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BUMN Wujudkan Indonesia
Tangguh, Indonesia Tumbuh
Dengan semangat Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, BUMN dan Pemerintah terus menunjukkan kolaborasi dan komitmen yang solid dalam membantu dan melindungi masyarakat. Antara lain
dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas dan program penanganan pasien COVID-19 bergejala sedang
hingga kritis, agar kasus kematian karena pandemi yang masih tinggi bisa ditekan seminimal mungkin.

Bentuk Kolaborasi dan komitmen tersebut ditunjukkan dengan
hadirnya 5 (lima) Rumah Sakit Ekstensi yang telah didirikan untuk membantu mengurangi kepadatan pasien di beberapa rumah
sakit, tidak hanya di ibu kota DKI Jakarta tetapi juga di daerah lain.
Rumah Sakit Ekstensi yang telah dibangun atau dikonversi menjadi RS
khusus COVID-19 oleh BUMN, yaitu RSPP Ekstensi Simprug, RS Pertamina Jaya, RSPJ Ekstensi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, RS
Pertamina Tanjung Duren Ekstensi RS Pelni, dan RS Bintang Amin
Ekstensi Asrama Haji Lampung.
Seluruh rumah sakit tersebut
merupakan hasil kolaborasi dan komitmen yang solid yang dilakukan

Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) bersama
Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.
Rumah Sakit tersebut juga didukung penuh oleh PT Pertamina (Persero).
Selain PT Pertamina (Persero) dan IHC, beberapa BUMN juga
terlibat dalam pembangunan dan pengonversian RS Ekstensi
sebagai RS khusus COVID-19. Contohnya saja, RS Pertamina
Tanjung Duren Ekstensi RS Pelni tersebut yang merupakan
wujud dari sinergi dan kerja keras dari Pertamina, IHC, Patra Jasa,
dan Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE). BUMN memang
terlibat
secara
intens
dalam
penanganan
pandemi
ini.
[Nurul/Faishal/RR]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 7 | Agustus 2021

1

Mari Berkolaborasi

Kolaborasi adalah kata yang lebih sering didengungkan
akhir-akhir ini. Sebelumnya malah kita lebih banyak mendengar kosa kata “sinergi”. Keduanya menunjukkan
adanya aktifitas kerja sama. Walau merujuk kepada “upaya
bersama-sama”,
ternyata
makna
kolaborasi
dan
sinergi itu berbeda. Menurut KBBI daring, sinergi
diartikan sebagai kegiatan gabungan, sedang kolaborasi
adalah kerja sama untuk membuat sesuatu. Keduanya
sama-sama memiliki medan makna “bersama”, walau kolaborasi
tampaknya lebih menekankan kepada hasil yang lebih konkret.
Kolaborasi belakangan juga mendapatkan posisi yang
lebih khusus lagi, ketika menjadi salah satu singkatan dari core
values AKHLAK. Posisinya ada di K terakhir, setelah Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal dan Adaptif. Lebih lanjut Surat
Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang
Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN
menjabarkan makna Kolaborasi yang diartikan sebagai membangun kerja sama yang sinergis. Dalam makna tersebut, kata
“sinergis” masuk dalam kerangka makna “kolaborasi”. Sedangkan panduan perilakunya dijabarkan menjadi tiga hal. Pertama,
memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan ketiga, menggerakkan pemanfaatan
berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
Kata Kolaborasi terasa lebih bermakna “terbuka” dibanding
penggunaan kata sinergi yang dulu lebih sering dikerucutkan kepada “sinergi BUMN”, yang berpotensi mendatangkan persepsi negatif. Kolaborasi bisa dilekatkan untuk kerja
sama dengan BUMN, dengan pihak swasta, bahkan dengan
Pemerintah.
Edisi Media Internal Pemegang Saham kali ini juga banyak
mengangkat soal kolaborasi BUMN dalam menangani
pandemi ini. Tentu tulisan ini ingin menghadirkan berbagai
upaya yang telah dilakukan oleh BUMN, tentu dengan
orkestrasi dari Kementerian BUMN. Juga ada Sosok Pak Tedi
Bharata, Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi yang
dapat kita sebut sebagai Deputi Milenial, dirujuk dari usianya yang masih muda, bahkan termuda dari semua pejabat
Eselon I di Kementerian BUMN ini. Media Internal ini
merasa terhormat dapat diberi kesempatan untuk mewawancarai Deputi yang dilantik tanggal 18 Agustus 2021 lalu
ini. Dan beliau juga menekankan aspek komunikasi untuk dapat berkolaborasi dengan baik. Tentu perjalanan hidup Ayah tiga anak ini dapat menginspirasi kita semua.
Mari terus hidupkan semangat kolaborasi sehingga kita bisa
mencapai tujuan bersama kita dengan lebih baik. Selamat
membaca!

Sapa Redaksi

Salam sehat,
Pemimpin Redaksi

Mewawancarai Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi
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EMPLOYEE OF THE MONTH
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KOLABORASI
MELAWAN
PANDEMI
Dalam penanganan pandemi, BUMN memainkan
peranan penting. Khususnya dalam menyediakan
rumah sakit yang dapat merawat penderita COVID-19.
Peranan BUMN diorkestrasi oleh Kementerian BUMN.
Tentu saja melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Kolaborasi Itu ditunjukkan antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Agama dengan mengalihfungsikan Asrama Haji sebagai RS
Ekstensi. Menteri BUMN mengapresiasi gerak cepat BUMN dan
Pemerintah dalam memerangi COVID-19.

