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Transformasi yang Bergelora
Sejak menduduki kursi kepemimpinan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara dua tahun lalu, Menteri BUMN
Erick Thohir telah melakukan berbagai transformasi dan perbaikan, tidak hanya di Kementerian BUMN tetapi juga di
BUMN. Terdapat lima transformasi yang menjadi fokus utama Menteri Erick, yaitu transformasi digitalisasi, transformasi energi terbarukan, transformasi di industri pertambangan, transformasi pariwisata, dan transformasi pangan.

TRANSFORMASI YANG digelorakan Menteri Erick tersebut tidak hanya
mencakup restrukturisasi, tetapi juga perbaikan bisnis model, penggabungan BUMN, dan lain-lain. Merger BUMN Pelabuhan, Holding BUMN
Pariwisata, Holding Ultra Mikro, Holding Bank Syariah Indonesia (BSI),
dan Holding Jasa Survei, serta pengambil-alihan ladang minyak Blok
Rokan di Riau per 9 Agustus 2021 oleh Pertamina, yang sebelumnya
dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menjadi beberapa terobosan
yang penting untuk dicatat.

Tak hanya itu, Menteri Erick juga melakukan transformasi di Kementerian BUMN. Sejak 2019, perombakan jajaran kepemimpinan di
internal hingga peluncuran logo baru dan nilai-nilai AKHLAK (Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang diterapkan
sebagai nilai organisasi telah menjadi milestone Kepemimpinan Erick
dalam transformasi untuk menjadi lebih baik dalam melayani negeri.
[Nurul/RR/Pemegang Saham]
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Transformasi Adalah Kunci
Kinerja dua tahun Kementerian BUMN di bawah
kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir ini merupakan
sebuah gambaran telah terealisasinya sebuah kata:
TRANSFORMASI. Dan transformasi itu pertama kali justru
dilakukan di lingkungan internal Kementerian BUMN. Setelah
itu baru dilakukan di BUMN.Transformasi di internal Kementerian BUMN diakukan dengan adanya perubahan struktur
organisasi dengan hadirnya dua Wakil Menteri BUMN yang
memegang portfolio BUMN, memantapkan core value
AKHLAK, hingga adanya perubahan jabatan struktural menjadi
fungsional.
Sementara transformasi di BUMN dalam situasi pandemi
merupakan hal yang penuh tantangan. Namun transformasi
BUMN itu tetap bergulir satu persatu. Bahkan secara umum
dapat sukses dilakukan. Mulai dari penyatuan Bank Syariah
milik BUMN, holdingisasi BUMN Ultra Mikro, Pembentukan
holding pariwisata dan pendukung hingga merger BUMN
Pelabuhan. Tak kurang juga upaya melawan pandemi
Covid-19 ini dilakukan dengan berbagai transformasi.
Mulai dari pelaksanaan Sentra Vaksin Bersama BUMN,
pengembangan vaksin gotong royong, peningkatan kemampuan BUMN Farmasi dalam penyediaan obat-obatan terkait
Covid-19, hingga upaya penyulapan beberapa asrama haji
menjadi RS Modular yang siap menampung pasien Covid-19
(yang sedang meningkat kala itu).
BUMN-BUMN yang sedang dalam kondisi tak sehat pun
tentulah menjadi sasaran dari transformasi itu. Kita
mencatat
telah
dilakukan
restrukturisasi
Jiwasraya,
restrukturisasi keuangan Waskita Karya, restrukturisasi
Garuda Indonesia, hingga restrukturisasi keuangan Hutama
Karya. Transformasi merupakan kunci. Ia adalah sebuah upaya
perubahan menjadi lebih baik.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan
perubahan rupa baik bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Juga
diartikan sebagai perubahan dengan menambah, mengurangi atau menata kembali unsur-unsurnya. Dalam transformasi
yang dilakukan di BUMN ini, terdapat yang namanya restrukturisasi, perbaikan bisnis model, penggabungan dan lain-lainnya.
Yang penting dipahami adalah tujuan yang ingin dicapai dari
transformasi BUMN tersebut. Tak ada transformasi tanpa
target atau tujuan tertentu. Semisal penggabungan Pelindo I,
II, III dan IV ditujukan agar Indonesia dapat menjadi pemain
nomor 8 terbesar di industri pelabutan peti kemas. Penggabungan anak-anak BUMN Perbankan Syariah dalam sebuah
perusahaan bernama BSI misalnya, ditujukan untuk menjadi
bank Syariah terbesar di Indonesia dan menjadi bank dengan
peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki.
Tentu saja perjalanan transformasi di Kementerian BUMN
dan di BUMN perlu dikawal dengan sebaik-baiknya. Apa yang
sudah dicapai memang menjadi prasasti dari prestasi saat
ini. Namun komitmen dan konsistensi untuk selalu bertransformasi mensiasati zaman memerlukan nafas dan daya
tahan yang panjang. Edisi ini dimaksudkan sebagai perayaan
sederhana atas transformasi dua tahun di Kementerian BUMN.
Dan sosok yang tampil dalam edisi kali ini juga penting untuk
dibaca sampai selesai. Beliau adalah Pak Ardan Adiperdana,
Staf Khusus I Menteri BUMN yang pernah menjadi Kepala
BPKP. Tentu banyak hal yang menginspirasi kita untuk tetap
menjaga semangat transformasi kita!

Sapa Redaksi

Salam transformasi,
Pemimpin Redaksi

Mewawancarai Staf Khusus I Menteri BUMN
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2 Tahun Kepemimpinan Menteri Erick Thohir:

Transformasi yang Lebih
Baik dalam Melayani Negeri
Terhitung per Oktober 2021 lalu, sudah dua tahun Menteri BUMN Erick Thohir menduduki kursi kepemimpinan di
Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Berbagai transformasi dan perbaikan di sana-sini telah dilakukan
Menteri Erick, menjangkau seluruh BUMN dan pastinya juga di Kementerian BUMN.
TERDAPAT LIMA transformasi di BUMN yang menjadi fokus utama Menteri
Erick, yaitu transformasi digitalisasi, transformasi energi terbarukan,
transformasi di industri pertambangan, transformasi pariwisata, dan transformasi pangan. Erick mengatakan, Kementerian BUMN sangat serius
dalam melakukan transformasi tersebut.

