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8   Kamis, 31 Januari 2019

 �KINERJA PELINDO IV

Bisnis/Paulus Tandi Bone

Direktur Produksi dan Pemberitaan Bisnis Indonesia Arif Budisusilo 
(kedua kanan) didampingi Deputi Direktur Pemasaran  Asep Mh. 
Mulyana (kiri) menyerahkan cendera mata kepada Direktur Utama PT 
Pelindo IV (Persero)  Farid Padang (kedua kiri) disaksikan Senior Vice 

President  M. Syukur di sela-sela kunjungan ke kantor PT Pelindo IV di 
Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/1). PT Pelindo IV yang mengelola 
27 pelabuhan di 11 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, pada tahun ini 
menargetkan pendapatan Rp4,68 triliun.

JIBI/Burhan Aris Nugraha

Guguran lava pijar keluar dari Gunung Merapi yang diabadikan dari Deles, 
Klaten, Jawa Tengah, Rabu (30/1) dini hari. Status Gunung Merapi tersebut saat ini 
berada pada level II atau waspada. Lava pijar meluncur dengan jarak 200 meter 
-1.400 meter dominan ke arah tenggara (Kali Gendol), dan menyebabkan hujan 
abu tipis di sekitar Gunung Merapi di wilayah Boyolali dan Klaten.

 �LAVA PIJAR MERAPI

 �INVESTASI PARIWISATA

Investor Ceska Bangun Resor di Pessel
PADANG — Investor asal 

Republik Ceska menanamkan 
investasi sebesar Rp80 miliar 
untuk membangun resor di Se-
menanjung Jawi–Jawi, Nagari 
Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir 
Selatan (Pessel), Sumatra Barat.

Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Sum-
bar Maswar Dedi mengatakan 
bahwa investor tersebut sudah 
mengurus izin sejak awal Janu-
ari untuk kebutuhan investasi 
tersebut.

“Mereka sudah urus izinnya 
sejak awal Januari, sampai se-
karang masih dalam proses,” 
katanya, Rabu (30/1).

Menurutnya, investasi tersebut 
akan menguntungkan daerah 
karena akan membuka lapangan 
kerja baru bagi masyarakat lokal, 
sekaligus juga meningkatkan 
fasilitas pendukung kegiatan 
pariwisata.

Apalagi, imbuhnya, kehadiran 
resor di daerah Sungai Pinang itu 
diyakini bakal menguntungkan 
masyarakat sekitar, karena pe-
nyediaan kebutuhan logistik ha-
rian dan transportasi wisatawan 
juga melibatkan masyarakat.

Dedi menuturkan, Nagari 
Sungai Pinang sendiri, masih 
termasuk dalam kawasan Man-
deh yang mencakup wilayah 
18.000 hektare, yang terdiri dari 
beberapa pulau dan dikenal se-

bagai ‘Raja Ampat’ dari Sumbar.
Adapun, pemerintah setempat 

tengah mengembangkan Ka-
wasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Pariwisata Mandeh di Bukit 
Ameh seluas 400 hektare sebagai 
prioritas jualan kepada investor.

Dia mengungkapkan untuk 
tahun ini, pemda setempat masih 
memprioritaskan investasi sektor 
pariwisata, energi terbarukan, 
dan hilirasasi industri sebagai 
jualan utama kepada investor.

Wakil Gubernur Sumbar 
Nasrul Abit menyebutkan su-
dah ada investor yang tertarik 
untuk menanamkan modalnya 
di wilayah KEK Mandeh.

“Investor sudah ada yang ter-
tarik, tetapi perlu ditingkatkan 
koordinasi dan dimatangkan 
perencanaan, sehingga KEK 
Mandeh ini segera ditetapkan 
oleh pusat,” ujarnya.

Apalagi, katanya, posisi strate-
gis Mandeh yang hanya butuh 
waktu 45 menit perjalanan darat 
dari Kota Padang, jelas sangat 
memudahkan wisatawan dan 
tentu menggiurkan bagi investor 
di bidang pariwisata.

Selain Mandeh, Pemprov 
Sumbar juga mempercepat pe-
ngembangan KEK Mentawai 
di Taileleu, Kecamatan Siberut 
Barat Daya, Pulau Siberut, Ka-
bupaten Kepulauan Mentawai 
seluas 2.639 hektare.

KEK Mentawai, juga tengah 

dalam proses pembebasan lahan 
yang sudah mencapai lebih dari 
80%, dan segera ditetapkan 
oleh pemerintah untuk dimulai 
dilakukan pembangunan.

Pada perkembangan lain, Uni-
versitas Andalas (Unand) Padang 
menggandeng manajemen hotel 
PT Hotel Indonesia Natour (Inna 
Group) untuk menyediakan fa-
silitas guna menunjang berbagai 
kegiatan konferensi internasional 
yang digelar perguruan tinggi 
tersebut.

