. 
 
"Saya pikir Kemenkominfo bagaimna harusnya peraturan untuk semuanya fair. Kalau bayar, 
ya semua bayar. Tapi bagaimana mengontrolnya kayak apa juga," ujarnya di Hotel Mandarin 
Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 
 
Menurut dia, seharusnya seluruh transaksi online di Indonesia harus membayar pajak dengan 
ketentuan yang adil. 
 
"Kalau perdagangan dalam arti fisiknya itu bisa kita pajakin. Karena itu mereka harus kirim 
barang mereka. Itu bisa yang trading barang-barang melalui IT. Yang e-trading, itu semua bisa 
kita lakukan," jelasnya. 
 
Namun, Sofjan mengaku bahwa dirinya masih belum jelas mengenai kontrol untuk bisnis e-
commerce di Indonesia. 
 
"Cuma yang saya belum jelas, dan you harus tanya sama Menkominfo. Misalnya bagaimana 
perusahaan seperti google dan lain-lain mereka bayar tax atau enggak. Itu saya belum tahu 
bagaimana kontrolnya," pungkas dia. 
 
(izz) 
 

http://autotekno.sindonews.com/read/923200/133/apindo-desak-kemenkominfo-gulirkan-aturan-bisnis-e-commerce-1415725200 

 

http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah
http://autotekno.sindonews.com/read/922125/133/pemerintah-jangan-lembek-pada-perusahaan-online-asing-1415552400
http://autotekno.sindonews.com/read/923200/133/apindo-desak-kemenkominfo-gulirkan-aturan-bisnis-e-commerce-1415725200
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Pengusaha AS-Indonesia Bahas Investasi di Era Jokowi 
Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  10:50 WIB 

 

Pengusaha AS-Indonesia bahas investasi di era Jokowi. Foto: Ilustrasi/istimewa 

 

JAKARTA - AmCham Indonesia, Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) hari ini mempertemukan 

para investor AS yang ada di Indonesia dengan pemerintah baru, Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

 

Pertemuan yang dikemas dalam ajang US-Indonesia Investment Summit ini rencananya 

membahas mengenai kebijakan yang mampu mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang. 

 

Wakil Ketua sekaligus Kepala Hubungan Internasional dari Kamar Dagang AS, Myron Brilliant 

mengungkapkan, salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah berbagai tantangan dalam 

membuka kesempatan investasi yang lebih besar. 

 

"Perusahaan AS saling bahu membahu bersama aparat pemerintah dan pelaku usaha Indonesia 

dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong perkembangan teknologi baru, membangun 

infrastruktur, membantu perkembangan perusahaan baru di dalam negeri," jelas dia di Hotel 

Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan mencapai target pertumbuhan 

ekonomi sebesar 7% di 2018.  

 

Namun, pertumbuhan PDB Indonesia saat ini tengah mengalami penurunan ke angka 5,1%. 

 

http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah
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"Investor AS bersemangat untuk bekerja dengan Presiden Jokowi dan membantu target 

pertumbuhan ekonomi beliau," ucapnya. 

 

Managing Director AmCham Indonesia, Andrew White menambahkan dalam studi Partners in 

Prosperity: US Investment in Indonesia, investasi asing langsung AS sejak 2004 hingga 2012 

mencapai USD65 miliar.  

 

Atas jumlah investasi tersebut, pebisnis AS merupakan investor terbesar di Indonesia. 

 

"Jika iklim investasi Indonesia cukup kondusif, maka lima tahun mendatang diperkirakan ada 

tambahan investasi baru sebesar USD61 miliar," pungkasnya. 

 

Sekadar informasi, US-Indonesia Investor Summit dihadiri Menteri Koordinator Bidang Maritim 

Indroyono Soesilo, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo 

Bambang Sulisto, dan masih banyak lainnya. 