Laporan Utama

“Dalam 2 tahun ke depan tentu adalah masa yang penting untuk
transformasi. Memang di Kementerian BUMN ada 5 yang kita pikirkan,
transformasi digitalisasi oleh Telkom dan Telkomsel, transformasi energi
terbarukan oleh PLN, transformasi di industri pertambangan yang
friendly terhadap lingkungan hidup, serta bagaimana industri
pariwisata juga menjadi komponen yang tak kalah penting, dan yang
kelima adalah transformasi pangan,” ujar Erick dalam acara Peresmian
PT Energy Management Indonesia menjadi anggota PLN Group, 22
Oktober 2021 lalu.
Erick melanjutkan, transformasi yang dilakukan tidak hanya mencakup
restrukturisasi, tetapi juga perbaikan bisnis model, penggabungan BUMN,
dan lain-lain. Bahkan, sebelumnya, BUMN Pelabuhan, yakni Pelindo I, II,
III, dan IV telah resmi merger sebagai PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Peresmian merger Pelindo tersebut dilaksanakan di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 14 Oktober 2021 yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Ibu Negara Iriana
Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet
Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai
Barat Edistasius Endi. Sebenarnya, penggabungan BUMN Pelabuhan
tersebut telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi sejak tujuh tahun lalu.
Presiden pun mengapresiasi Menteri BUMN beserta jajarannya yang
telah berhasil mewujudkan penggabungan BUMN kepelabuhanan
tersebut. Kepala Negara berharap, penggabungan ini akan menjadikan
Pelindo menjadi sebuah kekuatan besar dan bisa diikuti oleh BUMN
lainnya.
Sebelumnya, sebagai bentuk transformasi di bidang pariwisata,
Kementerian BUMN telah membentuk Holding BUMN Pariwisata yang
dipimpin oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Pada Senin,
4 Oktober 2021, Menteri BUMN melalui Keputusan Menteri BUMN

selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, telah menetapkan jajaran direksi dan
dewan komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Plt. Asisten
Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN
Endra Gunawan mengatakan penetapan jajaran direksi dan jajaran
komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia merupakan salah satu milestone dalam proses pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan
Pendukung. “PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) akan menjadi
pemimpin dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang
merupakan Holding bersifat ekosistem untuk mengintegrasikan
berbagai fungsi dalam menunjang sektor Pariwisata. Menteri BUMN telah
menetapkan jajaran Direksi dan jajaran Komisaris PT Aviasi Pariwisata
Indonesia yang memiliki keahlian, kemampuan, serta pengalaman, untuk
dapat membangkitkan kembali dan mengoptimalkan sektor pariwisata
yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional,” ujar Endra.
Selain itu, beberapa transformasi lain yang telah diupayakan Kementerian BUMN dan BUMN di tahun ini adalah pengambil-alihan ladang
minyak Blok Rokan di Riau per 9 Agustus 2021 oleh Pertamina, yang
sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Kementerian BUMN juga telah membentuk Holding Ultra Mikro, Holding Bank
Syariah Indonesia (BSI), dan Holding Jasa Survei.
Selain BUMN, Kementerian BUMN juga turut melakukan transformasi.
Sejak 2019, perombakan jajaran kepemimpinan di internal hingga peluncuran logo baru dan nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang diterapkan sebagai nilai organisasi
telah menjadi milestone Kepemimpinan Erick dalam transformasi untuk
menjadi lebih baik dalam melayani negeri. Transformasi di Kementerian
BUMN juga terasa ada hasilnya ketika tanggal 8 Oktober lalu Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan bahwa Kementerian BUMN
sebagai instansi pemerintah dengan sistem merit terbaik. “Dengan
keberhasilan ini, menjadikan Kementerian BUMN sebagai role
model bagi kementerian lainnya,” ujar Ketua KASN Agus Pramusinto.
Tak hanya itu, Kementerian BUMN pun di bulan Oktober ini juga
meraih penghargaan sebagai instansi publik yang kriteria keterbukaan
informasi publiknya sudah di level “Informatif”, setelah dua tahun
belakangan berada di kategori “Menuju Informatif”. [Nurul Fadillah/RR]
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Sistem Merit Sangat Baik, Wujud
Nyata Keberhasilan Transformasi
Kementerian BUMN
Transformasi di Kementerian BUMN menunjukkan hasil nyata. Keberhasilan transformasi Kementerian BUMN
terbukti dengan adanya apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kementerian BUMN dinyatakan
berhasil memperoleh posisi sebagai instansi pemerintah dengan sistem merit terbaik. Dari total 34 kementerian, terdapat 13 kementerian yang dinilai sangat baik, dua diantaranya berhasil memperoleh nilai tertinggi,
yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
DENGAN CAPAIAN ini, menjadikan Kementerian BUMN sebagai role
model bagi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apresiasi dari KASN ini sebagai buah dari berjalannya transformasi dengan
sangat baik di Kementerian BUMN. Meskipun menghadapi situasi pandemi, Kementerian BUMN mampu berinovasi dalam menciptakan situasi
kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai.
Sistem Merit merupakan salah satu pola penilaian kinerja berdasarkan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Kantor Kita

Penilaian dalam sistem merit dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu, dan unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN.
Penilaian sistem merit dilaksanakan dengan dua cara yaitu: Penilaian
mandiri oleh instansi; dan Penilaian oleh KASN setiap dua tahun sekali.
Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek penilaian, yakni:
1. perencanaan kebutuhan pegawai;
2. pengadaan pegawai;
3. pengembangan karir;
4. promosi dan mutasi;
5. manajemen kinerja;
6. penggajian, penghargaan, dan disiplin;
7. perlindungan dan pelayanan; dan
8. sistem informasi.
Dengan diperolehnya predikat sistem merit Sangat Baik tersebut, Kementerian BUMN memperoleh pengecualian dalam proses seleksi terbuka
sehingga dapat melaksanakan seleksi internal untuk melakukan
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Hasilnya, Kementerian BUMN
dapat melakukan rekrutmen talenta secara profesional sehingga bisa
mendapatkan best talent, baik dari internal Kementerian BUMN maupun
pro-hired untuk mengisi JPT. Dukungan best talent ini menjadi pendorong
bagi Kementerian BUMN untuk mampu mencapai target kinerja.