Endry Martius, Wakil Rektor 
IV Unand, menyebutkan bahwa 
kerja sama antara Inna Group 
dan  Unand mencakup kerja-
sama jangka yang luas, tidak 
hanya soal corporate rate yang 
memudahkan institusi menda-
patkan pelayanan prima.

“Kerjasama ini tidak hanya 
mengatur soal corporate rate, 
tetapi juga pengembangan dan 
pembangunan lembaga, seperti 
pembangunan di Unand sendiri,” 
ujarnya melalui siaran pers, 
Rabu (30/1).

Menurutnya, Unand memiliki 
potensi yang sangat besar jika 
dibantu oleh BUMN bidang per-
hotelan itu dalam pengembang-
an fasilitas perhotelan, karena 
banyak kegiatan akademik yang 
dilakukan universitas.

Apalagi, imbuhnya, Unand 
sangat sering mengadakan 
konferensi internasional yang 

membutuhkan dukungan dari 
sektor perhotelan.

“Intinya kerja sama ini sa-
ling menguntungkan, karena 
ada banyak kegiatan akademik 
seperti konferensi, meeting dan 
berbagai pertemuan yang digelar 
di Unand,” katanya.

Direktur Utama Inna Gro-
up Iswandi Said mengatakan, 
perseroan mengajak berbagai 
instansi dalam kerja sama yang 
saling menguntungkan untuk 
pengembangan institusi dan 
tumbuh kembang perusahaan, 
termasuk dengan Unand.

“Sebagai BUMN, kami mem-
bantu dengan memberikan ako-
modasi dan fasilitas milik kami 
untuk mendukung kegiatan 
Unand di seluruh Indonesia,” 
katanya.

Dia menyebutkan bahwa Inna 
Groumengelola 48 hotel di berba-
gai daerah di Tanah Air, seperti 
di Sumatra, Jawa, dan Bali.

Iswandi juga menawarkan 
kemudahan akomodasi dan 
harga khusus bagi pegawai 
Unand yang berkegiatan di 
tempat–tempat yang juga ter-
sedia fasilitas hotel milik grup 
Hotel Indonesia tersebut.

Adapun, di Padang manaje-
men HIN mengelola Hotel Grand 
Inna Padang yang dilengkapi 
fasilitas ballroom berkapasitas 
besar, hingga menampung 2.000 
orang. (Heri Faisal)

 �KETENAGAKERJAAN JATENG

Disnakertrans Sarankan 
Cabut Izin 3 Perusahaan

SEMARANG — Dinas Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi Jawa Tengah 
merekomendasikan pencabutan izin 
usaha tiga perusahaan di wilayahnya 
kepada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP). 

Meskipun Disnakertrans Jateng 
belum bisa menyebutkan tiga per-
usahaan tersebut tetapi ketiga per-
usahaan tersebut sudah kesekian 
kalinya diperingatkan untuk segera 
mengikutsertakan karyawannya ke 
BPJS Ketenagakerjaan.

“Ketiga perusahaan tersebut belum 
memenuhi aturan untuk mengikut-
sertakan karyawannya ke BPJS Ke-
tenagakerjaan. Desember kemarin 
sudah dilayangkan izin pencabutan 
usaha tiga perusahaan ke PTSP.  Ini 
sebagai shock therapy, jika diulang 
akan ada hukuman pidana 8 tahun 
atau denda Rp1 miliar,” kata Kepala 
Disnakertrans Jateng Wika Bintang, 
Rabu (30/1).

Menurut Wika, sebenarnya ada 
lebih banyak perusahaan yang su-
dah mendapat tiga kali peringatan. 
Jumlahnya mencapai sembilan per-
usahaan.

“Ada sembilan, tetapi ketika per-
ingatan ketiga dikeluarkan, mereka 
buru-buru memenuhi [kewajiban 
mendaftarkan karyawan ke BPJS 
Ketenagakerjaan],” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa di Jateng 
terdapat 23.000 perusahaan yang 
wajib mengikutsertakan karyawannya 
ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, 
hanya 97% di antaranya yang telah 
memenuhi kewajibannya. Itu pun 

tak semua program yang didaftarkan.
“Kan ada empat, jaminan kecelaka-

an kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan kematian. 
Ada yang cuma dua atau beberapa 
saja,” ujarnya.

Deputi Direktur Wilayah BPJS 
Ketenagakerjaan Jateng-DIY Moch 
Triyono menambahkan, target 100% 
dalam hal ini bukan sasaran utama-
nya karena memang tidak mungkin 
melihat jumlah perusahaan mau-
pun pekerja yang berkurang dan 
bertambah. 

