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Pemerintah Republik Indonesia berupaya memperkuat peran industri keuangan dalam pemerataan ekonomi masyarakat secara
nasional. Aspirasi tersebut salah satunya diwujudlkan dalam bentuk penggabungan bank syariah milik Bank BUMN (Bank Syariah
Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah).

#BersatuUntukIndonesia
BANK hasil pengabungan tersebut

PT Bank
Syariah
Indonesia
diawasi
oleh
merupakan
peserta
penjaminan
harus dan
jeli dan
gesit
menangkapdan
peluang,
harus
mampu
menciptakan
yang
dinamai
Bank
SyariahTbk. terdaftar
tren-tren baru dalam perbankan syariah, dan bukan hanya mengikuti
Indonesia (BSI) diharapkan menjadi bank syariah terbesar di
tren yang sudah ada,” ujar Presiden Jokowi.
Indonesia yang berdaya saing global dan berpotensi menjadi 10
bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. BSI
Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy Report
diresmikan di Istana Negara, 1 Februari 2021 lalu, langsung oleh
2019-2020, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 73 negara sebagai
Presiden RI, Joko Widodo, dan dihadiri oleh Menteri BUMN Erick
ekonomi syariah terbesar di dunia. Dengan kondisi itu, adalah langkah
Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholik
tepat yang dilakukan pemerintahan Jokowi menghadirkan BSI tersebut.
Qoumas, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Komisioner OJK Wimboh
Menteri BUMN, Erick Thohir menargetkan BSI masuk dalam Top 10
Santoso, dan jajaran Komisaris dan Direksi PT BSI.
Besar bank Syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar
dalam waktu 5 tahun ke depan (tahun 2025). Erick berharap BSI dapat
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kehadiran BSI sangat penting
disejajarkan dengan Bank syariah terbesar di dunia, seperti
dalam perjalanan Indonesia mewujudkan cita-cita sebagai pusat
Al-Rajgi hingga Albilad Bank. “Kita ingin hasil merger ini bisa
gravitasi ekonomi syariah dunia. Orang nomor satu Indonesia tersebut
membuktikan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar ini
berpesan agar BSI dapat menjadi bank syariah yang universal, bersifat
memiliki bank yang kuat secara fundamental dan Alhamdulillah ini
terbuka, inklusif, serta menjangkau seluruh segmen masyarakat.
berjalan dengan baik. Saya berharap BSI menjadi energi baru bagi
ekonomi Indonesia yang senantiasa menerapkan prinsip financial
“Sebagai barometer perbankan syariah di Indonesia insya Allah
justice dan stability in investment,” pungkas Erick. [NF/RR/Tim]
nantinya regional dan dunia, saya harapkan Bank Syariah Indonesia
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DAN SETIAP BULAN
ADALAH TANTANGAN
YANG NYATA

REDAKSI

Alhamdulillah, edisi kedua Media Internal Pemegang Saham ini
kembali hadir menyusul penerbitan perdana di minggu pertama
Februari lalu. Ini semacam “kebangkitan” setelah media internal dalam
bentuk buletin tersebut tidak terbit beberapa tahun. Kami tentu berbangga dengan pencapaian ini. Namun masalah selanjutnya: media
internal ini harus terbit secara rutin! Untuk terbit rutin tidak hanya butuh
semangat. Tidak cukup kata-kata. Ia butuh tindakan. Dan itu dimulai dari
kolaborasi dari Tim Redaksi Media Internal ini sendiri. Bahkan setiap
bulan akan menjadi tantangan yang nyata bagi setiap anggota Tim
Redaksi untuk menyajikan informasi yang bernilai, yang menunjukkan
suatu kreatifitas dan tentu saja diharapkan menginspirasi. Karenanya
tidak heran, rapat Tim Redaksi Media ini pastinya akan selalu seru dan
menarik. Ini terjadi dalam mengelaborasi dan menentukan tema liputan
utama yang tepat untuk diolah dan disajikan pada edisi kali ini.

Pengarah 		
: Susyanto
				: Rainoc
Pemimpin Redaksi
: Rudi Rusli
Redaktur Pelaksana : Umi Gita Nugraheni
Tim Redaksi
Shinta Dwijayanti, Atika Nusya Puteri, Nurul Fadillah,
Sudarso Aldi, Dhika Septa Permana, Muhamad Aji P,
Dwi Annisa, Taufan Tanlalana P, Astry Nurul,
Qanita Zara Shafira, Faishal Sandy Wicaksono,
Lina Kurniasari, Moch. Sapto Setiawan, Sugianto,
Edi Eko Cahyono, Weny Maulatsih, Khoirul Mampe,
Dinda Syafitri I, Sarpi, Riyuni Asih, Ni Kadek Yuliartani S,
Nur Reyza Putri, Kamil Depisa.
				