Laporan Utama

“Saya apresiasi gerak cepat yang dilakukan perusahaan BUMN atas
kebutuhan tempat tidur bagi pasien COVID-19 dengan kondisi berat
yang dihadapi banyak daerah. Terlebih ini (RS Bintang Amin Ekstensi
Asrama Haji lampung) merupakan RS ekstensi kedua yang dibangun
Pertamedika IHC di asrama haji, karena itu saya berterima kasih kepada
Menteri Agama, Gus Yaqut atas kolaborasi dan komitmen solid untuk
bersama memerangi pandemi dengan memaksimalkan kemampuan
yang sama-sama kita miliki,” ujar Menteri Erick Thohir saat peresmian RS
Bintang Amin Ekstensi Asrama Haji Lampung, Minggu (8/8).
Vaksinasi yang Masif
Upaya Pemerintah dan BUMN dalam menekan laju COVID-19 tidak
berhenti sampai di situ. Di samping proses pemberian vaksinasi
kepada masyarakat yang masih masif dilakukan, Pemerintah dan BUMN
juga berkolaborasi untuk menghasilkan produksi oksigen. Produksi
oksigen di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang menghasilkan sekitar 30 meter kubik (m3) per hari. Potensi produksi ini siap

dioptimalkan di 19 instalasi pembangkit PLN dengan kapasitas produksi
mencapai 2 ton per hari. Semua hasil produksi didistribusikan ke rumah
sakit sebagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN.
“Selain menonjolkan fungsi layanan kepada rakyat, apa yang dilakukan PLN di PLTGU Muara Karang ini juga merupakan langkah inovasi
dan saya optimistis oksigen yang dihasilkan bisa melayani kebutuhan
masyarakat. Ini menandakan pula bukti konkret bahwa BUMN benarbenar hadir di tengah masyarakat. Saya ingin langkah ini terus ditiru
perusahaan BUMN lain untuk jangan pernah lelah melayani masyarakat
melalui terobosan yang dilakukan dengan cara bergotong-royong,” ujar
Menteri Erick.
Langkah Antisipatif
Sejak PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 lalu, Kementerian BUMN
mengambil langkah antisipatif dengan mengecek operasional perusahaanperusahaan BUMN yang dekat dengan kebutuhan rakyat. Mulai dari
ketersediaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19, kelancaran
pasokan listrik, ketersediaan oksigen bagi rumah sakit dan puskesmas,
hingga proses akhir vaksin menjadi fokus utama yang diperhatikan agar
di tengah keprihatinan ini pelayanan BUMN dan Pemerintah terhadap
masyarakat tidak terhenti. [Nurul dan Faishal]
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#Girls Take Over!

Saatnya Perempuan Berdaya &
Menjadi Pemimpin!
Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Srikandi BUMN dan Plan Indonesia menyelenggarakan sebuah
program kampanye berjudul #Girls Take Over. #GirlsTakeover merupakan kampanye global yang diinisiasi
oleh Plan International dan diselenggarakan serentak di 75 negara setiap tahunnya dalam rangka Hari Anak
Perempuan Internasional (International Day of the Girls) yang jatuh pada 11 Oktober. Tahun ini, temanya
adalah kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di dunia kerja.

Menteri BUMN mengumumkan partisipasinya dalam kampanye
global #GirlsTakeOver untuk mendukung perempuan muda agar tumbuh
menjadi pemimpin. Dalam video yang diunggah di media sosialnya,
Menteri Erick Thohir menantang kaum muda perempuan untuk berperan
menjadi Menteri BUMN di Oktober mendatang. “Ini merupakan komitmen
saya untuk mendukung kepemimpinan perempuan di BUMN dan secara
umum di Indonesia”, jelas Menteri Erick Thohir, “Saat ini jajaran direksi
perempuan BUMN baru mencapai angka 11 persen dari target 15 persen.
Saya berharap target ini dapat tercapai tidak hanya di lingkungan BUMN,
namun di berbagai instansi pemerintah serta swasta”.

Setelah dilakukan penilaian terhadap enam finalis tersebut, Menteri BUMN
telah menetapkan Sharon Florencia (24 tahun) asal Bekasi mendapat
kesempatan menjadi Menteri BUMN selama satu hari pada Kamis, 30
September 2021. Selain itu, Direktur Utama Angkasa Pura I diambil alih
oleh Virdha Yudha (23 tahun), Sisilia Tunga (22 tahun) dipercaya sebagai
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Direktur Utama Bank Mandiri
dipercayakan kepada Adinda Zenniar (20 tahun), Direktur Utama Kimia
Farma diambil alih oleh Indira Arum (23 tahun), dan posisi Direktur Utama
Telkomsel ditugaskan kepada Putri Gayatri (20 tahun). [UmiGita/Riyuni/
Nurul]