Pencapaian nilai sistem merit tertinggi tersebut juga semakin memacu
Kementerian BUMN untuk bekerja lebih baik lagi agar dapat mempertahankan nilai sistem merit terbaik. Meskipun penilaian Sistem Merit di
tahun 2021 ini masih dalam tahap pelaksanaan evaluasi awal, namun
Kementerian BUMN telah mampu mencatatkan nilai 391 poin dari
total nilai maksimal sebesar 410 poin. Nilai ini mengalami kenaikan
sebesar 8,5 poin dibandingkan dengan penilaian sebelumnya di tahun 2019
yaitu sebesar 382,5 poin. Saat ini masih terdapat 1 tahapan lagi yang
perlu dilalui sebelum sampai pada tahap penetapan nilai Sistem Merit per
Desember 2021 yaitu audiensi dan pelaksanaan evaluasi Akhir.
Mari kita dukung seluruh upaya transformasi di Kementerian BUMN
dan BUMN, dengan selalu menjadi yang terbaik di posisi manapun kita
berada. Kementerian BUMN dan BUMN bertransformasi 100% untuk
Indonesia! [Dasya/Mampe]
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ARDAN ADIPERDANA
Staf Khusus I Menteri BUMN

DISIPLIN, KETAATAN &
TITIK TEMU
Ardan Adiperdana atau akrab dipanggil Pak Ardan, adalah Staf Khusus I Menteri BUMN yang punya
banyak jam terbang di bidang governance dan pengawasan. Berlatar belakang keluarga pegawai negeri yang
berdarah Sunda, Pak Ardan lahir di Singkawang, 16 Juni 1959. Rupanya ayah beliau, Bapak Moh Yahya,
waktu itu baru lulus dari Akademi Postel dan untuk pertama kali ditugaskan di kota Singkawang itu dari tahun
1958 hingga 1965. Itulah sebabnya masa kecil Pak Ardan yang juga sulung dari tujuh bersaudara ini dilaluinya
di kota yang juga sering disebut “Hongkong van Borneo” itu.

Sosok

Keluarga dan Sekolah yang Disiplin
Tahun 1965, saat ia baru menginjak pendidikan Sekolah Dasar,
keluarganya pindah ke Bandung. Ibunya, T Kartini, adalah seorang
guru SMP, sedang ayahnya yang pegawai Pos Indonesia juga pernah
mengajar di sebuah SMA. “Bisa dibilang keluarga saya keluarga guru,”
ujar Pak Ardan. Menurut Pak Ardan, kedua orang tuanya merupakan
sosok yang tegas. “Zaman itu figur guru terkenal galak, namun itu meninggalkan bekas untuk selalu disiplin,” katanya. Sebagai anak, ia selalu taat
dengan apa yang diarahkan orangtuanya.
Kala SD, Pak Ardan sempat belajar di sekolah Kristen dari kelas 1 sampai
kelas 3. “Sekolahnya sangat disiplin,” kenangnya. Disiplin di rumah dan
di sekolah membentuk jati diri Pak Ardan. Ia masih ingat, kalau dulu itu
siswa yang dihukum, benar-benar disuruh berdiri menghadap tembok di
ruang kepala sekolah. Namun karena keluarganya pindah rumah, Pak
Ardan pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya. Di SD yang
baru, Pak Ardan diminta untuk langsung mengikuti ujian akhir SD pada
saat kelas 5, sehingga ia bisa menyelesaikan SD lebih cepat.

