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KONKRETKAN CITA-CITA
BUMN GO GLOBAL
Sudah menjadi cita-cita sejak lama agar BUMN Indonesia tidak hanya menjadi jago kandang.
BUMN Indonesia harus dapat bersaing di kancah global. Di masa kepemimpinan Menteri Erick Thohir ini,
cita-cita tersebut diupayakan untuk dikonkretkan. Bahkan Menteri Erick mencanangkan BUMN Go Global
tersebut dapat diwujudkan di tahun 2021 ini.

Momentum BUMN Go Global tersebut diawali dengan adanya Nota
Kesepahaman antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar
Negeri tentang Kerja Sama Diplomasi Ekonomi yang ditandatangani
tanggal 17 Juli 2020. Nota Kesepahaman tersebut sedikitnya memiliki
tiga makna. Pertama, Nota Kesepahaman tersebut mendorong pengembangan BUMN di pasar global guna mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional dan memajukan kepemimpinan Indonesia di luar negeri. Kedua,
mendorong BUMN sebagai pemain global dan mengoptimalkan transaksi
serta nilai investasi outbond BUMN. Dan ketiga, menyinergikan langkah
dan aksi kerja BUMN, baik secara B-to-G maupun B-to-B, guna menghasilkan kebijakan strategis yang harmonis dan terintegrasi serta bersifat
lintas sektoral.

Adapun tujuan BUMN Go Global adalah untuk memperkenalkan produk
BUMN agar diserap oleh pasar global, menyatukan kekuatan BUMN
di luar negeri sehingga menciptakan efisiensi operasional, dan
memperbaiki supply chain dengan melakukan investasi atau akuisisi
perusahaan di luar negeri. Momentum pandemi dipandang merupakan
waktu yang tepat untuk mengembangkan BUMN di pasar global.
Target BUMN Go Global di tahun 2021 dicanangkan melalui serangkaian langkah penyehatan mulai dari restrukturisasi, perombakan jajaran
direksi dan komisaris, hingga terbentuknya holding sepanjang tahun
2021 ini. [RR/Lina/DS/FS]
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Selalu ada Warna
yang Berbeda
Alhamdulillaah, kita bersua lagi, pembaca. Di setiap edisi
pasti ada selalu warna yang berbeda. Pun di edisi kali ini, kami
sajikan tema BUMN Go Global sebagai Laporan Utama. Hal
ini tentunya merupakan garis kebijakan Menteri Erick Thohir
yang mendorong BUMN untuk bersaing secara nyata dengan
perusahaaan lain di kancah internasional. Tidak hanya menjadi
“jago kandang”.
Karenanya ide membentuk Indonesia Incorporated melalui
global virtual office perlu didukung. Dengan adanya semacam
kantor bersama tersebut, selain mengekspresikan soliditas dari
BUMN kita yang berada di satu negara di luar negeri, juga dapat
menunjukkan adanya kolaborasi antar sesama BUMN. Selain
itu, sisi lain yang disajikan dalam edisi dalam kaitan dengan
go global ini adalah upaya Sarinah memajukan UMKM menjadi
produk yang melanglang buana ke luar negeri. Sebagai sebuah
BUMN yang menasbihkan dirinya sebagai “window of Indonesia”, sudah seharusnya Sarinah agresif mempromosikan dan
memperlihatkan “jendela” tersebut ke khalayak internasional.
Sangat banyak kekayaan seni dan budaya nusantara dalam
bentuk kerajinan yang perlu dikenalkan dan (sekaligus secara
ekonomi dapat) dimonetisasi.
Rubrik Sosok pada edisi ini pastinya juga memberi warna beda.
Sosok kali ini Pak Warih Sadono, Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Publik, yang rupanya memiliki sejarah
hidup yang menarik. Beliau mengawali karirnya di Kejaksaan
dan pernah mengukir dharma baktinya untuk republik ini di
Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Lembaga yang terkenal
berintegritas itu, Pak Warih menduduki posisi strategis: Deputi
Bidang Penindakan, jabatan yang pastinya mengotaki penangkapan para koruptor, yang sering kita dengar dilakukan dengan
operasi tangkap tangan. Bukan kiprah beliau di KPK saja yang
pantas disimak. Baca juga latar belakang masa kecil beliau
hingga perspektif beliau memandang kehidupan.
Tentu ada lagi menu yang lain di edisi Juni 2021 ini yang
sayang untuk diabaikan begitu saja. Ada reportase mengenai
22 Pegawai Kementerian BUMN yang mendapat apresiasi
sebagai
pegawai
berkinerja
terbaik
tahun
2020.
Semoga tulisan itu memacu yang lain untuk melakukan yang
terbaik bagi kantor kita tercinta. Ada juga tulisan khusus
mengenai bagaimana praktik Manajemen Risiko BUMN
ke depan. Pokoknya edisi ini pasti berbeda. Ini juga bukan asal
beda. Insya Allah bermanfaat buat kita-kita.