Kantor Kita

Selain Menteri BUMN, lima pucuk pimpinan dari lima BUMN juga siap
berpartisipasi untuk “diambil alih” posisinya sehari oleh kaum muda
perempuan. BUMN tersebut yaitu Angkasa Pura I, Bank Rakyat Indonesia,
Kimia Farma, Bank Mandiri dan Telkomsel. “Kampanye ini ingin mendorong
perubahan paradigma dan stereotipe gender yang selama ini menghambat kesempatan bagi perempuan khususnya kaum muda untuk berpartisipasi di dunia kerja hingga mencapai posisi pemimpin”, ujar Dini Widiastuti,
Direktur Eksekutif Plan Indonesia. “#GirlsTakeOver ini selaras dengan visi
misi Srikandi BUMN untuk mendorong dan meningkatkan kepemimpinan
yang setara dalam rangka mendukung Indonesia mencapai daya saing
global, dengan 2 kata kunci women empowerment dan women leadership. Srikandi BUMN menyadari bahwa untuk mencapai tujuan ini diperlukan sinergi, baik di dalam maupun di luar lingkungan BUMN,” tutur Tina T.
Kemala Intan, Ketua Umum Srikandi BUMN.

Program ini diikuti oleh seluruh perempuan di Indonesia yang
berusia 18-24 tahun, memiliki minat dan pengalaman dalam aktivisme
yang mendorong kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan.
Selain itu juga harus memiliki media sosial yang aktif dalam menyuarakan
pendapat atau informasi terkait kesetaraan gender dan kepemimpinan
perempuan tersebut. Hingga 27 September telah terpilih 6 Finalis yang
akan mengambil alih posisi Menteri BUMN dan 5 posisi Direktur Utama
BUMN pada hari Kamis, 30 September 2021. Keenam finalis tersebut
adalah Adinda (Jawa Tengah), Arum (Sulawesi Selatan), Putri (Jawa
Barat), Sharon (Jawa Barat), Sisilia (Nusa Tenggara Barat), dan Virdha
(Jawa Tengah). Mereka telah berhasil melampaui lebih dari tujuh ribu
pendaftar dan melewati berbagai tahapan seleksi administrasi dan tes
tertulis, Girls Leadership Class, seleksi video motivasi, dan wawancara
final.
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TEDI BHARATA

Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi

Mendorong Eksekusi
dengan Prinsip Kolaborasi
Kisah masa kecil selalu menarik. Begitupun kisah masa kecil Tedi Bharata, yang biasa dipanggil Pak Tedi
ini. Ia lahir di Magelang, 31 Mei 1983. Di usia 38 tahun, Ia tercatat sebagai Eselon I termuda di Kementerian
BUMN.
“Saya orang biasa dari keluarga sederhana,” katanya memperkenalkan dirinya. Tepatnya ia menjalani masa kecil di Desa Kaliangkrik, yang
terletak di kaki Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang. Desa berbukit
pinus itu berhawa dingin dan indah. “Kalau soal dingin, Puncak nggak
ada apa-apanya, juga lebih cantik,” kesannya. Tedi kecil lahir dari
keluarga polisi, bahkan nama “Bharata” itu ternyata pemberian dari
almarhum ayahnya yang kala itu berpangkat Bharatu (Bhayangkara Satu)
ketika Tedi kecil lahir. Nama itu memang sengaja dipilih untuk selalu
mengingatkan Tedi akan perjuangan orang tuanya.

Sosok

Orang Tua sebagai influencer mendorong untuk
selalu belajar dan mengembangkan diri
Yang ia kenang, orang tuanya sangat peduli pendidikan. “Dengan
segala keterbatasannya, orang tua ingin saya bersekolah di tempat
terbaik,” katanya. Setelah menyelesaikan SD di desa, Tedi kecil melanjutkan sekolah di Kota Magelang. “Iya, setelah subuh saya berangkat ke
kota dengan angkutan umum setiap hari,” katanya. Alhamdulillah, dengan
prestasi belajarnya yang baik, ia lalu melanjutkan sekolah di SMA Taruna
Nusantara.
Selepas SMA, walaupun Tedi muda diterima di Fakultas Perminyakan ITB,
dia memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Pelita Harapan (UPH).
Pertimbangannya sederhana: di UPH ia dapat beasiswa, disediakan