Selepas SD, masa-masa SMP dan SMA pun ia jalani di kota yang dijuluki
“Paris van Java” tersebut. Menurutnya, prestasi belajarnya di masa
sekolah tersebut rata-rata baik. “Meskipun saya bukan juara umum,”
tambahnya. Cita-citanya setelah tamat SMA tahun 1976, sebagaimana
keinginan pelajar di Bandung lainnya adalah diterima di ITB. Di samping
itu, dengan sistem SKALU (Sekretariat Kerja Sama Antar-Lima Universitas) waktu itu, ia pun bisa mendaftar ke UI, ITB, IPB, UGM dan
Universitas Airlangga. “Dulu itu tesnya bareng, jadi di antara semuanya
itu kita bisa tahu nantinya lulus dimana,” jelasnya. Selain mengikuti ujian
SKALU, itu Pak Ardan juga mengikuti ujian masuk STAN. “Sebenarnya
saya ikut-ikutanan saja masuk STAN, eh ternyata saya lulus,” ceritanya.
Takdir Kuliah di STAN
Sepertinya memang takdir Pak Ardan untuk melanjutkan kuliah di STAN.
Kuliah D3 STAN ditamatkannya tahun 1980. Selama di STAN, Pak Ardan
fokus dalam perkuliahannya di sekolah kedinasan yang terkenal sangat
disiplin tersebut. “Bayangkan saja, dari 250 orang yang satu angkatan,
sejumlah 100 orang harus Drop Out (DO),” katanya.
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Dari dulu hingga sekarang, STAN menerapkan DO bagi mahasiswa
yang gagal dalam meraih nilai ‘standar lulus’. “Dulu itu mendapat nilai
C saja sudah senang,” ujarnya. Ia melihat dalam perkembangannya ada
perubahan di STAN setelah adanya dosen-dosen muda dari luar
negeri yang lebih ‘royal’ memberikan nilai. Setelah tamat STAN, Pak Ardan
ditempatkan di Ditjen PKN (Pengawasan Keuangan Negara) Departemen
Keuangan, tepatnya di Direktorat Pengawasan Minyak dan Gas Bumi.
“Tugasnya mengaudit anggaran instansi pemerintah dan juga BUMN
di lingkup minyak dan gas bumi,” katanya. Tahun 1983, Ditjen PKN
tersebut bertransformasi menjadi BPKP (Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan), sebagai sebuah Lembaga Pemerintah
non Departemen.
Melanjutkan Kuliah di Kanada
Tahun 1987, Pak Ardan lulus dari D4 STAN. Pak Ardan sangat ingin
bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Departemen Keuangan membuka
kesempatan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri tersebut, melalui
serangkaian proses yang ketat. Alhamdulillah, tahun 1989 Pak Ardan
lulus semua tes tersebut. Ia pun dikirim untuk kuliah di Kanada. “Saya
termasuk batch pertama yang dikirim ke Kanada, sebelumnya
selalu ke US,” katanya. Tahun 1990 Pak Ardan pun kuliah MBA Program
di Saint Mary’s University (SMU), Kanada. Kuliah tersebut ia selesaikan
tahun 1992. Setahun kemudian Par Ardan menikah dengan Ibu Retno
Utari, yang juga pegawai di BPKP. Kala Pak Ardan kuliah di Kanada,
Bu Retno juga sedang menjalani kuliah di Amerika. Bu Retno saat ini adalah
mengabdikan diri sebagai dosen di STAN.
Karir di BPKP hingga Puncak dan Kuliah Doktoral
Sepulang dari kuliah di luar negeri, Pak Ardan kemudian ditempatkan
ke daerah, yakni di Kantor Perwakilan BPKP Lampung. Lalu ia sempat
ditugaskan di Kedeputian Akuntan Negara BPKP, lalu kembali
mengurusi pemeriksaan BUMN. Tahun 2002 Pak Ardan menjadi Kepala
Biro Perencanaan di BPKP Pusat. Tahun 2003 ia menjadi Kepala Pusat
Informasi BPKP Pusat. Pak Ardan juga sempat ditugaskan sebagai Kepala
Perwakilan BPKP Jakarta selama 2 tahun, setelah bertugas sebagai
Kepala Pusdiklat Pengawasan selama 6 bulan.
Tahun 2006 akhir, Pak Ardan dipercaya menjadi Deputi Kepala
BPKP Bidang Akuntan Negara. Ketika menjadi Deputi tersebut, dengan
semangat reformasi, BPKP tidak lagi bertugas sebagai auditor laporan
keuangan instansi Pemerintah dan BUMN/D. ”BPKP hanya memastikan tata kelola instansi pemerintah berjalan dengan baik,” katanya.
Selanjutnya Pak Ardan tahun 2013 menjadi Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian.
Di tahun 2013 ini Pak Ardan juga berhasil menyelesaikan kuliah
doktoral Manajemen Stratejiknya di Universitas Indonesia. Pak Ardan
memilih mengambil doktoral manajemen stratejik karena kala kuliah di
Kanada, ia merasa sangat berkesan dengan mata kuliah business policy.
Disertasinya membahas mengenai pengaruh Corporate Governance
Mechanism dan Organizational Competence terhadap Competitive
Advantage dan Performance. ”Studinya dilakukan kepada BUMN Non
Perbankan dan anak perusahaannya, karena BUMN Perbankan sudah
banyak regulasinya,” ujarnya. Secara garis besar disertasi Pak Ardan
ini berusaha menjawab mengapa satu perusahaan bisa lebih unggul
dibanding perusahaan lainnya. Hasilnya, Pak Ardan menyimpulkan
bahwa semakin kuat corporate governance akan semakin kompetitif
perusahaan. Hal menarik lainnya dalam konteks BUMN Non Perbankan,
ternyata internal control system berperan sangat penting. Implikasi dari
penelitian Pak Ardan adalah perlu peningkatan peranan internal control
system dengan mendorong pelaksanaan audit dan evaluasi atas manajemen risiko oleh audit internal. ”Juga perlu mengangkat dan memberhentikan kepala unit audit internal dengan persetujuan Dewan Komisaris,”
tambahnya.
Selanjutnya tahun 2015 Pak Ardan dipercaya sebagai Kepala BPKP.
”Di masa-masa setelah reformasi itu saya ikut proses membangun
berbagai policy di BPKP, posisi BPKP berubah dari eksternal menjadi
internal (audit). Itu perubahan yang fundamental,” katanya.

Sosok

Menurut Pak Ardan perubahan fungsi dan peran BPKP tersebut
mempengaruhi perilaku internal pegawai BPKP. “Kami saat itu
mencoba mengelola perubahan tersebut,” ujarnya. Kebijakan itu mengharuskan perubahan mindset hingga perilaku nyatanya, pegawai BKPK
dari seorang auditor yang memposisikan sebagai pihak eksternal menjadi
pihak internal yang lebih ke strategic partner. Pak Ardan juga mengakui
adanya pegawai yang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga mengajukan
pindah ke instansi lainnya. “Tapi itu tidak banyak,” tambahnya.
Berbagai Pelatihan dan Penugasan
Pengalaman pelatihan Pak Ardan bisa dibilang sangat lengkap, di
dalam dan di luar negeri. Kalau di dalam negeri ia telah menjalani pelatihan kepemimpinan tingkat II, manajerial pengawasan hingga diklat
Pimpinan Tingkat I. Sedangkan di luar negeri ia pernah mengikuti International Financial Reporting Standard (IFRS) di Las Vegas USA (2010),
Internal Auditing European Conference di Madrid Spanyol (2011) hingga
Capability Review Pilot Program di Canberra Australia (2012).