Ada beberapa tema yang ditimang-timang untuk dipromosikan
sebagai liputan utama. Masing-masing tema diulas, dibedah satupersatu. Ujung-ujungnya tetap harus kembali pada filosofi dasar
media ini. Kami tidak mau menyajikan sesuatu yang sifatnya sensasional.
Kami harus bisa kontrol sampai sejauh mana dampak dari tulisan yang
disajikan sebagai liputan utama tersebut. Sesuatu yang sifatnya “masih
belum jadi” atau malah “berpotensi menimbulkan pertanyaan lebih lanjut”
tentunya perlu dihindarkan. Karenanya, prinsip umum jurnalistik
“bad news is the good news” tidak tepat untuk Media Internal ini.
Itulah sebabnya Media Internal ini memilih mengangkat isu berdirinya
Bank Syariah Indonesia sebagai Liputan Utama. Merger dari tiga bank
syariah anak perusahaan Bank BUMN ini sangat berpotensi menjadi
kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya untuk level Indonesia, namun
diharapkan akan menjadi Top 10 bank syariah terbesar di dunia. Kami
mencatatnya, dengan merapalkan doa yang sekuat-kuatnya: itu akan
menyata.
Selanjutnya, hal yang menarik di edisi ini datang di ujung tengat
waktu deadline. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko,
Nawal Nely bersedia diwawancarai! Lalu sebuah wawancara via zoom
pun terlaksana di Jumat sore itu. Jelang magrib, wawancara yang
hangat itu pun selesai. Kami berharap hasil wawancara ini akan menjadi
inspirasi bagi kita semua. Selamat membaca!

Sapa Redaksi.

Salam hangat.
Pemimpin Redaksi
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Wujudkan BSI yang
Berdaya Saing Global

Pemerintah Republik

Indonesia memiliki aspirasi untuk
memperkuat peran industri keuangan dalam pemerataan ekonomi
masyarakat secara nasional. Aspirasi tersebut diwujudlkan dalam
bentuk penggabungan bank syariah milik BUMN (Bank Mandiri, Bank
Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia) yang diharapkan
dapat menjadi bank syariah terbesar di Indonesia yang berdaya saing
global dan berpotensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global
berdasarkan kapitalisasi pasar.
Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,
pertumbuhan industri syariah di Indonesia memang masih relatif
stagnan. Berdasarkan data Desember 2020, market share perbankan
syariah di tanah air saat ini hanya sebesar 6.3% dan angka tersebut
tidak banyak bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu,
kehadiran BSI menjadi momentum bagi perkembangan industri ekonomi
dan keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia.
Pasalnya, BSI memiliki permodalan yang kuat sehingga diharapkan
tidak ada lagi keterbatasan pada jangkauan dan produknya.
“Pembentukan BSI menjadi katalis bagi pengembangan ekonomi dan
keuangan syariah di Indonesia yang sekaligus dapat mengangkat
ekonomi syariah Indonesia di kancah global. BSI juga menjadi game
changer industri halal di Indonesia yang selama ini disebut-sebut
memiliki potensi yang besar,” ujar Muhammad Khoerur Roziqin, Asisten
Deputi Bidang Perbankan dan Pembiayaan.

Laporan Utama.

Pengabungan tiga bank syariah tersebut menghasilkan kinerja
keuangan yang lebih solid untuk membangun optimisme pengembangan BSI. Pada posisi Desember 2020, total asset BSI mencapai
hampir Rp240 triliun dengan ekuitas sebesar Rp21,74 triliun.
Roziqin menambahkan, dengan modal tersebut, BSI diharapkan dapat
memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah sekaligus dapat
mengangkat ekonomi syariah Indonesia di kancah global. “Sebelum
merger, dalam peringkat bank nasional BSM berada di posisi 15, BRI
Syariah di posisi 27 dan BNI Syariah di posisi 31. Setelah merger, BSI
berada di peringkat 7 bank nasional berdasarkan asset dan diharapkan
menjadi lokomotif perbankan syariah, baik nasional maupun global,”
jelas Roziqin.
Menteri BUMN, Erick Thohir menargetkan BSI masuk dalam Top 10
besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar
dalam waktu 5 tahun ke depan (tahun 2025). Erick berharap BSI dapat
disejajarkan dengan bank syariah terbesar di dunia, seperti Al-Rajgi
hingga Albilad Bank. “Kita ingin hasil merger ini bisa membuktikan
negara dengan jumlah populasi muslim terbesar ini memiliki
kondisi bank yang kuat secara fundamental dan Alhamdulillah ini
berjalan dengan baik. Saya berharap Bank Syariah Indonesia
dapat menjadi energi baru bagi ekonomi Indonesia yang senantiasa
menerapkan prinsip financial justice dan stability in investment
yang telah terbukti berhasil membawa tiga bank syariah yang
bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia ini mengarungi krisis