rumah, uang saku, dan biaya pendidikan gratis selama kuliah. “Karena
saya ini dari keluarga biasa, fasilitas itu sangat membantu,” tambahnya.
Dengan kondisi keluarganya, pilihan kuliah di UPH lebih realistis. Selama
empat tahun berikutnya, Tedi muda menghabiskan waktunya dengan aktif
di kelas dan juga kegiatan kemahasiswaan.
Bijaksana dalam menyikapi nasihat orang tua
Tamat kuliah tahun 2005, Pak Tedi bekerja di PT Siemens
Indonesia. Ia merasakan dunia IT dan telekomunikasi sedang majumajunya waktu itu. Ada Nokia, Siemens dan Ericson. “Saat itu ada dua
bidang yang sedang naik daun, perminyakan dan telko,” katanya. Pada
tahun 2008, ia dihadapkan pada dua pilihan, pindah kerja ke perusahaan operator telko atau menjadi ASN di Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM). Ia pun minta nasihat orang tuanya yang mengarahkannya
untuk memilih ASN, dengan pertimbangan lebih tenang dan terjamin di
hari tua. “Ya begitulah pandangan sederhana orang tua dari kampung,”
katanya. Walaupun dengan berat hati, ia mengikuti keridhaan orang
tuanya. “Saya jadi mikir, gimana bisa kawin ini, penghasilan turun,
apalagi hidup di Jakarta,” katanya lagi. Tetapi Ibunya menguatkannya dan
mengingatkan untuk selalu berdoa dan berusaha. Sepertinya benar kalau
disebut doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang paling mustajab.
Pak Tedi malah menemukan calon istrinya, Lusma Rizki Aprianti, gadis
keturunan Ambon-Makassar, di tempat kerjanya yang baru ini.
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Memiliki global exposure
Sebelum genap dua tahun bekerja, Pak Tedi mengikuti seleksi untuk
penempatan di kantor perwakilan di luar negeri. Tahun 2009, ia dipercaya
sebagai Wakil Direktur Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC),
berkantor di New York. Tugasnya mendorong perusahaan di Amerika
berinvestasi di Indonesia. “Kepala BKPM waktu itu Pak Gita Wirjawan
bahkan datang langsung ke California meminta perusahaan-perusahaan
IT dari AS untuk membuka kantor di Jakarta,” katanya. Alhamdulillah,
akhirnya Google dan Apple ada di Indonesia. “Tentu itu adalah hasil kerja
seluruh pemangku kepentingan yang ada. Walau kontribusi saya tidaklah
seberapa, saya senang sekali menjadi bagian dari sejarah itu”, ujarnya.
Setelah kembali dari penugasan di luar negeri, Pak Tedi kembali ke
Jakarta dan sempat menjadi staf khusus Menteri Perdagangan, sebelum
akhirnya kembali ke New York untuk melanjutkan kuliah di School of International and Public Affairs, Columbia University. Ketika kembali ke BKPM,
Pak Tedi ditugaskan untuk membidangi kebijakan mengenai Teknologi
Informasi dan juga turut membantu perencanaan proyek-proyek
infrastruktur yang dikemas dengan skema PPP atau KPBU.
Tantangan Baru: BUMN
Tahun 2019, setelah lebih 10 tahun jadi PNS, Pak Tedi memberanikan diri mengembangkan dirinya di BUMN. “Saya pernah di
swasta, pernah jadi ASN, waktunya mencari tantangan baru,” ujarnya.
Ia berlabuh di PT Inalum (Persero)/MIND ID. Waktu itu MIND ID baru
saja menjadi sebuah holding. Menurutnya, MIND ID merupakan contoh
pembangunan kultur perusahaan yang bisa jadi rujukan. “Di sana
berkumpul orang dari berbagai background, yang membentuk kultur
baru,” katanya. Ia belajar banyak dari Pak Budi Gunadi Sadikin (BGS),
Dirut MIND ID kala itu. Intinya Pak BGS tidak mau banyak orang di timnya.
“Satu orang harus bisa menangani banyak hal,” katanya. Ia lalu menjabat
sebagai VP Office of The Board, menangani IT, BoD support team dan
bagian dari Corporate Secretary. “Saya rasakan BUMN memang harus
selalu meningkatkan governance-nya dari segala sisi,” katanya.
Pertengahan 2020, Pak Tedi mengikuti program talent secondment di
Kementerian BUMN dan ditempatkan untuk membantu Menteri BUMN.
“Tadinya perspective saya hanya satu BUMN saja, lalu menjadi multi
sector sehingga memperdalam pola pikir saya,” tambahnya lagi. Maret
2021, Pak Menteri menunjuknya jadi Staf Khusus V. “Saya menerima
karena itu adalah amanah,” katanya. Tugasnya membantu memastikan
implementasi program-program strategis Kementerian BUMN.

Sosok

Menjadi Deputi, Berbagai Program dan Transformasi
Tidak lama kemudian, Pak Tedi berkesempatan mengikuti seleksi
untuk posisi Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi di Kementerian BUMN. Ia memahami, Menteri BUMN membuka peluang kepada
pemimpin muda dan perempuan untuk tampil. “Itu benar-benar
ditunjukkan Pak Menteri, bukan sekedar kata-kata saja,” katanya.
Pengalaman berkarir di pemerintahan membuat Pak Tedi sangat
peduli dengan governance. “Di minggu pertama saya sebagai Deputi,
fokus utama saya adalah memastikan Bapak-Bapak Asdep memahami
PR dan temuan terkait bidang tugas masing-masing. Pak Inspektur ibarat
kaca spion saya,” katanya. “Saya juga terus mendorong kolaborasi dan
sinergi di dalam Kedeputian”, tambahnya.
Di posisi yang baru ini, Pak Tedi mengapresiasi kinerja Deputi sebelumnya, Pak Alex Denni yang telah meletakkan pondasi yang sangat baik.
Misalnya dengan HC Architecture dan Employee Value Proposition (EVP).

