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Peran Konkret BUMN Dalam
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah melibatkan peranan yang besar dari BUMN. Program PEN
yang terkait BUMN itu sendiri mencakup tiga cara. Cara pertama, dengan mengalokasikan pembiayaan investasi
berupa Investasi Pemerintah PEN atau sering disebut sebagai IP PEN kepada lima BUMN yang terdampak. Cara
kedua, dengan memberikan penambahan penyertaan modal Negara (PMN) kepada BUMN yang bergerak di bidang
kesehatan dan yang bersingungan dengan hajat hidup orang banyak, serta cara ketiga dengan memberikan subsidi
bunga/margin kepada Nasabah UMKM yang juga dikelola oleh BUMN. Lebih lanjut Media Internal ini akan fokus
kepada dua cara terakhir yang lebih dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Penambahan Modal Negara tersebut dilakukan ke PT Bio Farma (Persero). Dukungan pendanaan dari pemerintah kepada PT Bio Farma
(Persero) diperlukan mengingat strategi dan program yang dilakukan
Pemerintah melalui BUMN yang bergerak di bidang farmasi dan
Kesehatan tersebut tidak cukup memberikan keuntungan secara
finansial. PT Bio Farma (Persero) memerlukan dana PMN untuk
belanja modal dan modal kerja anak perusahaan yaitu PT Indofarma
Tbk, untuk menyediakan produk alat kesehatan yang diperlukan untuk
penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, di garis depan
penanganan pandemi, hal penting untuk diperkuat adalah penyediaan
kapasitas pelayanan di rumah sakit. PT Bio Farma juga akan memerlukan dana PMN untuk membeli saham Holding Rumah Sakit BUMN
PT Pertamina Bina Medika (PBM) IHC. Dana yang diperoleh
dapat digunakan oleh PBM IHC untuk meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas pelayanannya sehingga pasien Covid-19 lebih
banyak lagi yang dapat terselamatkan. Dukungan pemerintah
melalui Penyertaan Modal Negara diharapkan dapat mempercepat
penanganan pandemi Covid-19 dan membangun ketahanan sektor
kesehatan nasional dan kemandirian bangsa di masa yang akan datang.

Sedangkan Program PEN melalui subsidi bunga/margin merupakan
kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya menjaga dan
mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi
semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan
subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang
terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk
mendukung kebijakan keuangan negara. Hal tersebut dijelaskan
secara detil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. PP
tersebut menerangkan beberapa program pemulihan ekonomi yang
salah satunya adalah penetapan pemberian bantuan subsidi bunga
melalui lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi
persyaratan. PT PMN (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) adalah
dua BUMN yang ditugaskan untuk menyalurkan bantuan Subsidi Bunga/
Margin yang menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah. Program
tersebut menggelontorkan dengan pagu sebesar Rp2,371 triliun untuk
total nasabah sebanyak 9.453.618. Program PEN melalui BUMNBUMN tersebut menunjukkan peran konkret BUMN sebagai agen
pembangunan. [DindaDasya/RR]
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Sajian Jelang

Idul Fitri

Meskipun deadline penyelesaian tulisan telah ditetapkan di
ujung bulan, namun kenyataannya, batas waktu itu biasanya
terlampaui. Inilah tipikal penerbitan media yang dilakukan
secara keroyokan oleh tim yang terdiri dari orang-orang yang
punya berbagai macam kesibukan utamanya masing-masing.
Ini mungkin semacam argumen pembenaran. Tapi ini menurut
kami adalah juga bentuk keterus-terangan. Itu fakta. Apalagi
Idul Fitri tinggal hitungan hari ini.
Namun kami tetap pelihara semangat yang tetap menyala
untuk mematuhi jadwal terbit tersebut. Ada sedikit pemakluman,
namun tetap harus terbit sesegera mungkin sesuai jadwal.
Walau agak telat. Nah, di media internal ini ada yang bertugas khusus mengedar-gedor Tim Redaksi agar mematuhi
pengiriman tulisan itu. Dialah Umi Gita, Redaktur Pelaksana
media internal Pemegang Saham ini, yang memerankan hal
tersebut.
Sajian di edisi kali ini cukup beragam. Di Liputan Utama,
kami mengangkat tulisan tentang peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Itu kami pandang perlu
untuk menjadi perhatian kita bersama, mengingat peran BUMN
tersebut juga dilakukan melalui Kementerian BUMN. Ada juga
tulisan mengenai Community Center yang dimaksudkan untuk
mengoptimalkan kinerja pegawai Kementerian BUMN. Ada
juga tulisan yang agak serius, mengenai penugasan kepada
BUMN dan pembahasan mengenai disrupsi yang harus kita
akrabi saat ini.
Artikel yang juga menarik untuk disimak di edisi kali ini
adalah sosok Bu Loto Srinaita Ginting. Dalam tulisan yang
merupakan hasil wawancara dengan Staf Ahli Menteri
Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM ini, banyak
diungkap tentang masa kecil hingga jejak karirnya yang
panjang. Tentu banyak hal yang bisa kita petik dari kisah hidup
Bu Loto yang sangat getol meningkatkan peran BUMN
untuk UMKM tersebut. Terakhir, kami mengucapkkan selamat
menikmati sajian kami di edisi jelang Idul Fitri ini. Sembari
mengucapkan: mohon maaf lahir bathin!