pandemi Covid-19, bahkan mampu menorehkan kinerja yang
sangat positif dan membanggakan,” ujar Erick. Bank Syariah Indonesia
berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat sebagai emiten di
Bursa Efek Indonesia dengan kode BRIS. Adapun komposisi pemegang
saham Bank Syariah Indonesia terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. (BMRI) 50,95 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
(BNI) 24,91 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
17,29 persen, DPLK BRI - saham syariah 2 persen dan publik 4,4
persen.
Optimisme di sektor keuangan syariah dan rencana bisnis Bank
Syariah Indonesia yang jelas ini dibuktikan dengan melesatnya harga
saham perusahaan. Harga saham BRIS pada saat Initial Public
Offering (IPO) sebesar Rp510, sedangkan per 3 Februari 2021 harga
saham BRIS mencapai Rp2.750 per lembar saham. Artinya, harga
saham ini naik sekitar 5 kali lipat dibandingkan dengan posisi saat IPO.
Selain itu, market capital BRIS pada saat IPO sebesar Rp4,96 triliun.
Per 3 Februari 2021, market capital BRIS naik puluhan kali lipat
mencapai Rp112,84 triliun.
Di masa depan, BSI diharapkan dapat menumbuhkan segmen UMKM
dalam ekosistem dan value chain yang terintegrasi dan mampu
melayani segmen retail dengan layanan khas syariah. BSI juga
diharapkan mampu mengembangkan segmen wholesale dengan produk
inovatif termasuk pengembangan bisnis global, dan memenuhi layanan
transaksi melalui platform digital yang mendukung kegiatan bisnis
serta menyediakan transaksi khas syariah seperti ZISWAF (Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf), Tabung & Gadai Emas serta Layanan Islami
lainnya yang membedakan dengan bank konvensional.
Amanah Presiden Jokowi Holding BSI telah diresmikan di Istana Negara,
Jakarta pada 1 Februari 2021 lalu. Holding tersebut diresmikan langsung
oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan dihadiri oleh
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri
Agama Yaqut Cholik Qoumas, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso,
Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Mulya E. Siregar,
dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Hery Gunardi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran BSI
sangat penting dalam perjalanan Indonesia mewujudkan cita-cita
sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Orang nomor satu
Indonesia tersebut berpesan agar BSI dapat menjadi bank syariah yang
universal, bersifat terbuka, inklusif, serta menjangkau masyarakat di
seluruh segmen.
“Sebagai barometer perbankan syariah di Indonesia insya Allah
nantinya regional dan dunia, saya harapkan Bank Syariah Indonesia
harus jeli dan gesit menangkap peluang, harus mampu menciptakan
tren-tren baru dalam perbankan syariah, dan bukan hanya mengikuti
tren yang sudah ada,” ujar Presiden Jokowi. [RR/UG/MS/Ara/TimPS]
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Reformasi Birokrasi
Ciptakan Kementerian BUMN
yang Baik dan Bersih
Oleh Khoirul Mampe

Reformasi Birokrasi

merupakan sebuah kebutuhan untuk memastikan
terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Semakin baik tata kelola pemerintahan
suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Dalam hal ini, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map
Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.
Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand
Design Reformasi Birokrasi Nasional. Di tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan
menghasilkan karakter birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan
dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif
dan efisien.
Kementerian BUMN melanjutan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi
dengan menetapkan SK-26/S.MBU/10/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian BUMN 2020-2024 dengan mengedepankan asas Fokus dan
Prioritas. Fokus berarti upaya Reformasi Birokrasi dilakukan secara fokus pada
akar masalah tata kelola Kementerian BUMN. Prioritas berarti memilih prioritas
perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan
tantangan yang dihadapi terkini. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan
Kementerian BUMN yang baik dan bersih, dengan tiga sasaran Reformasi Birokrasi,
yaitu: 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2) Birokrasi yang Kapabel; dan
3) Pelayanan Publik yang Prima. Selanjutnya, terdapat tujuh indikator sasaran yang
menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN.
“Demand-based reform” menjadi fokus Kementerian BUMN ke depan. Proses
pembelajaran Reformasi Birokrasi dari Kementerian/Lembaga yang dianggap relatif
berhasil, mutlak diperlukan Kementerian BUMN. Tidak hanya ini, Kementerian BUMN
juga perlu meningkatkan adaptasi kontekstual dan menciptakan value baru yang
mendukung internalisasi perubahan mindset dan culture set. Reformasi Birokrasi
dievaluasi setiap tahun melalui umpan balik hasil pelaksanaannya melalui delapan area
perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi,
Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi
Birokrasi, Kementerian BUMN menetapkan hal-hal baru namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map Reformasi Birokrasi
periode sebelumnya. Penambahan hal baru misalnya dengan menetapkan sasaran
dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area
dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun hal yang masih tetap dipertahankan adalah
pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan quick wins.

Kantor Kita.