 

(izz) 
 

http://ekbis.sindonews.com/read/923091/34/pengusaha-as-indonesia-bahas-investasi-di-era-jokowi-1415725200 

 

http://ekbis.sindonews.com/read/923091/34/pengusaha-as-indonesia-bahas-investasi-di-era-jokowi-1415725200
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Menkeu: Perbaikan Iklim Investasi Sangat Mendesak 

Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  15:07 WIB 

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa 

memperbaiki iklim investasi di Indonesia menjadi hal sangat penting dan mendesak dilakukan. 

 

Terlebih, para investor dari Amerika Serikat (AS) akan menanamkan investasinya ke Indonesia 

sebesar USD61 miliar atau sekitar  atau sekitar Rp744,87 triliun (kurs RpR12.211/USD) selama 

lima tahun ke depan. 

 

"Kalau saya yang paling penting iklim investasinya diberesin," tegas Bambang di Hotel Mandarin 

Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014). 

 

Dia mengatakan, mempercepat proses dan birokrasi perizinan dapat menjadi satu cara agar 

Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investor. 

 

"Jangan ciptakan ketidakpastian, jangan ciptakan prosedur kepanjangan. Pokoknya semua dibikin 

simple dibikin mudah," ujarnya. 

 

Bahkan, mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) ini tidak segan-segan memberikan 

insentif yang lebih terhadap investor AS. 

 

"Kalau perlu insentif baru kita pikirkan, kita kasih insentif. Pokoknya kita pikirkan iklim investasi 

dulu," pungkas Bambang. 

 
http://ekbis.sindonews.com/read/923288/33/menkeu-perbaikan-iklim-investasi-sangat-mendesak-

1415725200 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekbis.sindonews.com/read/923288/33/menkeu-perbaikan-iklim-investasi-sangat-mendesak-1415725200
http://ekbis.sindonews.com/read/923288/33/menkeu-perbaikan-iklim-investasi-sangat-mendesak-1415725200
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Risma 'Jual' Kota Surabaya pada Investor AS 

Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  16:30 WIB 

JAKARTA - Walikota Surabaya Tri Rismaharini hari ini menjadi salah satu pembicara dalam 

acara US-Indonesia Investment Summit. Dalam acara yang dihadiri oleh investor dari negeri 

Paman Sam tersebut, Risma pun percaya diri 'menjual' kotanya kepada investor AS. 

 

Wanita yang telah berhasil menutup lokalisasi Dolly ini pun tidak segan-segan untuk meminta 

kepada para investor datang ke Surabaya untuk sekedar melihat-lihat dan tentu investasi. 

 

"Jangan lupa berkunjung ke Surabaya. Saat ini pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari 

pertumbuhan nasional yang mencapai 7,6%," kata Risma di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 

Rabu (12/11/2014). 

 

Meski menggunakan bahasa Indonesia, Risma tetap pede menyebutkan bahwa Surabaya 

merupakan kota teraman nomor sepuluh di dunia. Sebab, adanya 1.200 CCTV yang mengawasi 

pergerakan manusia maupun kendaraan. 

 

Dirinya pun menyebut bahwa saat ini dirinya bisa melihat real time kota Surabaya melalui iPad. 

"Karena ini kita kontrol, bisa atur volume kapasitasnya. Bisa atur flow-nya. Kita atur kapasitasnya 

supaya enggak macet," tegasnya. 

 

Selain itu, dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Surabaya juga disumbang dari sektor jasa dan 

perdagangan. "Kami enggak ada gelandangan, enggak ada pengemis, pengamen. Kami berikan 

pekerjaan untuk warga Surabaya," tambahnya. 

 

Risma juga mempromosikan taman kota yang banyak ditemukan di Surabaya, dan berhasil 

dibuatnya dalam waktu satu pekan. 

 

"Jadi enggak usah heran, kenapa di Surabaya banyak taman kota. Karena dalam satu minggu saya 

buat taman, jangan heran. Dulu enggak ada taman kota sekarang ada," tuturnya. 