Selain itu, Pak Ardan juga memiliki berbagai penugasan ke luar negeri.
Ia pernah mendapat penugasan melakukan audit keuangan Organisasi
Konferensi Islam (OKI) tahun 1994. ”Saya mengaudit terutama pengeluaran dari OKI tersebut,” katanya. Pak Ardan juga pernah melakukan audit
atas production sharing contractors di Inggris dan China dalam periode
2007 hingga 2013. Bahkan dalam perundingan pengambilalihan PT Inalum tahun 2014, Pak Ardan ditunjuk sebagai anggota Tim Pemerintah
Indonesia yang melakukan perundingan di Singapore dan di Tokyo. ”Kala
itu saya ditugaskan pimpinan untuk mengawal hasil audit BPKP terhadap
PT Inalum kala itu,” katanya.
Menjadi Staf Khusus
Tahun 2019, Pak Ardan menyelesaikan masa tugasnya sebagai Kepala
BPKP. Akhir tahun 2019, Pak Ardan diangkat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kala itu dijabat Pak
Wishnutama.
Awal tahun 2020, Pak Ardan dipinang Pak Erick Thohir menjadi Stafsus
I Menteri BUMN. Mengenai hal tersebut Pak Ardan menyatakan bahwa
pengalaman karirnya di sepanjang tahun 1980 hingga 2019, ia selalu
berada pada komunitas yang mengedepankan governance dan
akuntabilitas serta dari kecil selalu dididik disiplin dan ketaatan.
“Itulah benang merahnya, governance, disiplin dan ketaatan sehingga
menjadi hal yang biasa bagi saya memberikan advice,” katanya.
Intinya, Pak Ardan melihat keberadaannya sebagai Stafsus di Kemenparekraf dan di Kementerian BUMN saat ini tak jauh-jauh dari aspek
akuntabilitas.
Dalam pandangannya, Pak Ardan yang memiliki motto selalu berkontribusi di posisi manapun yang ia emban, melihat perkembangan
pembinaan yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini berada di jalur
yang benar (on the track). “Bahkan kalau dilihat datanya, perkembangan
BUMN semakin bagus,” kata penyuka olahraga ini. Ia melihat apa yang
dikerjakan oleh tim Kementerian BUMN telah menunjukkan kompetensi
yang berujung pada peningkatan value creation, menjadi organisasi yang
akuntabel menjalankan mandatnya.
Pengalaman di IAI
Satu sisi yang menarik juga dari Pak Ardan adalah ia punya pengalaman yang lengkap di organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mulai dari
pengurus daerah hingga menjadi Pengurus Nasional bahkan menjadi
Dewan Penasehat. Pak Ardan pernah menjadi Ketua IAI Cabang
Lampung (1997-2001), Sekretaris II IAI Pusat (1997-2002), Sekretaris IAI
Cabang Jakarta (2003-2004), Ketua IAI Cabang Jakarta (2004-2008) dan
2010-2018 menjadi anggota Dewan Pengurus Nasional IAI. Sejak 2018
hingga sekarang ia tercatat sebagai anggota Dewan Penasehat IAI. “Ilmu
akuntansi itu selalu berkembang, dan itu membutuhkan standar, itulah
yang dibahas secara serius dalam organisasi IAI tersebut,” katanya.
Dewan Komisaris dan Titik Temu
Sisi lain yang menarik dari Pak Ardan adalah pengalamannya sebagai
Komisaris BUMN sejak tahun 2011. Ia pernah menjadi Komisaris PT
Hotel Indonesia Natour/HIN tahun 2011-2013, lalu menjadi Komisaris
Utama PT Jasa Raharja (2013-2016), lalu menjadi Komisaris PT Bank
Mandiri (2016-2021) dan sejak Maret 2021 menjadi Komisaris PT PLN.
Menurutnya, tugas sebagai Dewan Komisaris itu berada pada bidang
pengawasan dan memberi nasihat. “Dalam melakukan pengawasan
dan nasihat diperlukan kompetensi dan pengalaman serta semangat
(memajukan perusahaan),” katanya. Hal itu selaras dengan pengalamannya selama ini di BPKP yang berusaha memberikan pandangan dari
sisi akuntabilitas. Ia merasakan di Dewan Komisaris bisa saja terdapat
perbedaan pendapat di level Komisaris atau dengan Direksi. “Saya rasa
semua orang mencari dan mengharapkan yang terbaik bagi kemajuan
perusahaan. Namun yang penting adalah mencari titik temu,”
pungkasnya. [RR/Umi/Sapto/Ara]
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Pemuda dalam
Transformasi BUMN
Oleh Riyuni Asih

“ Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya.
Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia.”
Ir. Soekarno

BUMN Untuk Indonesia

BUNG KARNO, Presiden pertama Republik Indonesia melalui seruan
tersebut meyakini bahwa peran pemuda sangat penting bagi
perubahan bangsa Indonesia. Semangat, kreatifitas, kemauan, dan
kapabilitas para pemuda dapat menentukan arah pembangunan
bangsa serta dapat menjadi penggerak perubahan di segala aspek.
Semangat pemuda pada masa lalu untuk memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia juga tercermin pada Sumpah Pemuda sebagai hasil
Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian
ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Selayaknya masa perjuangan kemerdekaan, saat ini pemuda juga
merupakan tumpuan harapan dalam mempertahankan kemerdekaan
serta memajukan bangsa Indonesia. Tak terkecuali untuk kemajuan
BUMN. Bahkan sadar akan pentingnya peran anak muda, Menteri BUMN,
Erick Thohir, sangat concern dengan keterlibatan pemuda dalam pembangunan BUMN, yaitu dengan melakukan transformasi human capital
yang salah satu targetnya adalah meningkatkan keterwakilan kaum muda
(milenial) di jajaran pimpinan BUMN. Pada tahun 2021, keterwakilan
pemuda milenial ditargetkan sebesar 5% dan selanjutnya pada tahun
2023 diharapkan telah mencapai 10%.
“Transformasi human capital yang terus kita lakukan: membangun
budaya kerja yang kuat, dan talenta berkualitas, serta meningkatkan
keterwakilan perempuan dan kaum muda di jajaran pimpinan, adalah
langkah fundamental untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan
inklusif. 100% untuk Indonesia,” begitu pesan Erick dalam suratnya kepada
seluruh pegawai Kementerian BUMN dan BUMN pada tanggal 29 Oktober
2021, memperingati dua tahun kepemimpinannya di Kementerian BUMN.
Selanjutnya Menteri BUMN menjelaskan bahwa target yang dicapai

