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Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:52 WIB

Jakarta, Kompas - International Finance Corporation, anggota kelompok Bank Dunia, berencana

menanamkam modalnya di Indonesia sebanyak 400 juta dollar AS, atau sekitar Rp 4 triliun, per

tahun selama lima tahun mendatang. Investasi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan di

Indonesia.

Demikian diungkapkan Country Manager International Finance Corporation (IFC) Adam Sack,

Kamis (15/10) di Jakarta.

Dijelaskan, investasi IFC akan fokus pada tiga strategi, yaitu peningkatan pendapatan penduduk

pedesaan, pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dan pengurangan dampak perubahan

iklim.

”Seluruh strategi itu bertujuan meningkatkan taraf hidup jutaan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Strategi investasi IFC tersebut, lanjut Sack, akan menggabungkan produk investasi dan

pendampingan teknis untuk memperluas akses pelayanan keuangan bagi mereka yang belum

terlayani, yaitu antara lain petani di pedesaan.

Dijelaskan, IFC akan mengembangkan sistem yang dapat membantu petani dan pengusaha yang

bergerak di sektor pertanian untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan resmi. Untuk

mendapat kredit tersebut, petani atau pengusaha dapat menggunakan komoditas mereka

sebagai jaminan.

Sementara itu, kepada lembaga keuangan, IFC akan membantu bank-bank untuk mengidentifikasi

dan menilai risiko proyek-proyek efisiensi energi dan energi yang dapat diperbarui.

IFC, lanjut Sack, juga akan mendukung lembaga-lembaga keuangan yang secara signifikan dapat

meningkatkan akses layanan keuangan kepada mereka yang belum terlayani.
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Selain itu, strategi yang dikembangkan IFC juga bertujuan meningkatkan akses masyarakat

terhadap infrastruktur, memperkuat mata rantai persediaan berbasis komoditas, dan memperbaiki

iklim investasi.

Sack mencontohkan beberapa proyek IFC yang telah dijalankan, antara lain pembiayaan untuk

efisiensi energi dan sistem resi gudang.

41 juta rakyat

IFC menargetkan, dalam lima tahun ke depan semua program tersebut akan memperbaiki taraf

hidup 41 juta rakyat Indonesia, serta memfasilitasi berbagai investasi hingga 13 miliar dollar AS,

atau sekitar Rp 130 triliun.

Dana investasi sebesar 13 miliar dollar AS itu meliputi dana dari pinjaman lembaga keuangan

Indonesia dan asing. Adapun dari IFC sendiri sebanyak 300 juta-400 juta dollar AS per tahun

akan difokuskan pada pembiayaan jangka panjang.

Program-program IFC ini diperkirakan dapat mengurangi 180 juta ton CO yang setaraf dengan

gas rumah kaca.

”Untuk semuanya itulah kami akan berinvestasi 300 juta-400 juta dollar AS per tahun selama lima

tahun ke depan. Investasi itu fokus pada pembiayaan jangka panjang, pembagian risiko, dan

penanaman modal,” kata Adam Sack. (REI)
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