Sapa Redaksi

Salam sehat,
Pemimpin Redaksi
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Transformasi BUMN:

Dari Indonesia Incorporated
Hingga Go Global
Saat ini, keberadaan BUMN setahap demi setahap sudah merambah ke banyak negara. Sebanyak
17 BUMN sudah memiliki kantor cabang di luar negeri. Setidaknya ada 83 kantor cabang BUMN atau
anak perusahaan yang tersebar di 26 negara.

Laporan Utama

Terdapat tiga tahap pengembangan BUMN go global. Pertama,
membentuk Indonesia Incorporated. Bentuk nyatanya adalah Global
Virtual Office (GVO) yang menyatukan beberapa kantor cabang BUMN
di luar negeri, yang di dalamnya berisi sarana perkantoran coworking
space yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran dan
pertemuan. GVO dapat menjadi one-stop-solution bagi BUMN yang
mengurus perizinan bisnis di luar negeri ataupun memerlukan penjajakan bisnis dengan investor. GVO juga dapat secara aktif berkomunikasi
dengan KBRI dan stakeholder di masing-masing negara. Bukti nyata
dari penerapan Indonesia Incorporated telah dilakukan Bank BNI, Bank
Mandiri, Garuda Indonesia, dan PT Timah di London, Inggris. Kantor
Indonesia Incorporated London berada di 30 King Street di kawasan The
City of London yang merupakan salah satu pusat bisnis dan keuangan
utama di Kota London, berjarak kurang dari 1 km dari London Stock
Exchange dan Bank of England.
Kedua, membenahi pasokan rantai (supply chain) yang lebih sehat dan
membuka peluang pasar di luar negeri, terutama di pasar strategis.
Untuk itu Kementerian BUMN saat ini bersama Kementerian Luar
Negeri sedang mengkaji pasar potensial yang dapat dijajal. Tahap ketiga,
kalau sudah matang maka bisa memasuki pasar global dan melakukan
outbond investment guna meningkatkan profil Indonesia di luar negeri.
Dalam mewujudkan hal ini, BUMN harus berani mengambil langkah
untuk melakukan investasi dengan mengakuisisi perusahaan di luar negeri
untuk meminimalisir importasi dan mengukuhkan keberadaan BUMN.
Target Tiga Tahun Ke depan
Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan tiga tahun ke depan ada
banyak perusahaan pelat merah yang menapaki sayap bisnisnya di kancah
global. Langkah itu bagian dari transformasi BUMN. Upaya mendorong
kinerja perusahaan negara di tingkat global seiring dengan keterbukaan
akses dan informasi yang memungkinkan hampir semua perusahaan
negara-negara di dunia dapat unjuk gigi. Karenanya, BUMN diharapkan mampu menjadi preference daripada perusahaan global itu sendiri.
“Saya mengharapkan juga banyak perusahaan-perusahaan BUMN
menjadi preference global, karena persaingan sekarang sangat terbuka.