Quick
Wins
dimaknai
sebagai
kemenangan
atau
keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah
adanya sebuah tindakan yang bisa segera mendatangkan
sebuah kemenangan dan keberhasilan. Kemenangan tersebut
mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam
kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang
menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
sesuai isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya
di Kementerian BUMN. Sebagaimana SK-16/S.MBU/S/02/2021,
Quick Wins Kementerian BUMN tahun 2021 yaitu penataan
tata laksana dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Informasi lebih lanjut terkait dengan
Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN dapat diakses melalui
linktr.ee/ReformasiBirokrasi.
Penulis,
Subkoordinator Reformasi Birokrasi

Baseline
2019
n.a

Target
2024
Baik

BB
WTP

A
WTP

n.a
2,6
65,7

Baik
3,4
90,01

Pelayanan Publik 7. Indeks Pelayanan Publik Baik
yang Baik
yang Prima

Baik

Sasaran

Indikator Sasaran

Birokrasi yang
bersih dan
akuntabel

1. Indeks Perilaku Anti
Korupsi
2. Nilai SAKIP
3. Opini BPK

Birokrasi yang
Kapabel

4. Indeks Kelembagaan
5. Indeks SPBE
6. Indeks Profesionalitas
ASN
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BELAJARLAH
DARI KRISIS
Nawal Nely

Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko

Tim Redaksi Pemegang Saham berkesempatan

Sosok.

mewawancarai Deputi Keuangan dan Manajemen
Risiko, Nawal Nely, atau lebih akrab disapa Mbak
Nely. Terlihat beliau sangat senang berbagi insight dan
inspirasi atau paling tidak perspektif baru tentang
kehidupan, bisnis dan karir.

Inklusifitas dan Bhineka Tunggal Ika
Panggilan akrabnya sejak kecil: Nely. Nawal, nama depannya,
adalah nama berbau Arab. “Saat aku lahir, sepertinya Bapak udah
tahu kalau akan sekolah di sana (Arab),” ujar penyuka bacaan geografi,
sejarah dan psikologi ini. Lahir di Pekalongan tahun 1973, Mbak Nely
menghabiskan masa kecil dan awal remaja di Arab Saudi. Kala itu,
keluarganya mengikuti sang Ayah berpindah-pindah kota dikarenakan
pekerjaannya sebagai kontraktor pada perusahaan konstruksi Belanda,
NACO. Perusahaan itu bergerak di bidang pembangunan bandara baru
di beberapa kota di Saudi Arabia.
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Atau Kedua: percaya bahwa krismon ini hanya sementara, dan ada
kehidupan paska krismon, sehingga tugas kita adalah bertahan sampai
kondisi membaik, dan di selang waktu ini, meningkatkan kapasitas dan
memperbaiki diri.
Mbak Nely memilih rute kedua, meski ia mengakui bahwa pada
awalnya ada perasaan sedikit melankolis filosofis, and the rest is
history. Di masa PHK ini Mbak Nely mengambil ujian Chartered
Financial Analyst (CFA) di tahun 1997. Tahun 1998, Mbak Nely
berhasil mendapatkan pekerjaan baru di Indosuez W.I. Carr Securities
sebagai equity analyst untuk sektor pertambangan dan FMCG. Dari W.I.
Carr, Mbak Nely berpindah ke Boston Consulting Group (BCG), dan di
tahun 2002, setelah mendapatkan gelar CFA, Mbak Nely memulai karier
internasionalnya di Ernst & Young Kuwait, Qatar, Cairo dan Jakarta,
sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN.
Mbak Nely melihat bahwa dari masa ke masa, kita semua akan
selalu dihadapkan pada situasi percobaan. Mbak Nely menunjuk tahun
1997 yang dinamakan “krismon”, dan di 2020 dinamakan Covid-19.
“Masa ini merupakan masa pivot, yang jika disikapi dengan benar,
dapat digunakan untuk bertransformasi untuk menjadi lebih baik,”
ujarnya. Menurutnya, untuk Indonesia, krismon merupakan krisis yang
sangat berharga. “Karena dari krisis ini, kita belajar dan lebih memahami
bahwa tatanan tata-kelola kita di masa sebelumnya perlu diperbaiki,”
tambahnya. Dalam pandangannya, paska krisis perekonomian, kita
berubah untuk bergerak lebih transparan, menguatkan tata kelola
keuangan, sehingga sektor perbankan menjadi lebih efektif
menggerakkan prekonomian, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
paska krismon.
Mbak Nely sempat tinggal di beberapa kota di Saudi Arabia, mulai dari
kota pusat industri modern seperti Dahran yang kental budaya bisnis
dan komersialnya serta penuh ekspatriat dari berbagai mancanegara,
hingga kota suci Madinah yang lebih spiritualis dan religius.
Mbak Nely mengenyam pendidikan sekolah dasar di dua sistem
pendidikan dasar yang berbeda. Pertama, sekolah dasar di Pekalongan
saat Mbak Nely kembali ke Indonesia semasa musim panas selama 4
bulan setiap tahun. “Di sini aku belajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa,” katanya. Kedua, sekolah dasar Internasional dan beberapa
kali sekolah dasar lokal, di mana Mbak Nely mengasah kemampuan
berbahasa Inggris dan Arabnya. “Jadi kami hidup di sana (Saudi) dan di
sini (Pekalongan),” ungkapnya.
Pelajaran paling berharga dari masa pertumbuhan ini adalah bahwa
keragaman budaya, bahasa, suku dan bangsa, baik pada konteks
nasional maupun internasional, perlu dipelihara dan bukan dijadikan
dasar untuk berprasangka. Menurutnya, inklusifitas merupakan hal yang
mesti dirawat sebaik-baiknya. “Keberagaman menumbuhkan kreativitas
dan cara baru untuk memecahkan permasalahan,” katanya lagi. Mbak
Nely meyakini banyak yang bisa dipelajari dari budaya lain, dan banyak
pula contoh yang bisa kita, sebagai bangsa Indonesia, berikan pada
dunia. “Salah satunya filosofi Bhineka Tunggal Ika,” jelasnya.