tersebut tidak mudah, namun merupakan energi positif untuk
transformasi. “Transformasi BUMN perlu support system, dan budaya
kerja yang mendukung, bebas dari diskriminasi. Ini yang harus kita
bangun dan dikawal bersama,” lanjutnya.
Saat ini jumlah pemimpin milenial di BUMN mencapai 4%. Oleh sebab
itu, Kementerian BUMN terus berupaya mewujudkan tercapainya target
keterwakilan pemuda milenial dalam Board of Directors BUMN
yang diharapkan dapat membawa transformasi bisnis serta budaya
kerja di BUMN sehingga dapat lebih bersaing secara global. Langkah
Kementerian BUMN dan BUMN dalam mempersiapkan talenta-talenta
terbaik BUMN untuk menjadi calon pimpinan antara lain dengan
menerapkan sistem manajemen talenta untuk mendapatkan talentatalenta berkualitas, serta membuat cluster talent committee (CTC)
serta talent pool dengan menjaring top talent dari seluruh BUMN untuk
menjadi nominasi calon Direksi BUMN.
Keterlibatan pemuda di tampuk kepemimpinan BUMN merupakan
langkah strategis untuk membawa perubahan yang lebih baik di BUMN,
menciptakan inovasi, meningkatkan kreatifitas, serta menjadi penggerak kemajuan bisnis perusahaan. Hal ini merupakan kesempatan
yang besar bagi kaum milenial Indonesia untuk mempersiapkan diri
menghadapi peluang tersebut. Adanya kesempatan harus diikuti
dengan kesiapan kapasitas personal karena kompetisi akan semakin
tinggi. Tingginya kompetisi tersebut didukung oleh bonus demografi di
Indonesia saat ini, dimana jumlah usia produktif mencapai 70,72%
dengan jumlah milenial mencapai 25,87%, berdasarkan sensus
penduduk 2020. [Penulis: Analis Kinerja BUMN pada Asdep Bidang
Manajemen SDM BUMN]
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Aspirasi Pemegang Saham Untuk RKAP
BUMN (Arti dan Makna APS)
Oleh Mochamad Sapto Setiawan
TANGGAL 31 Oktober 2021, bukan sekedar tanggal biasa bagi pihakpihak yang berkecimpung di dunia BUMN. Karena tanggal tersebut
adalah batas akhir dari penyampaian rencana program strategis,
rancangan kegiatan, program kerja, sampai dengan target-target operasional dan keuangan BUMN termasuk Key Performance Indicator tahun
2022 bagi BUMN, yang dikemas dalam satu dokumen bernama Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan atau sering disingkat RKAP untuk tahun
2022.

lainnya namun APS menjadi bagian penting dari rangkaian tata Kelola
proses perencanaan dan penentuan target yang nantinya akan disahkan
oleh Pemegang Saham/Pemilik Modal BUMN sehingga seluruh pihakpihak yang terlibat dalam proses tersebut harus memahami benar kedudukan APS sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam proses
perencanaan dapat menjalankan tugas fungsinya masing-masing dengan
tepat dan benar sebagaimana prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Givernance).

Hal penting yang harus dingat bahwa penyusunan RKAP BUMN itu
adalah perlunya diperhatikan tata Kelola atau pedoman penyusunan
yang setiap tahun dikeluarkan oleh Menteri BUMN sebagai Pemegang
Saham sekaligus Pembina dari BUMN-BUMN yang ada. Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan
Akuntabilitas Keuangan BUMN telah memberikan panduan tata kelola
keuangan BUMN, termasuk di dalamnya terkait RKAP BUMN, khususnya tata kelola mengenai Aspirasi Pemegang Saham atau APS Menteri
BUMN untuk pedoman penyusunan RKAP BUMN setiap tahunnya.

KEDUA, APS sebagai Pedoman. Para pihak yang terlibat dalam
penyusunan RKAP BUMN pastinya membutuhkan pedoman maupun
arahan dari pemegang saham atau pemilik modal dalam merumuskan
program-program strategis dan target-target kinerja baik operasional
maupun keuangan BUMN untuk periode tertentu. APS selalu dikeluarkan setiap tahunnya dimana akan selalu ada perbaikan, perubahan,
dan pengembangan program-program strategis BUMN sehingga RKAP
BUMN tidak sebatas pemenuhan kewajiban regulasi semata namun
RKAP BUMN benar-benar telah sejalan dengan Rencana Strategis
Kementerian BUMN dan Roadmap BUMN Tahun 2020-2024. Apabila
kita melihat dan membaca dengan seksama setiap Surat Menteri BUMN
mengenai APS tiap tahunnya maka kita akan semakin memahami bahwa
APS menjadi bagian penting dalam rangkaian proses perencanaan BUMN
sehingga BUMN-BUMN dalam melakukan pengembangan, perbaikan
kinerja, sampai peran serta aktif BUMN-BUMN melaksanakan Program
Strategis Pemerintah menjadi lebih terukur, lebih terarah, lebih fokus, dan
tentunya lebih realistis untuk menuju visi misi BUMN dalam kedudukannya sebagai perusahaan negara sekaligus agen pembangunan di
Republik Indonesia ini.