Karena itu juga dalam transformasi di BUMN. Kami percaya untuk
tiga tahun ke depan, saya bersama para Wamen, dan ini bagian dari
transparansi, good corporate governance, kami akan me-listing-kan
lebih banyak BUMN lagi, anaknya atau cucunya,” ujar Menteri Erick.
Karenanya, pemerintah menargetkan menghadirkan lebih banyak lagi
perusahaan negara yang berdaya saing global.
Contoh BUMN Go Global
Banyak contoh dari BUMN yang sudah go global. Salah satu BUMN
sektor konstruksi yang telah melakukan ekspansi pengerjaan proyek di
luar negeri yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Di antara proyek
WIKA tersebut adalah mengerjakan proyek pembangunan logement
di Aljazair dan renovasi istana negara Niger. Dari sektor industri energi
minyak dan gas serta mineral dan batubara, PT Bukit Asam dan
PT Pertamina melakukan penandatanganan kerja sama Amended &
Restated Cooperation Agreement dan DME Processing Services
Agreement dengan Air Products untuk proyek pabrik hilirisasi
batubara menjadi 1,4 Juta ton DME per tahun di kawasan industri
berbasis batubara PTBA Tanjung Enim Sumatera Selatan.
Dampak pandemi tidak mengurangi turunnya semangat pemerintah
dalam memulihkan perekonomian nasional. Buktinya pembentukan
program BUMN go global merupakan upaya untuk pengembangan BUMN di pasar global guna mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional. Selain itu, BUMN go global merupakan bentuk dari
menyinergikan langkah dan aksi kerja, baik secara Government-toGovernment maupun Business-to-Business, guna menghasilkan
kebijakan strategis yang harmonis dan terintegrasi dan bersifat lintas
sektoral dalam bentuk mengoptimalkan jumlah transaksi dan nilai
investasi outbound BUMN terhadap pencapaian target pembangunan
dan diplomasi ekonomi.
Kondisi pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan untuk
menunda langkah BUMN go global tersebut. Bahkan pandemi ini harus
harus dijadikan momentum agar banyak BUMN go global.
[RR/DindaSyafitri/FaishalSandy/Lina Kurniasari]
MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 5 | Juni 2021

3

Sarinah Dorong UMKM Indonesia
Go Global
Kementerian BUMN terus berkomitmen mendorong
UMKM naik kelas dan mendunia.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian
BUMN melalui PT Sarinah (Persero) untuk
menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan
ritel global asal Swiss yaitu Dufry.

Laporan Utama

Melalui kerja sama itu, 10 produk super prioritas nasional
akan dijual di gerai Dufry yang tersebar di seluruh dunia. Produk
prioritas nasional tersebut yang dipasarkan antara lain kopi,
teh, rempah-rempah, produk kecantikan dan kesehatan, mebel,
serta berbagai hasil bumi Nusantara. Selain itu, juga akan terdapat
Indonesian Corner dan House of Indonesia di beberapa gerai
Dufry untuk memperkenalkan Indonesia dan produk asli Indonesia.
Kerjasama ini menjadi salah satu langkah Sarinah untuk masuk
ke pasar retail dan duty free internasional serta menjadi saluran
pemasaran produk nasional khususnya UMKM di pasar global.
Itu mendorong UMKM dapat naik kelas dan mendunia.
Sebagai salah satu perusahaan ritel global, Dufry memiliki
jaringan lebih dari 2.400 gerai duty free yang tersebar di
berbagai negara di dunia dengan jumlah pelanggan dan
pengunjung lebih dari 2,5 miliar orang setiap tahun. Melalui kerja
sama dimaksud, 10 produk super prioritas nasional akan dijual
di gerai Dufry yang tersebar di seluruh dunia. Berbagai produk
prioritas nasional tersebut dapat dipasarkan di gerai Dufry. Selain
itu, juga akan terdapat Indonesian Corner dan House of Indonesia
di beberapa gerai Dufry untuk memperkenalkan Indonesia dan
produk asli Indonesia.
Semoga kerjasama ini dapat meningkatkan kinerja Sarinah sekaligus memperkenalkan produk UMKM di pasar global. Dengan
upaya ini, semoga UMKM kita naik kelas dan mendunia!
		