Sapa Redaksi

Salam sehat,
Pemimpin Redaksi

Wawancara Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan
Pengembangan UMKM
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Manfaat Program
Pemulihan Ekonomi
Nasional untuk Masyarakat
Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah telah melakukan
Penambahan Modal Negara (PMN) kepada PT Bio Farma (Persero) senilai Rp2 triliun.
Di samping itu melalui PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) telah disalurkan
bantuan Subsidi Bunga/Margin yang menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah.
Apa detil program yang dilakukan oleh BUMN-BUMN tersebut dan
dampaknya bagi masyarakat?

DALAM MERESPONS situasi pandemi yang terjadi saat ini dan kemungkinan pandemi di masa yang akan datang, PT Bio Farma (Persero),
BUMN yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan menyusun strategi
jangka pendek hingga jangka panjang. Untuk mendukung strategi
tersebut, PT Bio Farma (Persero) memerlukan dukungan pendanaan dari
pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Nilai PMN yang
dialokasikan tahun anggaran 2020 untuk PT Bio Farma (Persero) sebesar
Rp2 triliun yang telah dicairkan per 30 Desember tahun 2020 lalu melalui
Kementerian BUMN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.03
(Sekretaris Kementerian BUMN).
PMN tersebut digunakan untuk: Pertama, Peningkatan kemandirian
industri farmasi nasional dalam penanganan Covid-19 dengan nilai
sebesar Rp1 triliun, berupa a) Pembangunan fasilitas pilot scale untuk
penguasaan platform teknologi vaksin baru sebesar Rp468,84 miliar;
b) Pengembangan ekosistem digital healthcare sebesar Rp76,70
miliar;c) Pengembangan fasilitas industri multipurpose bahan baku
obat (BBO) seperti parasetamol sebesar Rp254,64 miliar; d) Pengembangan bisnis alat kesehatan dan produk herbal dalam bentuk CAPEX
sebesar Rp169,86 miliar dan modal kerja sebesar Rp30 miliar.

Kedua, Penyertaan saham PT Bio Farma (Persero) pada Holding
Rumah Sakit PBM IHC dengan nilai sebesar Rp1 triliun dengan perincian:
a) Pengadaan Alat Tes Covid-19 sebesar Rp233,33 miliar; b) Alat Kesehatan sebesar Rp249,95 miliar; c) Bed ICU Covid-19 sebesar
Rp154,29 miliar; d) Layanan kesehatan Cancer dan Brain Heart Center
sebesar Rp266,20 miliar; e) Modal Kerja untuk penyediaan obat Covid
sebesar Rp117,22 miliar dan Upskilling Human Capital Development sebesar Rp79,00 miliar.
Pendanaan dari pemerintah berupa PMN kepada PT Bio Farma
(Persero) tersebut bertujuan untuk tercapainya: a) Memperbaiki
struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan
dalam rangka mempercepat dan mendukung upaya penanganan
pandemi Covid-19 serta perluasan kapabilitas layanan kesehatan; b) Percepatan penemuan vaksin baru saat pandemik melalui
penguasaan platform teknologi baru di bidang R & D vaksin dari 10
hingga 15 tahun menjadi 1 hingga 1,5 tahun; c) Percepatan kemandirian Industri Farmasi Nasional dengan mengurangi ketergantungan
terhadap Impor Bahan Baku Obat khususnya Paracetamol sampai
Rp500 miliar dan ketergantungan impor Melt Blown sampai Rp250 miliar;
d) Penyediaan produk dan layanan kesehatan nasional yang berkualitas,
terintegrasi, terjangkau, dan berorientasi kepada pelanggan melalui
peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan Rumah Sakit
dan Pembangunan Ekosistem Digital Healthcare.
Manfaat Bagi Masyarakat dan Multiplier Effect
Manfaat Bagi masyarakat dan multiflier effect, sebagai berikut: a)
Percepatan pengembangan vaksin pandemi diharapkan dapat
memperkecil dampak pandemi terhadap kualitas kesehatan
maupun perekonomian masyarakat; b) Meningkatkan ketersediaan
produk farmasi nasional dengan harga terjangkau untuk masyarakat;
c) Meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan dan produk kesehatan, meningkatkan customer experience dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui digital healthcare. d) Multiplier effect
industri di hulu yaitu industri kimia dasar yang merupakan bahan baku
untuk produksi BBO. Proyek Parasetamol merupakan proyek sinergi
antar BUMN yaitu Kimia Farma dengan Pertamina untuk produksi;
e) Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas layanan Rumah Sakit
PT PBM-IHC.

Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi (Rp Miliar)

Pencairan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) merupakan bukti
nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan Program PEN serta
menangani pandemi Covid-19.

Laporan Utama

Program PEN Subsidi Bunga/Margin kepada Nasabah UMKM
Sedangkan Program PEN dalam hal subsidi bunga/margin melalui PT
PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) dikawal langsung oleh BPK
dan OJK sejak awal penetapan pagu. Setelah ditetapkannya jumlah
nasabah yang berhak, BPK melakukan rekonsiliasi, untuk mencegah fraud serta adanya duplikasi bantuan, sehingga pagu mengalami
pengurangan menjadi Rp1,608 miliar akibat jumlah data yang valid turun
menjadi sebesar 7.171.211 nasabah.
Atas pagu tersebut telah dilakukan pencairan melalui KPA BA.999.03
(Sekretaris Kementerian BUMN) dengan dasar PMK 138 tahun 2020
sebagai dasar pelaksanaan perencanaan, pencairan hingga pelaporan
subsidi. Per 31 Desember 2020 Kementerian BUMN telah mencairkan
sebesar Rp1,457 triliun atau 90% dari hasil rekonsiliasi BPK atau 61,4%
dari pagu awal.

Penyertaan Saham PT Bio Farma (Persero) pada
Holding Rumah Sakit (Rp Miliar)

Saat ini kelanjutan program PEN di tahun 2021 tersebut masih
dalam tahap pembahasan, mengingat gelagat perekonomian yang masih
belum pulih sepenuhnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah
sangat memikirkan pelindungan terhadap individu di masyarakat yang
lemah dan terdampak. [DindaDasya/RR]
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Community Center
Bagaikan Sebuah Oase

Dalam International Journal of Environmental Research and Public Health yang dipublikasikan 10 Mei
2013 lalu Dr Matthew Jones seorang Professor di UWE Bristol mengevaluasi pengaruh antara community
center, kesehatan mental dan interaksi sosial. Penelitian yang dilakukan di South West London ini melibatkan
687 orang yang hasilnya adalah keberadaan community center mampu meningkatkan kesehatan baik secara
rohani maupun jasmani serta merekatkan hubungan sosial.

BERDASARKAN FAKTA di atas, disadari dengan semangat reformasi
birokrasi, Kementerian BUMN merubah desain gedung baik secara fasad
dan seluruh interior ruang kerja pegawai. Kementerian BUMN mempelajari
budaya, kebutuhan karyawan dan tantangan ke depan dalam pembinaan
BUMN, sehingga memunculkan layanan mendasar mengenai community
center. Lantai 22 smart building Kementerian BUMN menjadi lokasi yang
terpilih dari beberapa alternatif.

Kantor Kita

Konsep community center itu menggunakan penekanan pada desain
konsep arsitektur smart dengan pondasi core value AKHLAK. Penerapan
konsep ini dapat terlihat dari tapak di community center. Di community
center Kementerian BUMN kita menemui berbagai fasilitas di antaranya
mini basket, tenis meja, yoga, fitness, karaoke, band, jogging track, mini
golf, catur, mini football, angklung, perpustakaan, kafe, kantin kejujuran,
nursery room, smart meeting room dan fasilitas lainnya.
Community center bukan hanya sekedar hiasan atau konsep saja.
Keberadaan community center ini diharapkan mampu menampung
kegiatan para pegawai dan digunakan seluas-luasnya. Seperti oase di
tengah gurun, community center bisa dijadikan tempat beristirahat dan
menyalurkan hobi hingga nantinya mengurangi tingkat stress dan tekanan
pada pegawai. Dalam survei PPM Manajemen diketahui bahwa 80%
pekerja mengalami stress sepanjang 2020. Semoga kita yang semula ada
di 80% itu terbantu dengan adanya oase ini.

Peresmian community center Kementerian BUMN dilakukan oleh
Menteri BUMN pada peringatan HUT ke-23 Kementerian BUMN tanggal
14 April 2021, yang selaras dengan gagasan para millennial Kementerian BUMN yang tergabung dalam wadah Milestone (Millennial of StatedOwned Enterprises). Wadah itu telah membentuk beragam club of
interest (COI), antara lain COI Literasi, COI DKV, COI Mengaji, COI
Run, COI Basket, COI Bike, dan lain sebagainya. Peresmian community
center kala itu ditandai dengan adanya live virtual tour instagram
Kementerian BUMN. Keberadaan community center ini juga merupakan komitmen perwujudan nilai AKHLAK. Seluruh pegawai diharapkan
mampu menggabungkan diversity dalam satu ruangan dan saling
peduli untuk berinteraksi satu sama lain. Selain itu diharapkan dapat
mendukung munculnya inovasi saat beristirahat dan mampir sebentar
di sana.
Community center adalah komitmen Kementerian BUMN untuk
mengakomodir kebutuhan pegawai supaya mampu mewujudkan visi dan
misi Indonesia.
Ayo, sempatkan waktu ke lantai 22. Boleh cari keringat. Boleh cari
hiburan. Boleh juga cari jodoh, asal jangan cari perkara ya. Akhir kata,
kamu ditunggu main ke community center ya! [Mampe/Rere]
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Loto Srinaita Ginting

Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan
dan Pengembangan UMKM

Hidup Bukan Hanya untuk Kita,
Tapi Berbagi untuk Sesama
Siang itu, melalui aplikasi zoom, Redaksi Media Internal Pemegang Saham berbincang dengan Ibu
Loto Srinaita Ginting, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN yang
akrab disapa “Bu Loto”. Selama satu tahun terakhir ini, Bu Loto sangat aktif dalam menggaungkan
peran BUMN dalam mendukung UMKM di Indonesia.