Sosok.

Tentang ketangguhan dan Belajar dari Krisis
Mbak Nely melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Pekalongan.
Mbak Nely muda pun melanjutkan pendidikan jurusan Akuntansi
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah lulus dari UGM tahun
1996, Mbak Nely memulai karir profesionalnya di Citibank sebagai
manajer di bagian Corporate Custodian Services. Karena ingin
menulis, di tahun 1997 Mbak Nely memutuskan pindah ke perusahaan
sekuritas dan broker saham agar dapat menganalisa perusahaanperusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Namun sayang, krisis moneter menghantam perekonomian Indonesia. Pada bulan Mei 1997, perusahaan tempat Mbak Nely
bekerja memutuskan untuk menutup operasinya di seluruh ASEAN.
Dalam kondisi krismon, tanpa pekerjaan, dan masih fresh graduate,
pilihan course of action baginya hanyalah dua hal. Pertama: menjadi
melankolis filosofis dan kembali ke comfort zone.

Penugasan di Kementerian BUMN, Covid-19 dan bureaucracy
disrupted
Dengan berbekal pengalaman dari EY, Mbak Nely mengikuti open
bidding untuk posisi Deputi di Kementerian BUMN. Mbak Nely
menjalani serangkaian wawancara dan akhirnya diterima sebagai
Deputi. “It is an honor to be trusted for this role,” ujarnya. Pada 5 Februari
2020, Mbak Nely resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko perempuan pertama di Kementerian BUMN.
Menurutnya, kesempatan ini tidak datang dua kali. Ini merupakan
peluang sekaligus tantangan tersendiri baginya. Mbak Nely selalu
berharap keberadaannya dapat berkontribusi positif bagi negara ini.
Ketika ditanya pengalamannya di Kementerian BUMN dan
penyesuaiannya dengan birokrasi di pemerintahan, Mbak Nely
menjelaskan bahkan di lingkungan sektor privat dan korporasi pun juga
terdapat birokrasinya. Menurutnya yang berbeda hanya setting-nya.
Bagi Mbak Nely, adanya pandemi Covid-19, menjadi pembelajaran yang
paling berharga. “Dengan kondisi ini, semua pihak baik yang ada di
sektor swasta maupun pemerintah, secara sengaja melakukan disrupsi
atas birokrasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih
cepat guna menanggulangi Covid-19,” katanya. Mbak Nely
melihat adopsi akan teknologi komunikasi meningkat drastis. “Segala
prosedur bisnis normal ditinjau kembali untuk menyeimbangkan tujuan
percepatan tindakan dan mempertahankan keselamatan dan tata kelola
yang baik,” tambahnya.
Hasilnya bagaimana? Menurutnya itu terlihat di semua aspek di
tahun 2020. “Mulai dari proses set-up rumah sakit darurat Covid-19,
akselerasi proses pengadaan vaksin, akselerasi restrukturisasi BUMN
dan penguatan permodalan BUMN terdampak Covid-19, semua
dipaketkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang secara
kolektif, Kementerian BUMN, BUMN dan kementerian-kementerian
lainnya telah berkolaborasi untuk menemukan cara baru to do business,”
paparnya bersemangat. Harapannya, paska Covid-19, efisiensi ini tetap
dipertahankan dan diperbaiki, adopsi teknologi lebih efektif, bisnis
model baru yang lebih agile, ramah lingkungan dapat ditemukan dan di
pertahankan. “What does not kill you makes you stronger,” katanya
ketika ditanya filosofi hidupnya. Menutup pembicaraan, Mbak Nely
berharap, kita semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik paska
Covid-19 dan selalu belajar dari pengalaman. [RR/UG/MS/Ara/TimPS]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 2 | Maret 2021

6

BSI dan Masa Depan Keuangan
Syariah Indonesia
Oleh Moch. Sapto Setiawan

Pada tahun 2021 ini, Republik Indonesia melalui Presiden RI
Bapak Joko Widodo telah berhasil memberikan kerja nyata
untuk perekonomian Indonesia, khususnya Ekonomi Syariah
Indonesia dengan terbentuknya Bank Syariah Milik Negara terbesar
di Republik ini dengan nama Bank Syariah Indonesia atau BSI.
“Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia
dan menjadi salah satu kebanggaan kita. Maka, sudah sewajarnya
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal
perkembangan ekonomi syariah,” - Presiden RI, 1 Februari 2021-