APS Menteri BUMN untuk pedoman penyusunan RKAP BUMN Tahun
2022 menjadi hal yang sangat penting dalam rangkaian proses RKAP
BUMN, sejak penyusunan RKAP, pembahasan usulan RKAP, sampai
dengan pengesahan RKAP BUMN melalui mekanisme RUPS untuk
BUMN Non Tbk dan Pengesahan Dewan Komisaris untuk BUMN Tbk.
APS untuk RKAP BUMN Tahun 2022 ini dapat dikatakan APS lebih lengkap, lebih inovatif, dan lebih komprehensif jika dibandingkan APS-APS
pada periode sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari isi dari APS untuk
RKAP BUMN Tahun 2022 yang mencakup:
1. Arahan Umum;
2. Roadmap BUMN Tahun 2020-2024;
3. Faktorisasi Aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG);
4. Arahan Program Strategis Delivery Unit 88;
5. Asumsi Makro Ekonomi;
6. Arahan Taktis RKAP Tahun 2022;
7. Aspirasi Fungsi Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, Hukum,
Teknologi Informasi serta Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dan;
8. Inisiatif Strategis dan KPI Klaster dan Subklaster.
Dengan 8 (delapan) hal utama dalam APS untuk RKAP BUMN Tahun
2022 diharapkan visi dan misi Rencana Strategis Kementerian BUMN
dan Roadmap BUMN Tahun 2020-2024 dapat direalisasikan khususnya
target-target kinerja tahun 2022.

Sekilas

Apabila melihat sejarah APS BUMN dari APS pertama kalinya yaitu APS
untuk RKAP Tahun 2012 sebagaimana Surat Nomor: S-404/MBU.S/2011
tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan APS sampai saat ini maka
Kita bisa memahami bahwa APS yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN
setiap tahunnya mempunyai makna atau arti yang tidak sekedar aspirasi
atau dokumen tertulis semata.
PERTAMA, APS sebagai Aspirasi. Sesuai dengan Namanya Aspirasi
Pemegang Saham maka yang perlu digaris bawahi terkait APS adalah
Aspirasi bukan Peraturan yang Wajib dipatuhi 100% ataupun Perintah
yang Harus Dilaksanakan 100%. APS secara terminologi dan substansi
memang tidak ada paksaaan ataupun kewajiban untuk melaksanakannya
secara utuh dan menyeluruh sebagaimana peraturan ataupun regulasi

KETIGA, APS sebagai Perumusan Target Kinerja. Hubungan antara
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang
Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN dengan Peraturan
Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN menjadi sangat jelas
dengan adanya APS RKAP BUMN karena rencana kerja yang bagus
tentunya tidak ada artinya apabila tidak ada ukuran yang jelas mengenai pengukuran tingkat keberhasilan dari prooses perencanaan
tersebut. APS untuk RKAP BUMN menjadi hal yang sangat penting
dalam memberikan rumusan untuk penentuan parameter-parameter,
target-target kinerja, dan ketentuan pengukuran tingkat keberhasilan dari
setiap program strategis yang dituangkan dalam inisiatif strategis sehingga
Kontrak Manajemen dapat menuangkan secara tepat dan realistis
mengenai Key Perfoarmance Indicator (KPI) setiap tahunnya.
Demikian sekilas mengenai APS yang pada saat ini menjadi bagian
penting dari tata Kelola perencanaan dan perumusan target kinerja BUMN
yang tentunya selain 3 (tiga) makna diatas masih mempunyai makna dan
arti lain yang lebih luas bagi para pihak yang selama ini terkait dengan
BUMN. APS selalu ditunggu oleh para pihak yang terkai BUMN namun
tidak selalu yang ditunggu akan hadir di waktu yang diinginkan oleh para
penunggu APS karena harapan tidak selalu sama dengan keinginan kita.
Kita semua sebagai bagian dari para pihak terkait BUMN selalu
serius dan berupaya maksimal untuk mempersiapkan program kerja dan
kegiatan untuk setahun ke depan. [Penulis Penata Kelola Perusahaan
Negara Muda pada Asdep Keuangan]
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Rangkuman Kegiatan

Oktober - November 2021

Dukungan atas Kebangkitan Pariwisata Bali
Menteri BUMN mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bali, Wayan
Koster di Gedung Jayasabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar
pada Selasa, 5 Oktober 2021. Pertemuan tersebut membahas tentang
dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap kebangkitan pariwisata di
Bali. Kementerian BUMN akan memaksimalkan perusahaan BUMN yang
terkait dengan pembukaan penerbangan internasional ini agar niat baik
untuk membangkitkan Bali berjalan maksimal. Misalnya, kesiapan dan
kewaspadaan Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, penambahan
akses penerbangan ke Bali melalui Garuda atau Citilink, serta persiapan
fasilitas kesehatan di Bali yang melibatkan BUMN Holding rumah sakit
dan farmasi.
PKS Sponsorship Mandalika
Wakil Menteri BUMN I, Pahala N. Mansury menghadiri langsung acara
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sponsorship Mandalika
International Street Circuit Naming Right untuk penyelenggaraan MotoGP
2022 di Indonesia oleh ITDC dan Pertamina. Penandatanganan PKS
tersebut dilaksanakan di lantai 21, Kantor Kementerian BUMN. Melalui
PKS ini, Pertamina memperoleh hak penyertaan nama korporasi pada
Jalan Kawasan Khusus (JKK)/street circuit (sirkuit jalan raya) The Mandalika dengan jangka waktu sejak tanggal perjanjian hingga 31 Desember 2022. Penadatanganan PKS hari ini juga menandai secara resmi
penamaan sirkuit jalan raya, sepanjang 4,31 km yang dibangun oleh ITDC
tersebut menjadi “Pertamina Mandalika International Street Circuit”.