“Jadi tambal sulam begitu. Keti-
ka perusahaan yang mendaftarkan 
ke BPJS bertambah, nanti ada juga 
yang perusahaan tutup. Begitu pula 
investor. Mereka kan datang dan 
pergi,” jelasnya.

Menurutnya, perusahaan jenis 
besar dan menengah rata-rata su-
dah memenuhi kewajibannya. Ha-
nya saja, untuk program pensiun, 
banyak perusahaan tipe kecil atau 
UMKM yang tidak mendaftarkan 
karyawannya. “Karena tidak wajib, 
tapi kalau mereka tahu manfaatnya, 
akan ikut masuk. Sifatnya kami 
imbau. Persuasif dari edukatif dari 
kami dan Disnakertrans,” lanjutnya.

Triyono memastikan bahwa tak 
ada kriteria karyawan untuk dapat 
didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. 
“Bahkan hari ini jadi karyawan, 
bisa saja pulang kecelakaan. Bahkan 
magang pun, amanat undang-undang 
wajib dilindungi. Kalau tidak, ada 
apa-apa, kami lepas tangan. Kenapa-
kenapa, ya perusahaan bayar sendiri,” 
tegasnya. (k28)

 �LRT BANDUNG RAYA

Biaya Trase Awal Capai  Rp5 Triliun
 BANDUNG — Proyek Light Rail Transit atau 
LRT Bandung Raya dipastikan menelan biaya 

konstruksi Rp4 triliun-Rp5 triliun untuk trase awal 
Tegalluar-Leuwipanjang yang terhubung dengan 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

redaksi@bisnis.com

“LRT Bandung Raya kan jadi proyek 
KPBU, sebagian dibiayai pemerintah dan 
investor. Jadi JMT ada di pihak investor,” 
kata Endi Roswendi, Direktur Utama PT 
Jabar Moda Transportasi (JMT), seusai 
rapat Pembiayaan LRT Bandung Raya 
di Gedung Sate, Bandung, Rabu (30/1).

Menurutnya, pembicaraan mengenai 
porsi anggaran sudah mulai dimatangkan 
sebagai perwakilan konsorsium bersama 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dia menjelaskan bahwa meskipun be-
lum disinkronkan dengan Kementerian 
Perhubungan tetapi dalam pembahasan 
bersama pemprov, untuk trase awal Tegallu-
ar [Kabupaten Bandung]-Leuwipanjang 
[Kota Bandung] sepanjang 16 kilometer 
biaya yang dibutuhkan mencapai Rp4 
triliun-Rp5 triliun. “Itu [trase] yang meng-
hubungkan transit oriented development 
[TOD] kereta cepat dengan Leuwipanjang, 
itu kalau disetujui Kementerian Perhu-
bungan,” ungkapnya.

PT JMT sedang menjajaki untuk mem-
bentuk konsorsium dengan PT Wijaya 
Karya, PT Jasa Sarana [sebagai induk 
BUMD PT JMT] dan perusahaan swas-
ta asing. Menurutnya, porsi yang akan 
diambil nanti bergantung pada kesiapan 

masing-masing perusahaan. “Kami 
akan hitung, berapa yang co-
cok, bergantung pada pemerintah 
yang punya kepentingan apakah 
BUMD harus besar atau BUMN,” 
ujar Endi.

Untuk porsi pemerintah, porsi 
pembiayaan dirancang memakai 
dua skema, yakni dana dukungan 
tunai infrastruktur (viability gap 
fund) dan avaibility payment (AP). 

Dengan skema AP, pemerin-
tah menyicil biaya pembangun-
an infrastruktur sampai dengan 
perawatannya kepada investor 
atau konsorsium dalam masa 
kontrak tertentu. “Lewat skema AP pula, 
pemerintah akan menutupi kekurangan 
yang dialami konsorsium dalam masa 
penerimaan,” ungkapnya. 

Menurutnya, setelah mematangkan 
skema kerja sama pemerintah dengan 
badan usaha (KPBU) yang tepat, Pem-
prov Jabar mendorong agar proyek ini 
segera dilelang. Namun, karena harus 
melibatkan Bappenas, Kementerian Ke-
uangan, dan Kemenhub, terlebih dahulu 
dibentuk semacam kantor bersama LRT 
Bandung Raya. “Ini untuk membantu 
mempercepat proses,” katanya.