BUMN untuk Indonesia

Langkah strategis

Pemerintah ini diharapkan akan semakin
memperkuat peran pemerintah melalui BSI dalam industri keuangan
syariah untuk pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. BSI
merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah yang dimiliki oleh
BUMN diproyeksikan menjadi: 1) Bank syariah terbesar di Indonesia
yang berdaya saing global dan memiliki potensi menjadi Big Ten bank
syariah secara global berdasarkan kapitalisasi pasar; 2) Bank syariah
dengan Best Product for Customers, didukung oleh teknologi terbaik
untuk menyediakan pelayanan dan pengalaman perbankan digital
yang lebih baik; 3) Bank syariah dengan jaringan yang luas, didukung
sekitar 1.200 cabang yang akan cukup untuk melayani permintaan
nasabah; 4) Bank syariah dengan neraca dan kinerja keuangan yang
baik, dengan target pembiayaan mencapai Rp272 triliun dan target
pendanaan mencapai Rp336 triliun pada 2025; 5) Bank syariah
dengan Profitability dan Liquidity terbesar melalui Sinergi Added
Value dan Core Value Bank Syariah Indonesia.
BSI yang terbentuk pada 1 Februari 2021 mempunyai kedudukan yang
sangat penting dalam dunia perbankan syariah Indonesia khususnya
perbankan syariah yang selama ini dikelola oleh BUMN-BUMN Perbankan. Sebelum merger, dalam peringkat bank nasional, Ketiga anak
BUMN Perbankan yaitu BSM berada di posisi 15, BRI Syariah di posisi
27 dan BNI Syariah di posisi 31. Setelah merger menjadi BSI maka
peringkatnya langsung melejit ke posisi peringkat 7 bank nasional
berdasarkan aset sekaligus BSI ini diharapkan menjadi lokomotif
perbankan syariah, baik nasional maupun global.

Manfaat BSI dan Harapan Ekonomi Syariah Indonesia
Ada 2 (dua) manfaat utama dengan pembentukan BSI ini yaitu:
Pertama, pembentukan BSI akan menjadi katalis bagi pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sekaligus dapat mengangkat ekonomi syariah Indonesia di kancah global. Kedua, BSI juga
dapat menjadi game changer industri halal di Indonesia, yang selama
ini disebut-sebut memiliki potensi besar.
Ada 2 korelasi penting pembentukan BSI dalam kaitannya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yaitu: Pertama, Pemerintah
memiliki aspirasi untuk memperkuat peran industri keuangan syariah
dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan
kondisi Republik Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim
terbesar di dunia, tetapi pertumbuhan industri syariahnya relatif stagnan.
Kedua, Kehadiran BSI menjadi momentum bagi perkembangan industri
ekonomi dan keuangan syariah, terutama perbankan syariah di
Indonesia. BSI memiliki permodalan yang kuat, sehingga diharapkan
jangkauan dan produknya tidak lagi terbatas.
BSI diharapkan menumbuhkan segmen UMKM dalam ekosistem dan
value chain yang terintegrasi. BSI dapat melayani segmen retail dengan
layanan khas syariah. BSI juga dapat mengembangkan segmen wholesale dengan produk inovatif, termasuk pengembangan bisnis global.
Tentu saja BSI diharapkan dapat memenuhi layanan transaksi melalui
platform digital yang mendukung kegiatan bisnis serta menyediakan
transaksi khas syariah serta layanan Islami lainnya yang membedakan
dengan bank konvensional.
Serangkaian harapan, cita-cita dan rencana yang telah digariskan
dalam pembentukan BSI di RI ini serta potensi kekuatan bisnis dan
keuangan BSI menjadikan semangat baru dan bagian masa depan baru
untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. BSI untuk ekonomi
Indonesia yang lebih baik, kekuatan syariah menjadi solusi menuju
Indonesia yang lebih maju.
Penulis, Koordinator/JF Penata Kelola
Perusahaan Negara Muda
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BUDAYA KERJA BARU
BERNAMA
REMOTE WORKING
Oleh Ni Kadek Yuliartani S

Berdasarkan hasil

survei yang dilakukan oleh Ernst & Young
tahun 2016, diprediksi pada tahun 2025 lingkungan kerja akan
didominasi oleh generasi milenial yang mencapai 75% dari total tenaga
kerja global. Generasi yang lahir di rentang tahun 1980-1995 ini
memiliki fokus pada pentingnya keseimbangan antara pekerjaan
dengan kehidupan pribadi atau kita lebih mengenalnya dengan
istilah work life balance. Dari data yang diperoleh oleh PWC di tahun
2011 menunjukkan bahwa 19% generasi milenial menyatakan flexible
working hours adalah manfaat yang paling dihargai dari pemberi kerja.
Bahkan itu melebihi manfaat finansial yang hanya menempati posisi
ketiga dari lima belas indikator yang ditanyakan kepada responden.
Ciri khas lainnya dari generasi ini adalah keberanian mereka untuk
berpindah pekerjaan dalam jangka waktu yang pendek apabila
mereka merasa perusahaan/organisasi tidak bisa mengakomodir apa
yang mereka butuhkan.

Sekilas.