Sosok

Lahir di Medan, Besar di Jakarta
Bu Loto lahir di Medan, 7 Mei 1967 lalu. Di usia tiga tahun, seluruh
keluarganya merantau ke Jakarta. Sedari kecil hingga saat ini, ia
lebih banyak mengakrabi Jakarta. Dari pendidikan TK hingga mahasiswi
S1 pun dijalaninya di Jakarta. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Hobinya waktu kecil adalah bersepeda keliling sekitar rumah.
Karena hobinya itu, orang tuanya selalu menjanjikan apabila juara kelas,
ia akan mendapat hadiah sepeda mini.

Meskipun anak bungsu, orang tuanya tidak memanjakannya. Justru
sosok Bapaknya yang sangat mementingkan pendidikan sangat
terpatri dalam ingatan Bu Loto. Bapaknya-lah yang selalu mendukung
apapun kebutuhan sekolah Bu Loto. Hingga ketika Bu Loto lulus SMA,
Bapaknya menyarankan untuk memilih jurusan Ekonomi di UI. Padahal
pilihan pertamanya adalah Kedokteran UI. “Bapak bilang ke saya kalau
menteri-menteri di Indonesia itu banyak dari Ekonomi UI. Mungkin
Bapak ingin anaknya jadi Menteri,” ujarnya tersenyum kecil sambil
mengenang Bapaknya. Sosok Ibu bagi Bu Loto pun juga sangat
membentuk kepribadiannya. Meskipun di KTP tertulis Ibu Rumah
Tangga, namun Ibunya merupakan wanita tangguh yang turut membantu
perekonomian keluarga. Sejalan dengan sang Bapak, Ibunya
sangat mendukungnya untuk menempuh pendidikan hingga jenjang
perguruan tinggi. Ibunya yang mendorong anak perempuannya untuk
bekerja, selain menjadi seorang istri dan ibu. “Kata Ibu saya, wanita yang
bekerja itu akan produktif, mampu mengatur waktunya. Selain itu, akan
memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, tidak mudah masuk ke dalam
konflik karena bertemu banyak orang. Namun tetap harus memperhatikan
kebutuhan keluarganya,” ungkap Bu Loto.