		
		[Dinda Syafitri,Faishal Sandy,Lina Kurniasari]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 5 | Juni 2021

4

22 Pegawai Kementerian BUMN
Berkinerja Terbaik 2020
Pegawai adalah aset Kementerian BUMN dalam mewujudkan tujuan
BUMN untuk Indonesia. Untuk itu, Kementerian BUMN selalu memotivasi kinerja pegawai dengan memberikan apresiasi kepada pegawai
yang memenuhi kriteria berkinerja terbaik maupun pegawai yang memiliki
kontribusi dalam mengembangkan dan memajukan Kementerian BUMN.
Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan kepada
pegawai dengan Nilai Prestasi Individu (NPI) tertinggi untuk tahun 2020.
Diharapkan penghargaan ini menambah semangat untuk seluruh
pegawai Kementerian BUMN dalam memberikan kemampuan dan kinerja
terbaiknya. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-36/
MBU/S/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pegawai
Dengan Nilai Prestasi Individu (NPI) Tertinggi Kinerja Tahun 2020 Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ditetapkan 22 pegawai Kementerian
BUMN sebagai pegawai berkinerja terbaik tahun 2020 berdasarkan data
kinerja tahun 2020. Penetapan Pegawai dengan NPI Tertinggi Kinerja
Tahun 2020 tersebut didasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim Pengelola
Kinerja Pegawai Kementerian BUMN.

Kantor Kita

Berikut adalah daftar nama pegawai yang memperoleh penghargaan
tersebut:
1. Abdul Majid, Pengelola Unit Layanan Pengadaan di Subkoordinator
Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah
Tangga;
2. Amelya Rahma Maulida, Pengadministrasi Keuangan di Subkoordinator Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa
dan Rumah Tangga;
3. Anisa Damayati, Subkoordinator Asisten Deputi Bidang Manajemen
Sumber Daya Manusia;
4. Desty Arlaini, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara Madya pada Koordinator Asisten Deputi Bidang Perkebunan
dan Kehutanan;
5. Dody Heriawan Priatmoko, Jabatan Fungsional Penata Kelola
Perusahaan Negara Muda pada Subkoordinator Asisten Deputi Bidang
Industri Pertahanan dan Manufaktur;
6. Edy Widyaya, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
Muda pada Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan
Batubara;

7. Erwin Fajrin, Kepala Bagian Dukungan Strategis dan Protokol;
8. Faishal Sandy Wicaksono, Analis Kinerja BUMN di Subbagian
Dukungan Strategis Menteri (Staf Ahli Bidang Industri);
9. Herudi Kandau Nugroho, Jabatan Fungsional Penata Kelola
Perusahaan Negara Muda pada Koordinator Asisten Deputi Bidang
Manajemen Sumber Daya Manusia;
10. Luizah, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
Madya pada Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri Energi,
Minyak dan Gas;
11. Mega Perwani, Analis Manajemen Risiko;
12. Rizal Yunianto Ghofar, Analis Kinerja BUMN;
13. Rugun Hutapea, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara Muda pada Subkoordinator Asisten Deputi Bidang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan;
14. Shinta Dwijayati, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan
Masyarakat Muda pada Subkoordinator Hubungan Masyarakat;
15. Sudarso Aldi, Analis Publikasi di Koordinator Hubungan Masyarakat
16. Taufika Dianny, Subkoordinator Pengembangan Pegawai;
17. Teddy Poernama, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara Madya pada Koordinator Asisten Deputi Bidang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan;
18. Triza Noviasari, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Muda
pada Subkoordinator Organisasi dan Tata Laksana;
19. Tumik Kristianingsih, Jabatan Fungsional Penata Kelola
Perusahaan Negara Madya pada Koordinator Asisten Deputi Bidang
Sarana dan Prasarana Perhubungan;
20. Widia Jessti, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara Muda pada Subkoordinator Asisten Deputi Bidang
Perbankan dan Pembiayaan;
21. Yogi Sayogi Pamungkas, Subkoordinator Asisten Deputi Bidang
Peraturan Perundang-Undangan;
22. Yudi Yudhawan, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara Madya pada Koordinator Asisten Deputi Bidang Manajemen
Sumber Daya Manusia
Semoga penghargaan Pegawai berkinerja ini dapat memotivasi kita
semua. Ayo, selalu disiplin dan capai target kinerja bulanan, siapa
tahu pegawai berkinerja tahun ini adalah Anda! [Mampe/Rere]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 5 | Juni 2021