“Tugas saya adalah mendorong percepatan implementasi dari konsep
HC Architecture tersebut, dan ini adalah momen yang sangat critical.
Tentunya bagaimana konsep besar dapat dieksekusi dengan baik
sehingga menjadi actual value bagi BUMN maupun segenap
insan BUMN,” katanya. Berbagai talent development program sedang
dipersiapkan, salah satunya adalah beasiswa untuk pegawai BUMN
dan Kementerian BUMN. Suksesi kepemimpinan BUMN juga akan terus
diperbaiki dengan talent pool development yang telah diinisiasi sebelumnya. Talent pool berisi talent-talent terbaik potensial untuk menjadi leader
di masa depan. Tentu juga perlu dilakukan strategic hiring dari talent di
luar BUMN untuk mendongkrak kualitas serta mengisi gap kompetensi
sesuai dengan rencana ke depan. “Dalam prosesnya, ke depan kita akan
mengimplementasikan HC analytics berdasarkan data pegawai, hasil
assessment, dan kesesuaian dengan requirement atas posisi melalui
talent matching,” lanjut Pak Tedi.
Di kedeputiannya, ia sedang mengawinkan IT dengan penilaian SDM
secara HC Analytics system. ”Akan lebih bagus kalau data ditambah
dengan angka, akan lebih terukur. Sehingga ke depan kebijakankebijakan strategis maupun taktikal Kementerian BUMN berkaitan
dengan SDM memiliki fondasi yang kuat,” katanya. Transformasi yang
sedang dilakukan di BUMN hanya bisa berhasil kalau SDM-nya ikut
ditransformasi. ”Kalau teknologinya diubah, namun orangnya tidak
ditransformasi, sama saja bohong. Segenap talent BUMN harus
memiliki mindset, skillset, dan knowledge yang relevan serta berdaya
saing global,” katanya.
Program TJSL BUMN yang lebih bermanfaat
Kedeputian SDMTI juga menaungi program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) BUMN. “Dengan footprint BUMN sebesar ini,
impact dari program CSR kita sepertinya belum optimal. Kalau dilakukan
sentralisasi program TJSL BUMN, Insya Allah masyarakat akan lebih
merasakan manfaatnya. Ini yang akan kita lakukan tahun depan, seperti
arahan Pak Menteri untuk fokus ke bidang Lingkungan, Pendidikan, dan
UMKM,” katanya. Program CSR BUMN juga perlu disinergikan dengan
program Pemerintah sehingga tercipta sinergi BUMN dengan pemerintah.
Teamwork, Komunikasi, dan Calon Pemimpin BUMN
Fokus Pak Tedi saat ini adalah melaksanakan penugasan sesuai
tupoksinya sebaik-baiknya. “Saya ingin SDM, IT dan TJSL lebih baik
lagi. Tentu semua bukan karena saya, tapi karena teamwork,” tambahnya. Ia minta AKHLAK tidak hanya dihafal, tapi menjadi tindakan. “Saya
menekankan komunikasi untuk kolaborasi,” tambahnya. Pak Tedi juga
meminta semua pegawai Kementerian BUMN mempersiapkan diri.
”Jangan lupa, talent pool itu juga berasal dari pegawai Kementerian
BUMN. Jadi gunakan kebijakan ini sebaik-baiknya,” ujarnya. “Jangan
menunggu kesempatan untuk mempersiapkan diri. Ketika saat itu datang,
kita harus sudah siap,” katanya memberi motivasi.
Kolaborasi, Moto dan Keluarga
Pak Tedi menekankan kolaborasi. “Kita gak bisa sendiri-sendiri. Kita
harus sama-sama menjalankan program,” katanya. Moto hidupnya
adalah jer basuki mewa bea, yang artinya semua keberhasilan membutuhkan biaya. Untuk itu, kalau ingin berhasil perlu punya tekad kuat dan kerja
keras. Bagaimana posisi keluarga di mata pria yang punya tiga anak ini?
Baginya keluarga adalah dorongan yang sangat penting. “Saya sangat
senang saat pulang ke rumah melihat keluarga. Anak dan istri adalah
supporter saya yang luar biasa,“ tandasnya mengakhiri percakapan yang
hangat siang itu. Selalu sukses, Pak Deputi! [RR/Umi/Ryu/Ara]
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Merayakan HUT RI
di Kementerian BUMN
Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan
bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat
masih dikandung badan. Kita tetap sedia, tetap setia membela bangsa Indonesia, kita tetap sedia,
tetap setia membela negara kita.
Merdeka, merdeka, merdeka!
Walaupun masih dalam suasana pandemi dengan seluruh peraturan
yang membatasi kegiatan, tidak menyurutkan semangat para pegawai
Kementerian BUMN untuk memeriahkan HUT RI ke-76. Dengan tagline
Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Kementerian BUMN mengadakan berbagai macam lomba serta kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh
pegawai Kementerian BUMN. Adanya perayaan lomba tersebut ternyata
disambut dengan antusiasme pegawai yang meriah, yang mencerminkan bahwa di masa Pandemi, tidak menghentikan pegawai Kementerian BUMN untuk terus tangguh dalam menghadapi tantangan, serta
tumbuh untuk mengasah kompetensi khususnya di luar rutinitas pekerjaan
sehari-hari. Antusiasme tersebut tergambar dari banyaknya peserta
yang berpartisipasi meramaikan acara kemerdekaan di Kementerian
BUMN tersebut.
Terdapat 12 kegiatan yang telah diikuti oleh pegawai di
lingkungan Kementerian BUMN, yaitu:
1. Kuis Online Kemerdekaan
Kuis online diikuti oleh 100 orang pegawai. Satu akun hanya dapat
mengikuti 1 kali kuis. Kuis terdiri dari 45 pertanyaan pilihan ganda,
dimana pemenang kuis ditentukan berdasarkan jumlah poin dan
kecepatan dalam menyelesaikan kuis.