Masuk Kemenkeu, Kuliah di Australia dan Berteman Investor
Dan sesuai doa Bapaknya, Bu Loto diterima di Ekonomi UI. Setelah
lulus kuliah dari Ekonomi UI di tahun 1992, Bu Loto kemudian mendaftar menjadi pegawai Departemen Keuangan (sekarang Kementerian
Keuangan). Ia diterima menjadi peneliti di Badan Analisa Keuangan dan
Moneter (BAKM) yang saat ini bernama Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Tahun 1999, Bu Loto mendapatkan beasiswa Ausaid untuk kuliah di
University Of New South Wales mengambil Master of Commerce in
Economics. Ketika kuliah di Australia itu, Bu Loto merasa takjub
karena ternyata banyak orang Indonesia yang menimba ilmu di sana.
“Di sepanjang jalan ke kampus banyak restoran Indonesia, bahkan di bus
pun lebih banyak terdengar orang berbahasa Indonesia, bukan bahasa
Inggris,” katanya. Selain itu, pengalaman yang tak terlupakan bagi
Bu Loto ketika kuliah di sana adalah dosen yang selalu memberikan
semangat kala ia gugup dalam presentasi. “Dosen saya memberi
semangat dengan bilang seperti ini, kamu tidak perlu takut, karena kita
sendiri tidak bisa bahasa kamu (Bahasa Indonesia). Kamu bukan orang
Australia, tapi kamu bisa berbahasa kami dan kalau kurang sedikit, kamu
tidak perlu malu,” ujar Bu Loto menirukan kata-kata sang Dosen.
Sekembalinya ke Indonesia di tahun 2001, Bu Loto ditempatkan di
Pusat Manajemen Obligasi Negara di Sekretariat Jenderal Kemenkeu.
Itu sebuah unit baru di Kemenkeu, yang bertugas mengelola surat
utang negara yang saat ini nilainya di kisaran Rp640 triliun. Pemerintah
waktu itu menerbitkan surat utang untuk menutup modal perbankan
Indonesia agar pulih paska krisis moneter. “Jadi kami harus mengelola
obligasi yang telah diterbitkan dan bisa diperdagangkan, agar ketika
jatuh tempo Pemerintah sanggup membayarnya. Surat utang ini rata-rata
sudah dibeli oleh banyak investor, termasuk investor asing. Dalam
perkembangannya, pengelolaan utang menjadi unit Eselon I tersendiri.
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Karir Ibu Loto pun semakin berkembang dan meningkat seiring dengan
seringnya ia bertemu banyak investor dari berbagai negara. “Investor di
luar negeri sangat percaya dengan instrumen Surat Utang Pemerintah
Indonesia,” katanya. Kala itu, Bu Loto merasakan banyak mendapatkan
capacity building dan studi banding terkait pengelolaan utang di berbagai negara. Dengan semakin besarnya investor asing pembeli obligasi
Indonesia, ia juga jadi sering berkeliling ke USA, Eropa dan Jepang
untuk menawarkan instrumen keuangan tersebut. Selain itu ia
berkesempatan keliling nusantara menawarkan surat utang pemerintah pada investor ritel yang merupakan warga Indonesia. Sejak 2001
hingga 2020, karirnya di Kemenkeu pun banyak berkecimpung dalam
penanganan utang, mulai dari Kepala Subbidang Analisis Keuangan dan
Fiskal hingga menjadi Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kala itu sempat ia digelari sebagai
“Ibu SUN (Surat Utang Negara)”.
Menghubungkan BUMN dengan UMKM
Pada tahun 2020, Bu Loto mencoba mengikuti lelang jabatan Pejabat
Tinggi Madya Kementerian BUMN dengan lowongan posisi Staf Ahli
Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM. “Pada dasarnya saya
suka pada hal yang baru,” ujarnya. Ketika mendapat info lelang jabatan
itu, ia mencoba ikut. “Entah diterima atau enggak, juga tidak tahu,”
ungkapnya. Dan ternyata ia diterima. Setelah pelantikan, ia langsung
mendapatkan arahan dari Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. “Saya
pertama kali menerima pesan dan arahan Pak Menteri, bahwa ada
arahan dari Presiden agar belanja BUMN dapat melibatkan UMKM,”
katanya. Bu Loto juga secara khusus diminta untuk ikut terlibat di
dalam transformasi bisnis Sarinah, dan memonitor pembangunan
renovasi Sarinah. Setelah mendapat arahan itu, ia langsung
mencari tahu seberapa banyak realisasi belanja BUMN terhadap
UMKM. Bu Loto membuat survey online dan mendapatkan informasi
bahwa ada 30 BUMN dengan aset terbesar, yang ternyata berbelanja
cukup besar ke UMKM, yakni sekitar total Rp32 triliun. “Tapi sebenarnya
nilai itu baru di kisaran 4% dari total belanja BUMN. Jadi ada potensi
yang cukup besar BUMN untuk mendukung UMKM Indonesia. Terlebih
lagi 99% pelaku bisnis Indonesia ini adalah UMKM,” tambahnya.
Meski dalam kondisi pandemi, tidak menyurutkan semangat dan ide
Bu Loto dalam menghubungkan belanja BUMN dengan UMKM.
Ia menginisiasi munculnya platform digital untuk menjembatani kedua
pihak, yang kemudian disebut PaDi UMKM (Pasar Digital UMKM).
“Berdasarkan arahan Bapak Menteri BUMN, kita mulai dengan pilot
project 9 BUMN, ternyata direspon dengan baik, sistemnya bisa
terbentuk. Selain BUMN dimudahkan bertemu dengan UMKM,
UMKM-nya juga merasakan dampaknya. Saat ini tercatat lebih dari
6.000 UMKM yang mendapatkan order,” terang Bu Loto. PaDi UMKM
ini pun dapat memberikan data statistik untuk memonitor belanja
BUMN pada UMKM secara tepat dan detail. Dengan platform itu, bisa
diketahui BUMN mana saja yang belanja di UMKM, volume dan
frekuensinya, produk apa saja yang diminati BUMN, sampai UMKM di
wilayah mana saja yang terlibat.
Selain inovasi PaDi UMKM, Bu Loto pun sangat berharap dengan
transformasi bisnis Sarinah. “Ke depan, Sarinah akan menjadi hub
produk UMKM Indonesia yang akan menjaring pasar domestik dan
luar negeri. Transformasi bisnis Sarinah meliputi pembaharuan di bidang
SDM, optimalisasi aset di beberapa wilayah Indonesia, mengembangkan bisnis offline dan online, serta bisnis downtown duty free. Renovasi
gedung Sarinah sendiri juga melibatkan tim cagar budaya karena
bangunannya yang merupakan bangunan bersejarah,” jelasnya panjang
lebar mengenai Sarinah.