Melihat fenomena tersebut, tentunya yang menjadi pertanyaan
terbesar
perusahaan/organisasi
adalah
bagaimana
cara
mempertahankan keberadaan generasi ini di organisasi. Atau bahkan
bagaimana menarik milenial-milenial yang potensial untuk bergabung
bersama perusahaan/organisasi kita. Jawabannya adalah dengan
menyediakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Salah satunya, dengan memberikan fleksibilitas dalam bekerja dan
membuka peluang mereka bekerja di luar kantor, di tempat yang dirasa
nyaman untuk bekerja. Atau kita sebut dengan remote working.
Remote working ini merupakan salah satu dari sekian banyak
istilah yang telah dikenal di dunia, seperti telecommuting, teleworking,
flexible working arrangement dan lain sebagainya. Pada intinya
semua istilah tersebut memiliki definisi yang sama, yaitu pilihan cara

bekerja yang diberikan kepada pegawai untuk bekerja di luar kantor
dengan tetap memenuhi target-target kinerja yang telah disepakati.
Sejak terjadinya pandemi di awal tahun 2020, kurang lebih sudah 1 tahun
kita diminta untuk bekerja dari rumah (work from home). Apakah work
from home yang selama ini kita lakukan sama dengan remote working?
Tentunya ini adalah dua hal yang berbeda. Saat work from home pegawai
diminta untuk bekerja di rumah guna menjauhi keramaian dan
memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun untuk remote working
yang diterapkan dalam kondisi normal, pegawai diberikan kesempatan
untuk bekerja dimana saja, baik di rumah, kantor satelit, co-working space
dan tempat lainnya yang menyediakan fasilitas pendukung untuk bekerja.
Remote working pertama kali dipopulerkan oleh Jack Nilles pada
tahun 1970 melalui bukunya berjudul The Telecommunications Transportation Tradeoff. Kemudian diperkuat dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di tahun 1980 yang ditandai dengan ditemukannya
generasi pertama mobile phone dan di-launching-nya sistem Windows
oleh Bill Gates. Memasuki era milenium di tahun 2000, adanya media
sosial, 3G mobile devices dan teknologi streaming membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga memungkinkan pekerjaan
untuk dilakukan dimana saja dan kapan saja. Terakhir di tahun 2020,
pandemi memaksa kita untuk bekerja di rumah. Hal-hal yang sebelumnya dianggap menjadi kendala diterapkan remote working bisa
diatasi dalam waktu singkat. Semua sektor baik swasta dan publik
bisa mengoperasikan proses bisnisnya secara remote. Di Indonesia
sendiri, di sektor publik sudah ada 2 Lembaga/Kementerian yang mengimplementasikan remote working, yaitu Kementerian Keuangan yang
mengeluarkan KMK Nomor 223/KMK.01/2020 tentang implementasi
fleksibilitas tempat bekerja dan Bappenas yang sudah menerapkan
flexible working, bahkan sebelum pandemi Covid-19.
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“Work is something people
do, not a place they go”.

Perubahan budaya kerja secara tiba-tiba ini tentunya menimbulkan
kebingungan dan rasa tidak nyaman bagi sebagian besar pekerja.
Untuk mengatasinya, organisasi/perusahaan perlu menyusun suatu
kebijakan remote working yang dilaksanakan pada kondisi normal.
Terdapat 3 hal utama yang harus diatur dalam suatu kebijakan remote
working, yakni 1) eligible or not eligible remote worker, 2) logistic & IT
infrastructure, dan 3) process & procedure.
Untuk poin pertama, perlu ditekankan bahwa tidak semua orang bisa
remote working. Kelayakan seseorang untuk bekerja secara remote
dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi unit kerja dan individu. Ada unit
kerja yang dari sifat pekerjaannya tidak bisa dilakukan secara remote,
yaitu yang membutuhkan interaksi face to face secara daily, melibatkan
peralatan kantor dan berkaitan dengan data dan dokumen rahasia yang
hanya bisa diakses menggunakan peralatan yang ada di kantor. Dari sisi
individu, pegawai yang memenuhi syarat untuk remote working adalah
yang memiliki riwayat kedisiplinan dan pencapaian kinerja yang baik.
Di samping itu individu tersebut harus memiliki kualitas diri yang baik
seperti profesional, dependable, pandai, mandiri dan komunikatif.
Poin kedua yang harus dipersiapkan adalah dari sisi logistics & IT
infrastructure.
Tersedianya
peralatan
dan
teknologi
yang
memadai memiliki peran vital dalam menyukseskan implementasi
remote working dalam suatu organisasi. Peralatan dan teknologi utama
yang diperlukan agar remote working dapat terlaksana efektif, antara lain
laptop/komputer, konektivitas internet, tools komunikasi & kolaborasi,
digitalisasi dokumen dan tersedianya sistem tanda tangan elektronik.