 

Walikota yang dikenal dengan sikap tegasnya ini pun mengklaim bahwa Surabaya tidak banjir 

lagi. Sebab sistem drainase dibangun dengan baik yang di atasnya ada jalan raya. 

 

"Kita buat sistem drainase, di atasnya jalan. Ada 35 km yang sudah dibangun, bawahnya sistem 

drainase di atasnya jalan. Kami juga menyiapkan sistem pompa untuk atasi banjir. Tidak hanya 

irigasi. Relatif bersih. Ini unggulan kota Surabaya," jelasnya. 

http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah
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Risma menambahkan, kota Surabaya sudah memiliki pusat broadband di beberapa titik, sehingga 

setiap taman ada fasilitas WiFi. 

 

"Karena layanan di Surabaya itu online. Termasuk izin. Broadband learning center. Jam 9 pagi ke 

jam 9 malem. Ini juga rangka MEA, bisa transaksi secara online. Setiap Selasa-Kamis kita ajarkan 

mereka teknologi informasi bagi pelajar tidak mampu," pungkasnya. 

 

 
http://ekbis.sindonews.com/read/923335/34/risma-jual-kota-surabaya-pada-investor-as-1415725200 
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Risma 'Jual' Kota Surabaya pada Investor AS 

Lily Rusna Fajriah 

Rabu,  12 November 2014  −  16:30 WIB 

JAKARTA - Walikota Surabaya Tri Rismaharini hari ini menjadi salah satu pembicara dalam 

acara US-Indonesia Investment Summit. Dalam acara yang dihadiri oleh investor dari negeri 

Paman Sam tersebut, Risma pun percaya diri 'menjual' kotanya kepada investor AS. 

 

Wanita yang telah berhasil menutup lokalisasi Dolly ini pun tidak segan-segan untuk meminta 

kepada para investor datang ke Surabaya untuk sekedar melihat-lihat dan tentu investasi. 

 

"Jangan lupa berkunjung ke Surabaya. Saat ini pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari 

pertumbuhan nasional yang mencapai 7,6%," kata Risma di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 

Rabu (12/11/2014). 

 

Meski menggunakan bahasa Indonesia, Risma tetap pede menyebutkan bahwa Surabaya 

merupakan kota teraman nomor sepuluh di dunia. Sebab, adanya 1.200 CCTV yang mengawasi 

pergerakan manusia maupun kendaraan. 

 

Dirinya pun menyebut bahwa saat ini dirinya bisa melihat real time kota Surabaya melalui iPad. 

"Karena ini kita kontrol, bisa atur volume kapasitasnya. Bisa atur flow-nya. Kita atur kapasitasnya 

supaya enggak macet," tegasnya. 

 

Selain itu, dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Surabaya juga disumbang dari sektor jasa dan 

perdagangan. "Kami enggak ada gelandangan, enggak ada pengemis, pengamen. Kami berikan 

pekerjaan untuk warga Surabaya," tambahnya. 

 

Risma juga mempromosikan taman kota yang banyak ditemukan di Surabaya, dan berhasil 

dibuatnya dalam waktu satu pekan. 

 

"Jadi enggak usah heran, kenapa di Surabaya banyak taman kota. Karena dalam satu minggu saya 

buat taman, jangan heran. Dulu enggak ada taman kota sekarang ada," tuturnya. 

 

Walikota yang dikenal dengan sikap tegasnya ini pun mengklaim bahwa Surabaya tidak banjir 

lagi. Sebab sistem drainase dibangun dengan baik yang di atasnya ada jalan raya. 

 

"Kita buat sistem drainase, di atasnya jalan. Ada 35 km yang sudah dibangun, bawahnya sistem 

drainase di atasnya jalan. Kami juga menyiapkan sistem pompa untuk atasi banjir. Tidak hanya 

irigasi. Relatif bersih. Ini unggulan kota Surabaya," jelasnya. 

http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah
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Risma menambahkan, kota Surabaya sudah memiliki pusat broadband di beberapa titik, sehingga 

setiap taman ada fasilitas WiFi. 