5

Warih Sadono

Staf Ahli Bidang Implementasi
Kebijakan Strategis

TUHAN BAIK
SAMA SAYA
Cerita masa kecil Pak Warih ternyata penuh warna. Bapaknya seorang tentara. Ia lahir 1 Maret 1963.
Punya 8 orang Saudara. “Saya anak nomor 6,” katanya. Ia merasa beruntung lahir di Tegal, yang
merupakan kampung halamannya. “Bapak dinas dimana-mana. Namun waktu saya mau lahir, pulang
kampung. Keluarga Bapak dan Ibu banyak di sana,” katanya. Saudara-saudaranya lahir di daerah yang
berbeda-beda. Saat adiknya lahir tahun 1966, keluarganya sudah menetap di Jakarta.

Perjuangan Hidup Masa Kecil
Namun, di tahun 1969, kala Warih kecil berumur 6 tahun, Bapaknya berpulang ke rahmatullah. Waktu itu Ibunya hanya seorang Ibu rumah tangga
biasa, tidak bekerja. “Akhirnya dengan mengandalkan uang pensiun dan
beragam usaha, Ibu berupaya memenuhi kebutuhan sekolah, membesarkan kami semua,” kenang Pak Warih. Semenjak Bapaknya meninggal,
keluarganya hidup prihatin. “Bisa bayangkan, tinggal di Jakarta, Ibu saya
janda berumur sekitar 30an, punya anak 8, tidak bekerja,” ujarnya lagi.
Ia pun dididik Ibunya untuk hidup dengan keprihatinan itu.
Saat itu, Warih kecil sempat merasa iri dengan anak lain yang punya
kehidupan ekonomi lebih baik dari keluarganya. Namun hidup harus
dijalani, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Dulu, kadang hari
Jumat untuk cari uang jajan, saya pergi ke masjid untuk memasang sajadah dan bersih-bersih, lalu narok kotak sumbangan,” katanya. Dari situlah
Warih kecil dapat uang jajan. Usaha lain untuk mencari uang tambahan,
Warih kecil jalan kaki, dari rumahnya di Tebet menuju rel kereta di dekat
Gudang Peluru menyusuri jalan Kalibata dan masuk ke pabrik sepatu
Bata. Di samping pabrik itu banyak pohon karet. “Biji karet itu dikumpulin dan dijual,” katanya. Pak Warih juga bercerita, usaha lainnya waktu
zaman prihatin itu, ia juga jualan layangan. Lalu ia juga mengumpulkan
tutup botol dari logam yang kemudian dijual kiloan. Waktu itu tutup botol
itu bisa digunakan untuk mainan. “Saya kumpulin dari Pancoran, ya kayak
pemulung lah,” katanya lagi.