Terakhir, prosedur remote working harus mudah dipahami dan menggambarkan keseluruhan proses dimulai dari penentuan eligible remote
worker, pengajuan untuk bekerja secara remote, persetujuan oleh
pimpinan, dilakukannya perjanjian antara pimpinan dan pegawai
sampai dengan evaluasi efektivitas pelaksanaan remote working.
Pengajuan remote working oleh pegawai dilakukan secara volunteer
berdasarkan preference masing-masing pegawai. Kita sadari bahwa
tidak semua orang nyaman bekerja jauh dari lingkungan kantor.
Pengajuan remote working ini sebaiknya dilakukan oleh masingmasing pegawai dengan memperhatikan kelayakan unitnya dan juga
penilaian atau persetujuan pimpinan. Penerapan remote working
haruslah mengakomodir pencapaian tujuan dan target organisasi.
Dampak positif dari implementasi remote working dapat dilihat dari 3
aspek, yaitu 1) Aspek pegawai, 2) Aspek organisasi dan 3)
Aspek lingkungan. Dari aspek pegawai, remote working akan menciptakan work life balance, meningkatkan job satisfication, meningkatkan
personal flexibility dan pegawai bisa menjadi center of excellence.
Dampak positif yang akan dirasakan oleh organisasi antara lain
Continuity of Operation (COOP) dimana dalam keadaan force majeur
organisasi tetap dapat menjaga keberlangsungan kerjanya,
mengurangi operational cost, menurunkan tingkat turnover pegawai
dan memfasilitasi pegawai berkebutuhan khusus. Apabila remote
working diterapkan dalam skala besar maka akan memberikan
impact kepada lingkungan dengan berkurangnya kemacetan lalu
lintas, menurunkan konsumsi BBM dan emisi gas rumah kaca serta
memperbaiki kualitas udara.

Sekilas.

Penulis, Sub-Koordinator pada Fungsi
Analisis Ekonomi dan Sektor Industri (AESI)
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Rangkuman Kegiatan
Februari 2021

Peresmian BSI dan Melantai di Bursa

Konferensi Pers untuk Garuda

Peluncuran Program Plasma Untuk Indonesia

PaDi UMKM Virtual Expo 2021

Agenda.

Menteri BUMN, Erick Thohir menghadiri peresmian Bank Syariah
Indonesia (BSI) di Istana Negara pada Senin, 1 Februari 2021. Peresmian
tersebut dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Selanjutnya,
PT BSI Tbk memperkenalkan diri kepada para investor dan pelaku pasar
modal dalam kegiatan yang bertajuk IDX Debut di Main Hall BEJ (4/2).
Hadir dalam acara ini, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN I, dan Wakil
Menteri BUMN II.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Direksi PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk menggelar konferensi pers virtual (10/2). Dalam
konferensi pers tersebut, Menteri Erick mengatakan, Kementerian BUMN
mendukung penuh Garuda Indonesia dalam penyelesaian kontrak sewa
pesawat Bombardier CRJ 1000. Penyelesaian kontrak atas 12 armada
dari total 18 armada Bombardier CRJ 1000 tersebut dilakukan melalui
proses negosiasi early termination.

Menteri BUMN Erick Thohir memimpin peluncuran program Plasma BUMN
Untuk Indonesia di Kantor Pusat Pertamina (8/2). Peluncuran program
ini turut dihadiri Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dan
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. Program ini digelar serentak paling tidak
di 15 provinsi seluruh Indonesia serta disaksikan secara daring di
34 provinsi Indonesia.

Kementerian BUMN menyelenggarakan pameran dengan platform
online “PaDi UMKM Virtual Expo 2021” tanggal 15-22 Februari 2021.
Gelaran pameran tersebut merupakan upaya perlindungan dan pemberdayaan pelaku UMKM Indonesia yang terdampak serius oleh pandemi
Covid-19. Acara tersebut dibuka Menteri BUMN Erick Thohir dan ditutup
Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto. Pameran virtual perdana PaDiUMKM tersebut membukukan 1.666 kali transaksi yang didukung payment
gateway dari PaDiumkm.id. PaDi-UMKM Virtual Expo dikunjungi
sebanyak 52.712 kali oleh 4.880 registered online visitor.

Bantuan Masker untuk Kemendagri

Kunjungan Menteri ke Singapura

Menteri BUMN melalui Yayasan BUMN untuk Indonesia berupaya
memutus rantai penularan Covid-19 di masyarakat dengan memberikan bantuan berupa 1 juta masker medis 3 ply kepada Mendagri di
Gedung Kementerian BUMN (10/2). Penyerahan bantuan dilakukan secara
simbolis oleh masing-masing perwakilan, yaitu Sekretaris Kementerian
BUMN dan Plh. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungannya ke Singapura (19/2),
mengajak pihak Singapura semakin mempererat kerja sama ekonomi.
Pandemi Covid-19 harus tetap menjadi perhatian, namun perlu terus
ditingkatkan potensi kerja sama antara Indonesia dan Singapura.
Sebanyak 13 pertemuan dilakukan Menteri BUMN dalam kunjungan
tersebut.
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What
What does
does not
not kill
kill you
you makes
makes you
you
stronger
stronger

Nawal Nely

Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko
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