 

"Karena layanan di Surabaya itu online. Termasuk izin. Broadband learning center. Jam 9 pagi ke 

jam 9 malem. Ini juga rangka MEA, bisa transaksi secara online. Setiap Selasa-Kamis kita ajarkan 

mereka teknologi informasi bagi pelajar tidak mampu," pungkasnya. 

 

 
http://ekbis.sindonews.com/read/923335/34/risma-jual-kota-surabaya-pada-investor-as-1415725200 
 

 

 

 

 

 

 

http://ekbis.sindonews.com/read/923335/34/risma-jual-kota-surabaya-pada-investor-as-1415725200
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AS Investasi 61 Miliar Dolar 

Tambahan dalam Lima Tahun 

14 November 2014 3:12 WIB Category: Berita Utama, SmCetak  A+ / A- 

 
SM/Antara 

LAKUKAN 

KOORDINASI: Menko Perekonomian Sofjan Djalil melakukan koordinasi dengan jajarannya sebelum mengikuti lanjutan 

KTT ASEAN ke-25 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11).(30) 

JAKARTA – Pidato Presiden Joko Widodo dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama 

Ekonomi Asia atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

di Beijing berhasil menarik para pengusaha dunia. 

Amerika Serika (AS) melalui AmCham Indonesia (Kamar Dagang AS-Indonesia) menyatakan siap 

mendanai kebutuhan proyek infrastruktur yang akan dibangun di Indonesia. Dalam lima tahun 

mendatang diperkirakan ada tambahan investasi baru sebesar 61 miliar dari perusahaan-

perusahaan AS. Demikian dengan Tiongkok sudah menyiapkan 27,4 miliar dolar AS untuk 

berinvestasi di Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengaku senang dengan rencana 

tersebut. 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-berita-utama/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/as-investasi-61-miliar-dolar/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/as-investasi-61-miliar-dolar/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/konten/uploads/2014/11/311.jpg
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Dengan demikian, untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan 

menjadi lebih mudah. ”Sangat senang. Sekarang investor sudah datang, tinggal para stakeholder 

yang bekerja,” ujarnya, Kamis (13/11). 

Para pelaku bisnis AS menyatakan komitmen mereka membantu Indonesia mencapai ambisi 

pertumbuhan ekonomi tujuh persen dengan meningkatkan kerja sama ekonomi. ”Pidato yang 

sangat luar biasa di Beijing,  kemarin. Kami investor Amerika Serikat jadi sangat bersemangat 

untuk bekerja dengan beliau dan bersedia membantu rencana mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia,” ujar Myron Brilliant, Wakil Presiden Senior Urusan Internasional Kamar Dagang AS. 

Managing Director AmCham Andrew White menyatakan, tambahan suntikan investasi 61 miliar 

dolar AS dari perusahaan perusahaan AS akan datang sepanjang iklim investasi di Indonesia cukup 

kondusif dalam lima tahun. ”Kami melihat adanya tanda-tanda positif dari pemerintahan Presiden 

Joko Widodo serta semangat baru untuk menjalin kerja sama dari para investor AS,” ujar White. 

Infrastruktur 

Sementara Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku mendapat respons dari para 

investor. Dia melakukan sambungan langsung dengan para investor di Amerika Serikat (AS). 

Sambungan langsung yang dilakukan Rabu (12/11) malam ini merupakan yang kedua kalinya 

setelah dilakukan dua pekan lalu. 

Menkeu menyatakan banyak investor menanyakan paparan yang disampaikan Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) pada pertemuan di CEO forum APEC di Beijing, Tiongkok. Terutama untuk 

program kebijakan lima tahun ke depan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, pembicaraan 

tidak sampai membahas proyek investasi. 