Sosok

Begitulah perjuangan hidup masa kecil Pak Warih yang ditempa dengan
keprihatinan. “Namun yang penting saat itu adalah doa ibu,” katanya.
Ia juga masih ingat, kala Bapaknya masih hidup, kondisi keluarganya
cukup baik. Namun kemudian Bapaknya mengalami sakit yang lumayan
berat, leukimia. ”Padahal Bapak tidak pernah sakit sebelumnya,” kata Pak
Warih. Waktu itu obat untuk leukimia sangat sulit dan mahal. “Bisa
dibilang, untuk pengobatan Bapak itu habis-habisan, dari semua apa
yang kita punya,” ujar Pak Warih. Menurut cerita yang masih diingat
Pak Warih, obat leukimia itu dulu harus dibeli di Singapura. Namun takdir
harus diterima, setelah berobat sekian lama, Bapaknya meninggal dunia.
Sekolah hingga kuliah dengan Prihatin
Pak Warih menjalani TK sampai SD di Muhammadiyah Jakarta.
Sekolah menengah di SMP 115 Jakarta dan SMA di Magelang. Pada
waktu akan menamatkan SMP, Pak Warih melihat ada kemungkinan
ia tak melanjutkan sekolah ke SMA. “Tapi Tuhan baik sama saya,” ujar