Agenda

Arahan Presiden untuk Para Dirut BUMN
Presiden Republik Indonesia memberikan arahan kepada para Direktur
Utama BUMN di Hotel Inaya, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pengarahan yang berlangsung setelah presiden meresmikan penyatuan Pelindo di Way Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo itu, juga dihadiri
Menteri BUMN, Erick Thohir, Wamen I BUMN, Pahala Mansury, Wamen
2 Kartiko Wiroatmodjo, dan para pejabat eselon satu Kementerian BUMN.
Pengarahan presiden di depan 20 CEO BUMN terpilih, yakni
Pertamina, PTPN, Krakatau Steel, Pupuk Indonesia, Bio Farma, IFG,
Perhutani, Pembangunan Perumahan (PP), Pemodalan Nasional Madani,
dan Semen Indonesia. Lalu disusul dengan PT Telkom, Bank Mandiri,
Pelindo, Bank BNI, PT KAI, Telkomsel, Bank BTN, Bank BSI, Bank BRI,
dan PT ASDP merupakan penghargaan atas pencapaian transformasi
yang telah dijalankan. Para pimpinan perusahaan BUMN tersebut dinilai
mampu meraih hasil terbaik dalam nilai profit perusahaan, berdampak sosial
tinggi bagi masyarakat, dan punya rencana pengembangan positif ke
depan.
Peresmian Pabrik Biodiesel
Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Jokowi dalam
peresmian pabrik biodiesel di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (21/10). Peresmian pabrik milik PT Jhonlin Agro Raya
itu dinilai Presiden Jokowi sangat penting bagi ketahanan energi nasional.
Senada dengan Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan
bahwa pemanfaatan energi alternatif, seperti biodiesel, menjadi fokus
pemerintah. Arahan Presiden agar Indonesia bisa menekan impor
bahan bakar dengan memanfaatkan energi alternatif adalah pondasi
penting bagi ketahanan energi nasional.
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Kunjungan Kerja Menteri BUMN di Palembang
Menteri BUMN, Erick Thohir saat melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan (23/10). Dalam kunker kali ini, Menteri BUMN
melihat efisiensi digitalisasi business process yang dilakukan Mantri BRI
yang berperan sebagai tenaga pemasar sekaligus penasehat keuangan
untuk menopang sentra industri Kampung Kain Tenun Tuan Kentang di
Jakabaring, Palembang, Sumsel. Dalam kunker yang didampingi
Direktur Utama BRI, Soenarso, Menteri BUMN juga menyaksikan proses
pembuatan kain songket khas Sumsel yang membutuhkan waktu
pembuatan 3-6 bulan. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal dari
Pasar 16 Ilir Palembang, sebanyak 41 pengrajin yang tergabung di
UMKM Kain Tenun Tuan Kentang ini berperan besar dalam menjaga
perekonomian rakyat tetap menggeliat.
Kunjungan Luar Negeri Menteri BUMN
Menteri BUMN, Erick Thohir mendampingi Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan luar negeri perdananya di masa
pandemi Covid-19 (29/10). Presiden Jokowi mengunjungi Italia, Inggris
Raya, dan Uni Emirat Arab. Selain Erick, ada lima menteri lain yang ikut
dalam kunjungan presiden, yakni Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Panjaitan,
Menteri
Luar
Negeri
Retno
Marsudi,
Menteri
Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Namun Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri berangkat
terlebih dahulu ke Roma, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri.
Pertemuan dengan PM Inggris
Menteri BUMN, Erick Thohir menghadiri pertemuan bilateral antara
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri
(PM) Inggris Boris Johnson di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Pemimpin Dunia COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia (1/11). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Johnson
sepakat meningkatkan kerja sama antar kedua negara, terutama
di bidang ekonomi hijau. Jika Presiden Jokowi menekankan pada
investasi hijau dan teknologi sebagai kunci transisi ekonomi hijau, maka
PM Johnson menyampaikan ketertarikan Inggris untuk melakukan
investasi berupa kredit ekspor yang dapat digunakan untuk transisi
ekonomi hijau.
Pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi
Menteri BUMN, Erick Thohir menghadiri pertemuan bilateral antara
Presiden RI Jokowi dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan bersenjata UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, UEA (3/11). Dalam pertemuan
yang dihadiri beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju 2 dan juga
jajaran menteri, serta pengusaha UEA, dinyatakan komitmen UAE untuk
menyalurkan investasi ke Indonesia hingga mencapai USD32.7
Miliar, atau sekitar Rp457 triliun. Komitmen baru pemerintah Uni Arab
Emirate untuk menyalurkan investasi di Indonesia diyakini akan
memajukan infrastruktur vital dan proyek-proyek strategis nasional.
Prospek masa depan ekonomi Indonesia, terutama di sektor-sektor
industri yang dikelola BUMN, mampu mendatangkan modal yang akan
digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kerjasama Garuda Indonesia dan Emirates
Menteri BUMN, Erick Thohir menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Emirates di Dubai, UEA (3/11).
Perjanjian dalam bentuk “code sharing” tersebut menyatakan bahwa
pelanggan Garuda tetap bisa menjelajahi rute internasional melalui
maskapai Emirates. Melalui kerjasama “code sharing” dengan Emirates
dalam melayani rute penerbangan ke luar negeri, maka Garuda masih
memiliki “value” di mata pelanggannya. Hal ini diharapkan berdampak
positif dalam mendukung orientasi baru Garuda yang akan lebih fokus
melayani rute domestik.

Agenda

Perwakilan BSI di Dubai
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen mendukung program
BUMN Go Global yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir (5/11). Atas
hal tersebut, BSI melaporkan secara resmi penerimaan izin prinsip kantor
perwakilan di Dubai kepada Menteri BUMN dari Dubai International Financial Center (DIFC) pada Jumat, 5 November 2021 di Kawasan DIFC Dubai.
Letter of Incorporation yang diterima BSI menandai bahwa bank syariah
terbesar di Tanah Air ini secara resmi dapat membuka pasar di wilayah
Timur Tengah. Dengan akta pendirian tersebut, BSI resmi menjadi bagian
dari DIFC. Hal itu membuat BSI selangkah lebih dekat untuk mencapai
tujuannya menjadi pemain kunci dalam industri perbankan syariah global.
Pertemuan dengan Sheikh Faishal
Menteri BUMN Erick Thohir melanjutkan lawatan kerjanya ke Qatar, Ahad
(7/11). Dalam lawatan itu, Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan
Sheikh Faishal Bin Thani Al Thani, Chief of Asia-Pacific & Africa Investments di Qatar Investment Authority (QIA). Lembaga investasi terbesar
dunia yang dimiliki negara Qatar dan juga otoritas yang memiliki saham
klub sepak bola Paris Saint Germain (PSG) itu menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Kepada Erick, QIA mengaku
terkesan dengan potensi dan perkembangan bisnis di Indonesia. Ini
terutama potensi di bidang pariwisata, energi, dan lain-lain.
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Selamat Kepada
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