“Mereka menanyakan sejauh mana persiapan kita menghadapi apa yang disampaikan Bapak 

Presiden. Semua memperhatikan apa yang disampaikan Presiden,” ungkapnya di Jakarta, Kamis 

(13/11). 

Namun, para investor tidak terlalu spesifik menanyakan proyek-proyek yang akan dilakukan 

pemerintah. “Tidak sampai pada detail proyeknya ke saya. Lebih kepada strategic financing-nya,” 

tambahnya. 

Sementara untuk Tiongkok, diungkapkan Ketua Pelaksana Indonesia-China Trade Investment 

Economic Forum, Didie Suwondho memastikan, pemerintah Indonesia mengantongi komitmen 

investasi sebesar 27,4 miliar dolar AS. Nilai investasi itu, kata dia, merupakan hasil gerilya Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang menawarkan proyek investasi kepada pengusaha-

pengusaha Tiongkok selama KTT APEC di Beijing berlangsung. 

Setidaknya ada 12 proyek pertambangan, energi, dan infrastruktur yang sudah berhasil ditemukan 

sumber pendanaannya oleh pemerintah.Dari proyek-proyek tersebut, tiga proyek yang paling 
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besar nilai investasinya adalah, proyek pembangkit listrik 6.080 MW di Sungai Tayang, Tandjung 

Selor, Berau, Kalimantan Utara. Nilai investasinya 17,8 miliar dolar AS. Calon investornya Shanghai 

Electric Power Co.Ltd dan China Power Investment Corporation. Pembangkit listrik tersebut 

diproyeksi dapat menyediakan seluruh kebutuhan listrik Pulau Kalimantan dan pengerjaannya 

dibagi menjadi lima tahap sampai 2024. 

Selanjutnya papar Didie, proyek galangan kapal dengan kapasitas produksi 500 unit kapal ukuran 

3.500-5.000 DWT dalam lima tahun. Nilai investasi 5,15 miliar dolar AS. Calon investornya Shen 

Zhen Tian He Wei Hang Investment Co.Ltd. Pembangunan kawasan industri seluas 1.300 hektare 

di Sulawesi Tenggara, nilai investasi 1,5 miliar dolar AS. Calon investor Fujian Tian Mao Property 

Group. Mereka akan membangun kawasan industri di Konawe Utara dan Kolaka Utara yang 

terletak di Sulawesi Tenggara. Kawasan tersebut memiliki pembangkit listrik berkapasitas 2×150 

MW untuk memenuhi kebutuhan 10 smelter nikel dan dilengkapi pelabuhan berkapasitas bongkar 

muat 50 ribu metrik ton. 

Proyek lain yang juga ditandatangani komitmen investasinya antara lain jalur elevated kereta cepat 

Jakarta-Surabaya sepanjang 800 kilometer; smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur; pabrik 

pengolahan gula di Mojokerto, Jawa Timur; serta smelter nikel pig iron di Konawe, Sulawesi 

Tenggara. 

Pemerintah, lanjut Menkeu, dihadapan investor mengakui untuk membangun infrastruktur 

memang dibutuhkan anggaran yang besar. Sebagian anggaran akan dioptimalkan dari APBN pada 

setiap tahunnya. (J10,dtc,ant-90) 

 
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/as-investasi-61-miliar-dolar/ 

 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/as-investasi-61-miliar-dolar/
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Data Siswa Miskin Terlalu Sedikit, Anies Gemas 

"Saya heran, yang bener saja angkanya begini. Rasanya kok, aduh...." 

Rabu, 12 November 2014, 18:47 

VIVAnews - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, Rabu 12 

November 2014, mengaku heran ketika mengetahui laporan data jumlah siswa miskin yang ada di 

Indonesia. Menurut dia, kenyataannya lebih banyak daripada angka tertulis. 

 

"Jumlah anak miskin yang dimasukkan terlalu sedikit. Kalau menurut saya, angkanya terlalu 

banyak, tetapi tidak dimasukkan. Saya gemas juga. Saya orang baru saja heran, yang bener saja 

angkanya begini. Rasanya kok, aduh...," ujar Anies, usai menghadiri acara 'US-Indonesia 

Investment Summit' di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. 