Pak Warih. Kakak Ibunya lalu mengambil Pak Warih menjadi anak asuhnya. “Jadi saya ikut ke Magelang untuk sekolah SMA,” sambungnya. Di
tengah harapan bersekolah yang tinggi, jelang tamat SMA, Pakde-nya
mengabarkan, beliau sudah tidak punya keleluasan ekonomi membiayai
Pak Warih kuliah. Pak Warih berupaya untuk tetap kuliah. “Satu-satunya
kampus yang saya daftar waktu itu Universitas Atmajaya Jogja,” katanya. Ibunya sempat menanyakan kenapa jauh-jauh sekolah karena jelas
tidak ada biaya. Warih muda hanya menyatakan bahwa dirinya disokong
oleh teman-teman dan ada banyak beasiswa. “Alhamdulillah saya lulus
dengan baik, dengan bantuan teman-teman dan beasiswa. Waktu kuliah
di Jogja itu, Warih muda tidak ngekos seperti mahasiswa lainnya. “Karena
tidak ada biaya, Saya dulu menumpang dengan teman yang membantu
saya,” katanya. Sekian tahun menumpang itu dijalaninya dengan hanya
tidur di karpet kamar kos temannya itu. Makan pun dulu dijalaninya seperti
diet. “Saya makan hanya 1 kali sehari,” katanya. Itulah yang menempanya
sehingga kuliahnya pun ia percepat selesainya. “Saya lulus 3 tahun,” ujar
Pak Warih. Waktu itu tahun 1987. Sebenarnya, ia bisa lulus lebih cepat,
namun ia memiliki ambisi untuk mengerjakan skripsi yang belum pernah
ada ketentuannya di Indonesia, yakni mengenai Hukum Ekonomi. “Waktu
itu Lembaga leasing belum ada ketentuannya, itu yang membuat saya
sedikit mundur lulusnya,” kata Pak Warih.
Nyari Kerja hingga Masuk Kejaksaan
Selesai kuliah, Warih muda pun bergegas mencari kerja. Awalnya ia ikut
temannya kerja serabutan di daerah Jakarta Barat sekitar tahun 1987
dan 1988. “Saya berusaha mencari kerja di bidang hukum ekonomi,”
katanya. Kemudian Pak Warih mencari pekerjaan yang sesuai minatnya.
“Ujungnya saya masuk kejaksaan,” katanya. Ada kisahnya masuk
Kejaksaan itu. Saat itu ia sedang naik bus Kopaja. “Tiba-tiba di Jalan
Rasuna Said jalanan macet, infonya ada demo,” cerita Pak Warih. Ia pun
turun untuk melihat demo itu. “Ibaratnya saya dari kampung ke Jakarta
lagi untuk lihat kerumunan demo di depan Kejaksaan Tinggi. Rupanya
setelah bertemu seorang temannya, itu bukan demo, tapi sedang ada
pendaftaran pegawai Kejaksaan. Mulanya, Pak Warih tidak terpikir untuk
menjadi pegawai negeri. “Tiba-tiba teman saya nanya, bawa gak lamaran
kerja,” ujar Pak Warih. Ia pun menjawab, masih ada berkas yang belum
ia serahkan ke institusi lain. Rencananya ia mau melamar kerja ke bank.
Temannya itu minta berkasnya. Lalu lamarannya pun dibantu menuliskan
nya, termasuk membeli materainya. “Saya tinggal tanda tangan,” kata
Pak Warih. Ia pun diantar untuk memberikan berkas itu. “Serasa saya
ditolong Tuhan,” kata Pak Warih. Ia pun lulus masuk Kejaksaan tahun
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1989 itu. Tapi teman yang membantunya itu malah tidak lulus. Pak Warih
mendengar temannya itu sekarang sudah menjadi Notaris. Sempat
Pak Warih gamang untuk melanjutkan masuk ke Kejaksaan,
karena ia juga diterima di tempat lain. “Saya lapor pada ibu, dan
minta nasihat dari orang yang saya tuakan, yang akhirnya saya bulat
memilih Kejaksaan,” katanya. Ia mengibaratkan masuk ke Kejaksaan
lewat “tangan Tuhan”, karena tidak pernah ia rencanakan.
Di Kejaksaan, awalnya Pak Warih ditempatkan di Kejaksaan Agung,
bidang tindak pidana umum. Saat itu rupanya Kejaksaan Agung
ada restrukturisasi dan ada pengembangan. “Saya masuk tim yang
membidangi jamdatun,“ ujarnya. Pak Warih ikut merintis bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berdiri tahun 1991 itu. “Saya sempat
jadi ujung tombak di dalamnya,” katanya. Ketika keluar SK, sampai jadi
jaksa, Pak Warih dapat tugas di tempat lain. “Saya lama di datun, dan
waktu itu belum banyak jaksa yang mau di datun,” katanya. Datun itu
ibarat lembaga baru, belum ada peminat hingga berkembang. Sebenarnya ia sempat dipindah ke tempat lain, namun ditarik kembali. ”Pimpinan
minta untuk dibantu, tugasnya lebih banyak, sebagai Pengacara
Negara,” katanya. Sebagai Pengacara Negara, apabila Pemerintah
dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara, ia menjadi kuasa hukumnya. “Supaya GCG-nya tetap terjaga, Datun pun memberikan
pendapat hukum. Sekarang hampir seluruh BUMN bermitra dengan
Jamdatun,” katanya. Pak Warih sempat membantu beberapa kasus
Bank Indonesia, BLBI dan kasus lainnya. Pak Warih kemudian pindah ke
Metro Lampung sebagai Kasipisus tahun 2000. Tahun 2001, Ia pindah
ke Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai Kasi Ekonomi di Bagian intelejen.
Pekerja Militan untuk Negara
Lalu bulan Februari 2004 Pak Warih bergabung dengan KPK. Ia
bergabung di KPK Jalan Veteran. Di sana Pak Warih mengabdi selama
2 tahun, dan tahun 2005 akhir ia kembali ditarik ke Kejaksaan Agung
sebagai Kepala Bidang Hubungan Media Massa atau Humas. Ia pun
memperbaiki hubungan dengan teman-teman Jurnalis. “Di Humas
itu, saya bertumbuh dari yang tidak tahu apa-apa sampai paham soal
kehumasan,” katanya. Tahun 2007 Pak Warih dipindah ke Kota Batu
sampai 2010. Lalu tahun 2010 ia pindah ke Bali sebagai Asisten Pengawasan di Kejaksaan Bali. Lalu ia pun kembali bergabung di KPK sebagai
Direktur Penuntutan. “Ya, itu semua Tuhan lagi yang mengarahkan,”
katanya. Waktu itu ia sedang menikmati penugasan di Kejaksaan, lalu tibatiba diperintah untuk mengikuti tes sebagai Direktur Penuntutan karena
beberapa calon tidak berhasil. Lalu Pak Warih pun mengikuti tes
dan alhamdulillah terpilih. Bulan Juli 2011 ia diangkat jadi Direktur
Penuntutan KPK tersebut. Tahun 2012, Pak Warih juga merangkap
sebagai Plt. Direktur Penyidikan KPK. Bulan Agustus 2012, ia dikukuhkan
sebagai Deputi. Bayangkan 3 posisi yang sulit ia emban sekaligus saat
itu. “Orang bertanya, kok saya kuat? Saya bilang ini udah garis tangan
dari Tuhan yang harus saya jalani,” katanya. Bercerita tentang pengalaman di KPK, Pak Warih menyatakan, dengan sistem yang diciptakan, mau
tidak mau akan membuat seseorang menjadi pekerja yang militan untuk
negara. “Kerja tidak kenal waktu. Pulang subuh, ganti baju saja, hanya
sempat nengok anak. Itu kalau kita mau operasi, nangkap orang OTT,”
kata Pak Warih. Dari pengalamannya, dari berbagai kasus korupsi,
kesannya pelaku korupsi itu umumnya terlihat santun, baik, dan jauh
dari imej jahat. Ia mencontohkan kasus Hambalang yang melibatkan
Andi Malarangeng, atau Anas Urbaningrum, yang memiliki basis agama
yang kuat. Lalu Angelina Sondakh. “Kita harus bekerja dengan sungguhsungguh dan teliti, karena cara kerja korupsinya sangat halus,” katanya.