Loto
Srinaita Ginting
Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan
Pengembangan UMKM

Sosok

Hidup Bukan Hanya untuk Kita, Tapi Berbagi untuk Sesama
Begitulah pedoman hidup Bu Loto yang membuat dirinya selalu
memberikan yang terbaik dalam bidang kerjanya. Bu Loto berpesan
pada para pegawai muda di Kementerian BUMN agar selalu energik
dan produktif, “Kita kerja untuk negara, untuk kebaikan organisasi,
jangan hitung-hitungan dalam bekerja. Meskipun saya punya banyak
kenangan di Kemenkeu bersama Bu SMI, saya bersyukur bergabung
di Kementerian BUMN dengan ritme yang penuh dengan transformasi.
Saya bersyukur mendapatkan pimpinan seperti Pak Menteri dan Pak
Wamen yang selalu memberikan terobosan dari hari ke hari menuju
kepada perbaikan kinerja dan tata kelola BUMN. Kalau BUMN kita
sehat, tata kelolanya baik, akan memberikan kontribusi yang
banyak untuk negara, baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP,
dan pembinaan UMKM,” ungkap Bu Loto dengan penuh semangat.
[UG/RR/ARA]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 4 | Mei 2021

6

Kesetimbangan Kepentingan dalam
Pemberian Penugasan kepada BUMN
Oleh Suryadi Wijaya

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 UUD 1945.
Satu fungsi yang melekat dari BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum yang sudah
diamanatkan sejak berlakunya Perpu 19/1960 tentang Perusahaan Negara dan diperkuat pengaturannya
melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut UU Cipta Kerja.

Mekanisme penyelenggaraan kemanfaatan umum adalah melalui penugasan dari Pemerintah kepada BUMN sebagai bentuk pelaksanaan peran
BUMN dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat dengan
harga yang terjangkau. Pasal 66 UU 19/2003 tentang BUMN, selanjutnya disebut UU BUMN, sebagaimana telah diubah melalui Pasal 120 UU
Cipta Kerja, mengatur bahwa apabila penugasan dari Pemerintah kepada
BUMN secara finansial tidak fisibel, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN
tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat
kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

BUMN Untuk Indonesia

Selain itu, konsep pemberian penugasan juga dapat ditemukan
dalam bagian memori penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN
yang menyatakan: “Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk
mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis dan komersial,
sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa
untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”.
Pasal 120 UU Cipta Kerja menaikan grade beberapa pengaturan
terkait penugasan kepada BUMN yang sebelumnya tercantum pada
bagian memori penjelasan dari UU BUMN maupun level Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 menjadi diatur dalam batang tubuh
Undang-Undang. Misalnya pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah
untuk memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN, termasuk margin yang diharapkan apabila penugasan
yang diberikan tidak fisibel. Pemberian penugasan pun dilakukan dengan
tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta
mempertimbangkan kemampuan BUMN.
Pasca terbitnya PP 72/2016 tentang Perubahan atas PP 44/2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan
Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, terdapat perluasan dari
subyek penugasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2A ayat (7)

huruf a peraturan pemerintah tersebut, sebagai berikut: “Anak perusahaan
BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan
BUMN untuk hal sebagai berikut: a.mendapatkan penugasan Pemerintah
atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau …”
Berdasarkan norma dalam PP 72/2016, penugasan Pemerintah tidak
hanya diberikan kepada BUMN melainkan juga dapat diberikan kepada
eks BUMN yang telah bertransformasi menjadi anak perusahaan dari
holding BUMN sektoral.
Peran BUMN sebagai tools negara untuk mengakselerasi
pembangunan infrastruktur termasuk menyediakan barang dan jasa yang
terjangkau bagi masyarakat ke depannya akan tetap besar khususnya
pada periode pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi
Covid-19. Namun demikian, pemberian penugasan kepada BUMN juga
harus sesuai koridor regulasi khususnya terkait dengan keekonomian dan
keberlangsungan usaha dari BUMN tersebut serta memberikan peran
sentral kepada Kementerian BUMN dalam setiap proses pemberian
penugasan.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian BUMN telah menyusun
Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-8/MBU/08/2020, dimana
salah satu tantangan yang harus dapat dijawab oleh Kementerian BUMN
adalah kurangnya pengawasan dan manajemen risiko atas program dan
penugasan kepada BUMN. Strategi yang akan diambil terkait penugasan
kepada BUMN adalah menjaga covenant dan profit BUMN khususnya
yang menjalankan proyek penugasan pemerintah.
Sebagai penutup, pemberian penugasan kepada BUMN akan
selalu ada dalam pengelolaan BUMN di Indonesia sebagai bentuk
perwujudan dari maksud dan tujuan pendirian BUMN. Adapun yang harus
menjadi tugas bersama segenap insan Kementerian BUMN adalah
menjaga tata kelola pemberian penugasan kepada BUMN dari proses awal
sampai dengan pelaksanaan evaluasi penugasan tersebut. Pada akhirnya,
pembangunan infrastruktur dan penyediaan barang dan jasa yang
terjangkau bagi masyarakat dapat terwujud dan di lain sisi keberlangsungan usaha BUMN juga dapat terjaga sehingga terjadi kesetimbangan
kepentingan.
[Penulis, Anggota Tim Pendukung SAM
Bidang Implementasi Kebijakan Strategis]
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BUMN,
Are You Ready for
DISRUPTION?
Oleh Demy Marizka

Suatu hal yang tidak bisa terhindarkan saat ini adalah era disrupsi.
Disrupsi ibarat tsunami yang tidak hanya mengancam perusahaan-perusahaan kecil,
namun juga perusahaan besar berskala multinasional.
Hal ini karena disrupsi “merusak” tatanan dasar business model yang ada (status quo).