 

Ia tak menjelaskan lebih rinci mengenai angka dalam laporan yang diterimanya itu. Tapi, ia 

memperkirakan jumlah siswa miskin dan rentan miskin mencapai lebih dari 15 juta orang. 

 

Anies pun menyinggung program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia mengatakan bahwa anggaran 

yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp7,7 triliun. Tetapi, angka ini akan 

berubah. 

 

"Yang sudah dianggarkan akan diubah. Kemarin, hari Senin, rapat di Wapres, angkanya akan 

ditingkatkan pada 2015 lewat APBN-P. Angkanya jauh lebih tinggi," kata Anies. 

 

Berapa persen kenaikannya? Anies menyatakan bahwa untuk ini masih menunggu data siswa 

miskin dan rentan miskin. Sebab, program ini tak hanya menyasar kepada siswa miskin dan putus 

sekolah, tetapi juga siswa yang rentan miskin dan usia sekolah. 

 

"Datanya dulu dong. Kalau komponen rentan miskin sudah ada, baru bisa dihitung," kata dia. 

(asp) 

 
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557556-data-siswa-miskin-terlalu-sedikit--anies-gemas 
 

 

 

 

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557556-data-siswa-miskin-terlalu-sedikit--anies-gemas
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Di Depan Pengusaha Amerika, Risma Pamer Surabaya Kota Teraman 

Selain itu, dia mengklaim jajanan di pedagang kaki lima aman. 

Rabu, 12 November 2014, 16:36 

VIVAnews - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menjamin keamanan Kota Surabaya. Sebab, 

pemerintah kota setempat melakukan berbagai cara untuk menjadikan kota ini menjadi salah satu 

kota teraman di dunia. 

 

"Kota Surabaya adalah 10 kota teraman di dunia," kata Risma, dalam acara 'US-Indonesia 

Investment Summit' di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu 12 November 2014. 

 

Dia mengatakan bahwa di sana tidak ada gelandangan, pemulung, dan pengamen yang berkeliaran 

di jalan. Pemerintah kota setempat telah menyediakan tempat khusus bagi mereka. Misalnya, 

untuk pengamen, pemerintah pun membayar mereka. 

 

"Kami siapkan tempat bagi pekerja seni untuk tampil dan kami membayar mereka," kata dia. 

 

Tak hanya itu, Risma pun mengatakan, pemerintah kota setempat menaruh ribuan kamera CCTV 

di seluruh jalan di Kota Surabaya dan bisa diintergrasikan ke kepolisian dan pemerimtah kota 

setempat. Dia pun juga bisa mengakses kamera tersebut, lewat gadget-nya. 

 

"Saya bisa memantau Kota Surabaya lewat Ipad saya ," kata dia. 

 

Jamin jajanan aman 
 

Selain itu, Risma mengklaim, jajanan yang dijual di pedagang kaki lima (PKL) aman. Sebab, 

pemerintah setempat yang menjamin kebersihan makanan tersebut. 

 

"Di sentra PKL, makanannya bersih, karena kami rutin mengontrol makanannya," kata dia. (asp) 

 
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557488-di-depan-pengusaha-amerika--risma-pamer-surabaya-kota-

teraman 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557488-di-depan-pengusaha-amerika--risma-pamer-surabaya-kota-teraman
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/557488-di-depan-pengusaha-amerika--risma-pamer-surabaya-kota-teraman
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Kadin AS: Investor Amerika Siap Bantu Jokowi 

Siti Nuraisyah Dewi, Arie Dwi BudiawatiRabu, 12 November 2014, 11:17 WIB 

 
VIVAnews - Investor asal Amerika Serikat siap bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua sekaligus Kepala 
Hubungan Internasional Kamar Dagang Amerika Serikat, Myron Brilliant, mengatakannya 
pada Rabu 12 November 2014. 
 