BUMN Untuk Indonesia

2. Kompetisi Menulis Artikel
Sampai dengan penutupan kompetisi, jumlah artikel yang masuk yaitu
17 artikel. Tema artikel yaitu menjadi ASN berAKHLAK yang merdeka.
Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian artikel dengan tema dan
subtema, gagasan dan kreativitas ide penulisan.
3. Kompetisi Cipta Puisi
Terdapat 41 karya yang tercatat masuk dalam kompetisi ini. Juri lomba
ini adalah orang yang spesial yaitu Direktur Utama PT Balai Pustaka
(Persero).
4. Lomba Karaoke
Sebanyak 20 peserta mengikuti perlombaan ini, dimana lomba karaoke
diselenggarakan secara virtual menggunakan aplikasi Smule.
5. Kompetisi Dekorasi Kemerdekaan
Selama masa kompetisi berlangsung, terdapat 12 karya dekorasi yang
masuk dan dinilai oleh juri.
6. Kompetisi Video Merdeka Menurut Gue
Kompetisi ini menggunakan media instagram sebagai media pengunggahan karya. Setidaknya terdapat 22 unggahan video yang
diikutsertakan dalam kompetisi ini.

7. Kompetisi Lomba Baju Daerah
Pada saat upacara bendera, seluruh pegawai diwajibkan menggunakan baju adat daerah masing-masing. Dalam kompetisi ini, terdapat
33 pegawai yang mengirimkan foto menggunakan baju adat daerah.
8. Kompetisi TikTok
Sampai dengan akhir penutupan kompetisi, terdapat 7 karya video
TikTok yang terdaftar sebagai peserta.
9. Kompetisi Virtual Run
Jumlah pegawai yang mengikuti kompetisi ini yaitu sebanyak 39
pelari degan total jarak tempuh sepanjang 1.529,60 km. Perhitungan
kompetisi ini menggunakan aplikasi STRAVA.
10. Kompetisi Virtual Bike
Jumlah pegawai yang mengikuti kompetisi ini yaitu sebanyak 32
bikers dengan total jarak tempuh sepanjang 3.740,30 km.
Perhitungan kompetisi ini menggunakan aplikasi STRAVA.
11. Campaign Twibbon Kemerdekaan
Semarakan HUT Republik Indonesia “Indonesia Tangguh, Indonesia
Tumbuh” #LifeAtKBUMN #AKHLAK #GebyarHUTRI76 . Selama
periode 10-23 Agustus 2021, terdapat 1.451 dukungan
12. Background virtual meeting
Selama rapat di bulan Agustus, setiap pegawai Kementerian BUMN
menggunakan background virtual meeting yang sama.
Berdasarkan perhitungan pemenang dengan memberikan skor 3 untuk
juara 1, skor 2 untuk juara 2 dan skor 1 untuk juara 3, dari 10 cabang
kompetisi, Unit Kerja Sekretariat memperoleh nilai tertinggi yaitu
sebesar 29 poin. Dengan demikian, tahun 2021 ini Sekretariat Kementerian BUMN memperoleh (lagi) Piala Bergilir Menteri BUMN dalam
rangka Gebyar HUT RI ke 76.
So, siapa aja ya pemenang kompetisi di atas? Langsung aja yuk, cek di:
https://hutkbumn.wixsite.com/gebyar-hut-ri-ke-76
Diharapkan untuk perlombaan-perlombaan selanjutnya antusiasme
para pegawai
semakin meningkat, yang juga mencerminkan
bahwa pegawai Kementerian BUMN selalu berupaya mengasah keahlian/
kemampuan/hobi di luar rutinitas pekerjaan. Hal ini juga menjadi bukti
bahwa pegawai Kementerian BUMN telah mewujudkan worklife balance.
[Mampe]
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Makna Kemerdekaan Bagi
Milenial Kementerian BUMN
Oleh Ni Kadek Yuliartani Selumbung

Sudah 76 tahun berlalu sejak kemerdekaan negara Indonesia yang
diraih pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini
merupakan buah perjuangan dari para pahwalan yang bersedia mengorbankan nyawa untuk masa depan anak dan cucunya. Sekarang estafet
perjuangan ini ada pada kita generasi milenial untuk mengisi kemerdekaan
dengan hal-hal yang baik dan mulia. Sesuai dengan tema HUT kali ini
yaitu “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, jumlah milenial yang
mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87% dari total populasi di Indonesia
tentunya diharapkan bisa mengakselerasi pencapaian tujuan Indonesia
menjadi negara yang tangguh dan terus bertumbuh serta bisa bersaing di
kancah global. Yuk kita simak makna kemerdekaan bagi milenial-milenial
di Kementerian BUMN.

Sekilas

Inung Anggun (Analis Hasil Penelitian)
Makna kemerdekaan bagi saya adalah merdeka
untuk mencintai diri sendiri atau sering kita
sebut dengan “love yourself to the fullest”.
Bentuk dari mencintai diri adalah menerima
kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Apabila sudah mampu mencintai diri sendiri maka
kita tidak akan membandingkan diri dengan
orang lain. Karena saya percaya setiap individu
memiliki starting point masing-masing. Di
samping itu, apabila kita sebagai milenial bisa
mencintai diri sendiri, maka kita bisa melakukan banyak hal dengan maksimal. Hasil yang
diperoleh tentunya tidak hanya bermanfaat bagi
diri sendiri, tapi juga untuk tim, lingkungan dan
Negara.