Untuk lebih memahami bagaimana disrupsi ini berpengaruh di dunia
usaha, kita bisa belajar dari salah satu perusahaan di industri fotografi
yaitu Kodak. Kodak didirikan pada tahun 1880, dan menjadi
pemimpin pasar di industri fotografi sejak tahun 1970 dengan nilai
penjualan mencapai US$10 triliun, namun bangkrut pada tahun 2012.

Sekilas

Dalam menghadapi era digital dan perubahan teknologi, Kodak melakukan inovasi dan berinvestasi dalam menciptakan kamera digital namun
Kodak gagal menyadari bisnis model baru yang dapat memenuhi
permintaan dan kebutuhan konsumen adalah online photo sharing, bukan
hanya terkait inovasi produk kamera dan memperluas bisnis percetakan
foto.
Dari sini kita belajar untuk siap bertransformasi dan berkembang
dalam melihat strategi, bisnis model dan manajemen inovasi. Disrupsi lain
yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita saat ini adalah di industri
keuangan: fintech, industri ritel: e-commerce, dan industri transportasi:
online transportation.

BUMN menghadapi tantangan yang semakin besar seiring dengan
perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Meskipun sebagian
besar BUMN telah berdiri sejak puluhan tahun namun hal tersebut tidak
menjamin bahwa BUMN tersebut akan dapat bertahan dengan tingkat
persaingan yang semakin ketat. Hal ini karena tantangan yang dihadapi di
masa lalu sangat berbeda dengan era teknologi industri 4.0. Perubahan
lingkungan yang cepat menuntut kemampuan manajemen untuk melakukan mitigasi dan adaptasi.
BUMN dikesankan sebagai entitas bisnis yang cenderung kaku, kurang
kreatif, tidak memiliki daya juang, flexibility/agility dalam menghadapi
perubahan. Terlebih bagi BUMN yang selama ini banyak bergantung
pada penugasan pemerintah sebagai sumber pendapatannya. Dari hasil
analisis data kuesioner yang dilakukan kepada seluruh BUMN, didapatkan bahwa lebih dari 50% BUMN telah mendengar istilah disrupsi sejak 3
tahun lalu atau sebelumnya, namun tingkat awareness dan pemahaman
BUMN terkait disrupsi masih dikategorikan rendah. Jika BUMN tidak siap
dalam menghadapi perubahan, akan menghadapi ancaman penurunan
kinerja, tersingkir dari persaingan, hingga kebangkrutan.

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 4 | Mei 2021

8

Lalu apa yang perusahaan perlukan untuk menghadapi disrupsi? Secara
umum perusahaan perlu melakukan 5 hal berikut:
1 . Digital Transformation: Merubah proses dan strategi operasi usaha
menggunakan teknologi digital untuk menjalankan usaha lebih efisien
dan memberikan nilai kepada konsumen;
2 . Nurturing Future Leaders: Menciptakan program pembelajaran dan
mentorship yang berfokus pada memberikan generasi muda pengetahuan dan pengalaman, baik soft skills maupun hard skill untuk
memperoleh kemampuan dalam memimpin organisasi;
3 . Resource Productivity: Menggunakan dan mengembangkan
sumber daya yang ada secara efektif dan efisien melalui riset dan
inovasi untuk memberikan nilai tambah pada produk maupun jasa;
4 . Multisector Partnership: Pemerintah, Lembaga, swasta, dan
komunitas, berkerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang
berpengaruh bagi semua pihak;
5 . Stakeholder Collaboration: Merupakan proses yang melalui
berbagai interaksi dari berbagai pihak baik dari sektor publik maupan
swasta, yang tidak selalu menghasilkan outcome, namun merupakan
aksi sosialisasi, pendidikan, pengembangan kebijakan untuk mencapai
tujuan bersama.
Secara khusus, berdasarkan penelitian dari Accenture Research
(2018), strategi perusahaan yang dapat dilakukan dalam menghadapi
potensi disrupsi, dikategorikan berdasarkan tingkat disrupsi pada sektor
industri BUMN yang dapat dilihat dengan menggunakan 2 parameter, yaitu
tingkat current disruption (disrupsi saat ini) dan future disruption (disrupsi
di masa yang akan datang). Menyesuaikan kuadran tersebut dan berdasarkan pembagian sektor usaha di BUMN, strategi perusahaan yang
dapat dilakukan adalah sebagaimana tabel berikut:

Sektor BUMN
1. Industri Pengolahan
2. Jasa Profesional, Ilmiah, &
Teknis
1. Informasi & Komunikasi
2. Perdagangan Besar & Eceran

1. Jasa Keuangan & Asuransi
2. Penyediaan Akomodasi &
Penyediaan Makan Minum

Sekilas

1. Pertambangan & Penggalian
2. Pertanian, Kehutanan, &
Perikanan
3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap,
& Udara
4. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, & Daur Ulang.