Endi mengungkapkan, setelah urusan 
administrasi ini, proses lelang investasi 
sudah bisa dilakukan dan pembangun-
an segera dimulai. Meskipun dilibatkan 
dalam pembahasan anggaran dan men-
jadi pelaksana inti,  konsorsium JMT 
nantinya mengikuti lelang yang digelar 
oleh Pemprov Jabar. “Tendernya nanti 
oleh pemprov dibantu Bappenas dan 

Kemenkeu,” paparnya.
Target tender diharapkan bisa sele-

sai pada 2019 ini mengingat pemprov 
menginginkan agar bisa mengimbangi 
target kereta api cepat Jakarta-Bandung 
yang diprediksi selesai pada 2021. Jika 
trase awal dibangun dalam waktu cepat, 
maka kemungkinan rampung bersamaan 
bisa terlaksana. “Kalau dari kereta api 
cepat [Tegalluar] tidak ada ke Bandung, 
penumpang naik apa?” ujarnya.

HARUS SIMULTAN
Kepala Dinas Perhubungan Dedi Taufi k 

menambahkan, proyek LRT Bandung Raya 
harus segera dieksekusi cepat mengingat 
KCIC sudah menargetkan moda transpor-
tasi ini tuntas pada 2021. Menurutnya, 
perkembangan proyek ini sudah me-
nunjukkan kemajuan dalam hitungan 
2 tahun ke depan. “LRT Bandung Raya 
harus simultan dalam hal progres, baik 
perencanaan maupun penugasannya,” 

tuturnya.
Namun, dia menilai bahwa jika LRT 

dibangun dari Tegalluar ke Leuwipanjang, 
Kota Bandung, tidak akan begitu banyak 
penumpang yang memakai jasa tersebut. 
“Tapi tetap, dalam trase LRT Bandung 
Raya rute Tegalluar-Leuwipanjang juga 
harus dibangun,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) 
Jawa Barat Iwa Karniwa  mengatakan, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah 
mengkaji skema pembangunan proyek 
Lintas Rel Terpadu (LRT) Bandung Raya 
tidak lagi murni dibiayai oleh swasta.

Iwa memastikan bahwa pihaknya pada 
pekan ini merumuskan kelanjutan proyek 
LRT Bandung Raya yang akan terkoneksi 
dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Ban-
dung sesuai dengan arahan baru dari 
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. “Kami 
melakukan sejumlah sinkronisasi sesuai 
arahan gubernur,” katanya.

Menurutnya, proses pembangunan LRT 

Bandung Raya yang sudah diinisiasi oleh 
pihaknya sejak 2014, dalam rapat terpadu 
yang melibatkan PT Pilar Sinergi BUMN 
Indonesia (PSBI), PT Kereta Cepat Indo-
nesia China (KCIC), serta PT Jabar Moda 
Transportasi (JMT) dan dinas terkait 
melahirkan kajian baru.

“Ternyata konsep bisnis  ke bisnis itu 
nggak masuk dari sisi investasinya. Ada 
saran dari peserta rapat, diusulkan pola-
nya KPBU. Jadi Kerja Sama Pemerintah 
dan Badan Usaha,” tuturnya.

Iwa menuturkan bahwa untuk menggu-
nakan skema ini, pihaknya harus melaku-
kan sinkronisasi dengan berbagai pihak, 
terutama dengan pemerintah pusat. Ini 
merupakan tuntutan karena skema KPBU 
untuk proyek LRT merupakan hal baru 
di Indonesia. “Ini menyangkut investa-
si besar dan juga pertama barangkali 
di Indonesia, khusus kaitannya dengan 
kereta cepat yang nyambung dengan 
LRT,” paparnya. (k57) 

 �PT JMT sedang menjajaki 
untuk membentuk konsorsi-
um dengan PT Wijaya Karya, 
PT Jasa Sarana [sebagai 
induk BUMD PT JMT] dan 
perusahaan swasta asing.

Biaya konstruksi untuk trase awal proyek 
light rail transit atau LRT Bandung Raya 
diperkirakan mencapai Rp5 triliun. Trase 
awal Tegalluar-Leuwipanjang itu dinilai 
penting karena terhubung dengan kereta 
cepat Jakarta-Bandung. Proyek LRT Bandung 
Raya harus segera dieksekusi mengingat PT 
Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah 
menargetkan moda transportasi ini tuntas 
pada 2021. Perkembangan proyek ini sudah 
menunjukkan kemajuan dalam hitungan 2 
tahun ke depan. LRT Bandung Raya harus 
simultan dalam hal progres, baik perenca-
naan maupun penugasannya.

Trase Vital Penghubung
Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Panjang
100 Kilometer

[8 trase]

Trase
Tegalluar, 
Terminal 

Leuwipanjang, 
Soreang, 
Majalaya, 

Jatinangor, 
Cimahi, dan 

Martadinata, 
Banjaran

Konstruksi

2019

Operasional
2021 [trase 1 

Tegalluar-Leuwi-
panjang 16 
Kilometer]

Investasi
Rp4-5 triliun

[trase 1]

Sumber:
Dishub

Jabar, 2019

BISNIS/HUSIN 
PARAPAT

 R E G I O N A L 
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