Dengan semua yang sudah dicapai selama 76 tahun Indonesia merdeka,
saya sangat berharap ke depannya Negara bisa mewadahi komunitaskomunitas milenial, contohnya komunitas data science dan data
analytics. Diharapkan komunitas-komunitas tersebut tidak berjalan
secara sporadis, tapi bisa berjalan bersama untuk memberikan manfaat
lebih besar kepada Indonesia.
Diaz Clementz Binzar
(Pengelola data)
Merdeka bagi saya adalah merdeka
yang bebas, sebebas-bebasnya namun
tetap dilandasi dengan prinsip tanggung jawab. Setiap langkah yang diambil, apapun itu, tentu sudah sesuai
dengan kesiapan diri sehingga apapun
konsekuensinya harus diterima. Merdeka
harus
disadari
secara
keseluruhan terutama dari aspek-aspek
perjuangan pergerakan kemerdekaan
oleh pahlawan terdahulu. Kemudian
hadir pula generasi pembaharu bangsa dalam menjawab tantangan kedepan. Sebagai bagian dari generasi
tersebut, saya bersama dengan 70 juta
milenial lainnya akan menggunakan
kemerdekaan yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara.

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 7 | Agustus 2021

8

Rangkuman Kegiatan
Agustus - September
KUNJUNGAN MENTERI BUMN KE SUMSEL
Menteri BUMN melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Selasa
(3/8) untuk meninjau PT Semen Baturaja dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri)
Palembang. Selain melihat perkembangan pabrik yang berkaitan dengan
pembangunan infrastruktur konstruksi dan pangan, Menteri BUMN membagikan paket obat-obatan serta vitamin bagi karyawan BUMN.
PERESMIAN RS MODULAR TANJUNG DUREN
Menteri BUMN mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo meresmikan Rumah Sakit (RS) Modular Pertamina di Tanjung
Duren, Jakarta Barat pada Rabu (6/8). Rumah Sakit ini dibangun
Pertamina atas inisiasi Kementerian BUMN. Fasilitas yang dioperasikan
oleh Rumah Sakit Pelni dan dinamakan ‘Rumah Sakit Pertamina
Tanjung Duren Ekstensi RS Pelni’ ini adalah rumah sakit ekstensi
keempat yang dibangun BUMN dengan mengalihfungsikan lahan atau
Gedung untuk dijadikan rumah sakit darurat khusus pasien Covid-19.
Peresmian RS KSO PT Pertamina Bina Medika IHC
Menteri BUMN meresmikan Rumah Sakit Bintang Amin Ekstensi
Asrama Haji Lampung, salah satu Rumah Sakit Kerjasama Operasi (KSO)
PT Pertamina Bina Medika IHC dengan PT Bintang Amin Husada sebagai
RS rujukan COVID-19 di Lampung, Minggu (8/8). Hadir dalam kegiatan
tersebut, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Lampung,
Arinal Djunaidi, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, dan Dirut Pertamina
IHC, dr Fathema Djan Rahmat.
MENTERI BUMN KUNJUNGI NELAYAN SURABAYA
Menteri BUMN mengunjungi kampung nelayan di Nambangan,
Kenjeran, Surabaya, Minggu (15/8). Dalam kunjungan yang didampingi
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur,
Misbahul Munir, Menteri BUMN disambut warga nelayan yang
sebagian besar berasal dari Pulau Madura. Dalam kesempatan tersebut,
Menteri Erick Thohir berbincang-bincang dan mendengarkan keluhan para
nelayan mengenai tingginya harga solar, akses modal, dan pemasaran
hasil laut.
PELANTIKAN DEPUTI BIDANG SDM, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi
melantik Tedi Bharata sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN (18/8). Pelantikan ini
dihadiri Menteri Perdagangan, Wakil Menteri BUMN I dan II, Sekretaris
Kementerian BUMN, dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian BUMN,
serta dihadiri secara virtual oleh para pejabat Eselon II Kementerian
BUMN dan Direksi BUMN.
KM BUKIT RAYA SEBAGAI ISOTER PASIEN COVID-19
Menteri BUMN, Erick Thohir saat meninjau kesiapan KM (Kapal Motor)
Bukit Raya sebagai sarana isoter bagi pasien COVID-19 Kota Medan
di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (21/8). Dalam
kunjungan tersebut Erick Thohir didampingi Menteri Perhubungan, Budi
Karya Sumadi, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan Direktur Utama
Pelindo 1, Prasetyo.