Tingkat
Disrupsi

Current Level of
Disruption

Susceptibility
to Future
Disruption

Durability

Low

Low

transform the core
me-maintain cost leadership & juga melakukan
eksplorasi untuk mencari new disruptive businesses

Viability

High

Low

grow the core
menawarkan produk baru di market yang eksisting,
atau melakukan ekspansi ke market baru dari produk
yang sudah ada

Vulnerability

Low

Low

scale the new
incumbent (perusahaan besar yang sudah mapan)
punya benefit yang membuat market/ pesaing baru
muncul, saatnya untuk scale up new opportunities

Volatility

High

High

Strategi Perusahaan

pivot wisely
segera untuk melakukan pivot dengan bijaksana
dengan tetap mempertahankan core business yang
masih relevan to grow new businesses.

Sebagai generasi milenial, apa yang bisa kita lakukan agar perusahaan siap dalam menghadapi disrupsi? Jawabannya adalah Digital Talent. Siapkan
diri menjadi individu yang memiliki digital mindset & digital leadership dengan memanfaatkan teknologi sebagai tools & enabler untuk terus berkreasi dan
berinovasi. 													
[Penulis, Analis Hasil Penelitian]
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Rangkuman
Kegiatan
April 2021
Kunjungan Menteri ke Tiongkok

Menteri BUMN melaksanakan kunjungan kerja ke Wuyi, Tiongkok
(2/4). Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri BUMN melakukan
pertemuan dengan Vice Chairman dari State-Owned Asset Supervision and Administration (SASAC), Mr. Ren Hongbin untuk membahas
peningkatan kerjasama BUMN antar kedua negara.

Hibah Mobil Listrik Dari Mitsubishi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN),
Rabu (7/4), memperoleh 1 (satu) unit mobil Mobil Listrik Mitsubishi
Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang diberikan
secara hibah oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia
(MMKSI). Hibah tersebut dimaksudkan sebagai dukungan PT Mitsubishi
Motors Krama Yudha Sales Indonesia kepada Kementerian BUMN, yang
merupakan bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, dalam operasional program penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (Covid 19), seperti pelaksanaan vaksinasi, pendistribusian vaksin, dan peralatan medis.

Peluncuran Kapal Tangker Raksasa PIS

Menteri BUMN menghadiri Peluncuran Kapal Tangker Raksasa
atau VLCC (Very Large Crude Carrier) Pertamina Pride milik Pertamina
Internasional Shipping (PIS) di atas kapal yang sedang bersandar di Teluk
Semangka Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung (15/4). Kapal
tersebut bersandar setelah berlayar sejak 9 Februari 2021 dari JMU
Ariake Shipyard, Jepang.

Topping Off Tower Cattleya Perum Perumnas

Menteri BUMN menghadiri prosesi topping off Tower Cattleya,
Samesta Mahata Serpong (17/4). Ini merupakan proyek berkonsep
Transit Oeriented Development (TOD) yang digarap oleh Perum
Perumnas. Ini menjadi topping off bersejarah bagi Perumnas karena
menjadi hunian terintegrasi transportasi pertama di Indonesia yang telah
diselesaikan perusahaan.

Transformasi Keuangan Holding Perkebunan

Menteri BUMN menghadiri penandatanganan Intercreditor Agreement
(ICA) antara Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan
Seluruh Anggota Kreditur Sindikasi USD dengan SMBC Singapore selaku
Agen (19/4). Penandatanganan perjanjian amandemen tersebut merupakan bentuk aksesi atau Perjanjian Perubahan Induk (Master Amandment
Agreement) Transformasi Keuangan PTPN Group yang sebelumnya
telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para kreditur dalam negeri
secara bertahap sejak 29 Januari hingga 15 Maret 2021.

MOU Pelaksanaan Asesmen INDI 4.0

Kementerian BUMN menandatanganani Nota Kesepahaman (MoU)
tentang pelaksanaan asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index
(INDI 4.0) dengan Kementerian Perindustrian (22/4). Penandatanganan
MoU tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Perindustrian,
Agus Gumiwang dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kementerian
Perindustrian, Jakarta.

Agenda

Pengalihan Saham RI ke PT PPA

Menteri BUMN menghadiri acara pengalihan hak atas saham Negara
Republik Indonesia kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)
di Gedung Kementerian BUMN (28/4). Menteri BUMN menandatangani
langsung dokumen pengalihan saham minoritas lima perusahaan, yaitu
PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Bank
KB Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia
senilai Rp2,95 triliun kepada PT PPA.
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“

Jangan meremehkan orang lain,
karena kita tidak tahu persis
kondisi orang lain

“
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