"Investor AS bersemangat untuk bekerja dengan Presiden Jokowi dan membantu rencana 
pertumbuhan ekonomi," kata Myron, dalam acara "US - Indonesia Investment Summit" di 
Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. 
 
 

 Ini Pernyataan Jokowi di ASEAN Terkait Laut China 

Selatan 

  

Jokowi memang ingin ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen pada 2018. Sekadar informasi, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 persen pada kuartal III-2014.  
 
Dia menilai, Jokowi perlu menarik lebih banyak investasi untuk menciptakan lapangan kerja, 
mendorong perkembangan teknologi baru, membangun infrastruktur, dan membantu 
perkembangan perusahaan baru dalam negeri. Apalagi, setelah pemilihan umum, Jokowi 
dinilai sukses. 
 
"Kami berharap beliau menggunakan momentum ini untuk membawa Indonesia ke arah 
ekonomi yang lebih baik dan melihat komunitas investasi asing sebagai mitra untuk mencapai 
tujuan ini. Kamar Dagang Amerika Serikat dan berbagai organisasi yang kami wakili siap 
untuk mendukung beliau," kata dia. 
 

http://m.news.viva.co.id/terkait/557297/2
http://m.news.viva.co.id/terkait/557297/2
http://m.news.viva.co.id/terkait/557297/2
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Sekadar informasi, hari ini Kadin Amerika Serikat, Kadin, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) bertemu untuk membahas kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat investasi dan 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu topik bahasannya adalah tantangan dalam 
membuka investasi yang lebih besar. 
 
Dalam acara ini, hadir Menteri Koordinator Maritim, Indroyono Soesilo, Wakil Menteri Luar 
Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir, dan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan. Tak 

hanya itu, hadir pula Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi dan Ketua Umum Kadin 
Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. (art) 
 
 

© VIVA.co.id 

http://m.news.viva.co.id/news/read/557297-kadin-as--investor-amerika-siap-bantu-jokowi 
 

 

http://ignasius-jonan.tokoh.news.viva.co.id/
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Jonan Keluhkan Banyaknya Perizinan di Kementerian Perhubungan 
Kementerian Perhubungan keluarkan lebih 2.000 izin per hari. 

 
ddd 

Rabu, 12 November 2014, 13:58Siti Nuraisyah Dewi, Arie Dwi Budiawati 

 
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan(ANTARA/Rosa Panggabean) 

VIVAnews - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, mengeluhkan perizinan yang harus dikeluarkan 

setiap harinya sangat banyak di Kementerian Perhubungan. Jumlahnya pun mencapai ribuan. 

 

Jonan mengatakan bahwa kementeriannya tengah memangkas proses perizinan yang berkaitan dengan 

perhubungan, seperti perkapalan dan infrastruktur. Rencananya, minggu depan Jonan akan melihat 

peraturan yang harus dipangkas. 

 

"Kami berkomitmen untuk memangkas waktu prosesnya, dan minggu depan kami akan meneliti 

beberapa peraturan yang bisa disederhanakan dalam proses perizinan," kata Jonan, di 'US-Indonesia 

Investment Summit' di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu 12 November. 

 

Mantan direktur utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini, mengatakan bahwa jumlah perizinan 

yang ada dan harus diterbitkan di Kementerian Perhubungan mencapai 2.000. 

 

"Ada 2.000 izin yang harus dikeluarkan. Saya memberitahukan staf, ini lebih dari 2.000 izin per hari. Ini 

lebih dari gila. Kami tidak cukup dibayar untuk keluarkan 2.000 izin tiap hari," ujar dia. 

 

Dengan alasan itu, pihaknya berjanji akan merampingkan perizinan, sehingga waktunya bisa lebih 

cepat. "Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, kami akan berikan perizinan secepat 

mungkin," kata dia. (asp) 

© VIVA.co.id 
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