Agenda

TIGA SENTRA VAKSIN DI JATENG DAN JATIM DIBUKA SERENTAK
Menteri BUMN Erick Thohir ketika mendatangi tiga sentra vaksin di wilayah
Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dibuka serentak, Minggu (22/8).
Perhatian penuh pemerintah dalam program vaksinasi yang digelar di
kota Cepu, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur ditunjukkan dengan
kehadiran Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri Perhubungan,
Budi Karya Sumadi.
PERJANJIAN RESTRUKTURISASI WASKITA KARYA.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menghadiri langsung
acara penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Induk atau
Master Restructuring Agreement (MRA) Waskita Karya di Mandiri Club,
Jakarta, Rabu (25/8). Waskita Karya bersama 7 kreditur perbankan telah
sepakat melakukan restrukturisasi utang dengan nilai Rp21,9 Triliun dari
total utang sebesar Rp29 Triliun.
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MENTERI BUMN SAMBANGI KAMPUNG NELAYAN SUBANG
Menteri BUMN menyambangi kampung nelayan di Blanakan, Subang,
Jawa Barat, Sabtu (28/8). Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir tak
hanya melihat kegiatan lelang hasil laut di pusat pelelangan ikan (PPI)
yang dikoordinir oleh KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, namun juga menyempatkan berdialog dengan para nelayan.
PELUNCURAN PROGRAM MAKMUR
Menteri BUMN secara resmi meluncurkan Program Makmur saat
kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Sabtu (28/8). Program Makmur
yang sebelumnya bernama Agrosolution ini merupakan solusi pertanian
yang menjadi inisiatif PT Pupuk Indonesia (Persero).
MENGUNJUNGI PENGGILINGAN PADI CIREBON
Menteri BUMN bersama Direktur Utama BRI, Sunarso, mengunjungi salah
satu Rice Mill Unit (RMU) bernama RMU CV. Bintang Tani Niaga yang
berlokasi di Guwa Lor, Kabupaten Cirebon, Jabar, Minggu (29/8).
Kunjungan Menteri BUMN dilakukan untuk melihat keberadaan penggilingan padi yang strategis dalam memasok kebutuhan beras di Jawa
Barat.
KOLABORASI PNM DAN BRI MELAYANI ULTRA MIKRO
Menteri BUMN saat menyambangi kelompok nasabah Ultra Mikro
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM di Desa Guwa Lor,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, MInggu (29/8). Dalam kunjungan
tersebut, turut hadir Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi dan
Direktur Utama BRI, Sunarso. Kolaborasi kedua perusahaan BUMN yang
melayani pendanaan bagi sektor ekonomi mikro,kecil, dan menengah
ini diyakini akan memperbesar perhatian kepada ekonomi masyarakat
bawah yang perlu mendapat dukungan untuk bangkit di tengah pandemi.
VAKSINASI DI PONDOK PESANTREN CIREBON
Menteri BUMN, Erick Thohir meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok
Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat, Minggu (29/8). Hadir
dalam kegiatan tersebut, pemilik ponpes, Prof. Dr. KH Said Aqiel Siroj, MA
dan Direktur Utama BRI, Soenarso.
PENGECEKAN APOTEK KIMIA FARMA
Menteri BUMN, Erick Thohir saat melakukan pengecekan di apotek Kimia
Farma yang terdapat di wilayah Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/9). Selain
melihat ketersediaan tujuh jenis obat COVID-19, yakni Azithromycin,
Favipiravir, Immunoglobulin, Ivermectin, Oseltamivir, Remdesivir, dan
Tocilizumab, Erick Thohir juga memeriksa kecocokan data obat-obat
tersebut dengan data yang terdapat di aplikasi Farmaplus atau situs
https://farmaplus.kemkes.go.id/.
PEMBUKAAN ACARA PADI UMKM VIRTUAL EXPO #2
Menteri BUMN membuka langsung acara PaDi UMKM Virtual Expo 2021
Batch 2 pada Senin, 6 September 2021. Program tersebut dilaksanakan
pada 6-20 September 2021 dengan melibatkan 295 UMKN yang terlibat
di PaDi UMKM.
KESEPAKATAN KERJA SAMA PERTAMINA DAN EXXON MOBIL
NDONESIA
Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama yang dilakukan Direktur Utama
Pertamina, Nicke Widyawati dan President ExxonMobil Indonesia,
Irtiza H. Sayyed di Houston, Amerika Serikat pada Jumat, 17 September
2021. Dalam kesepakatan ini, kedua perusahaan memberikan dukungan
kepada afiliasi bisnis untuk melakukan sinergi dan kolaborasi yang saling
menguntungkan.
PENINJAUAN KE PT IGG
Menteri BUMN melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa
TImur, Sabtu (18/9). Kali ini, Menteri BUMN meninjau PT Industri Gula
Glenmore (IGG) yang dikelola PT Perkebunan Nusantara XII di lahan
seluas 102,4 hektar yang terletak di Desa Karang Harjo, Kecamatan
Glenmore, Kabupaten Banyuwangi ini.
PERTEMUAN DENGAN PENGUSAHA LOKAL BALI
Menteri BUMN bertemu dengan sejumlah pengusaha lokal Bali yang
bergerak di sektor UMKM, inovasi produk, ekonomi kreatif, teknologi
digital, dan start up, Minggu (19/9) yang ada di tiga kota Pulau Dewata,
Jembrana, Denpasar, dan Benoa. Termasuk pula ke STMIK Primakara
di Denpasar, yang khusus mendidik para pengelola usaha rintisan yang
mendapat dukungan dari Bank Mandiri dan PT Telkom.
PENUTUPAN RESMI PADI UMKM VIRTUAL EXPO #2
Penyelenggaraan Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021 Batch
2 resmi ditutup hari ini oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjo
atmodjo. Acara Penutupan resmi PaDi UMKM Virtual Expo 2021 yang
diadakan secara virtual pada Senin, 20 September 2021 tersebut
dihadiri oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Staf Ahli Bidang
Keuangan dan Pengembangan UMKM, Loto Srinaita Ginting, Pejabat
Eselon I Kementerian BUMN beserta jajarannya, Direksi BUMN, Mitra
Pengampu UMKM, dan UMKM yang menjadi peserta.
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Selamat Kepada
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