Sosok

Jadi kalau secara kasat mata, tidak terlihat adanya tindak pidana korupsi.
Lalu ada kasus korupsi Ketua MK, padahal itu tidak bisa kita bayangkan
sebelumnya di tengah negara kita sedang membangun demokrasi
berpolitik. Di antara kasus korupsi yang pernah diungkap terdapat satu
kasus yang unik. “Saya ngebayanginnya kayak nonton film-film, ditemukan
hasil yang didapat disimpan oleh pelaku itu di tempat yang tidak semestinya, seperti di tembok,” katanya. Pak Warih juga bercerita, ada yang
waktu digeledah ternyata jumlah uang di tas yang sudah berdebu dalam
lemari dengan jumlah uang sangat banyak dalam mata uang asing
sampai pemiliknya pun bilang “ohh masih ada ya uangnya”. Itu yang
menghiburnya saat bekerja di KPK, terutama saat mengungkap kasus
kejahatan yang canggih. Ada juga kasus SKK Migas, dimana tertangkap dosen yang baru mendapat gelar teladan. “Pada dasarnya, semua
berdasarkan aduan masyarakat, yang kemudian dibuktikan apakah omong
kosong atau bukan. Alhamdulillah di zaman saya, korupsi beberapa
Menteri bisa diungkap,” kata Pak Warih. Menurut Pak Warih, laporan
atau pengaduan masyarakat menjadi bahan diskusi di timnya.
“Seperti puzzle yang coba kita susun. Setelah terlihat keterkaitan, baru
diajukan secara berjenjang untuk penyadapan,” kata Pak Warih. Jadi
tidak main sadap, harus ada informasi awal. “Saya selaku pengendali
penyadapan, mengarahkan tujuannya apa dan urgensinya bagaimana.
Jadi apa yang mau dicari, dikawal ketat,” ujarnya.
Risiko dan Pembenahan KPK
Menjadi petugas KPK, tentu ada risikonya. “Risiko ini bukan hanya untuk
saya, tapi juga keluarga. Saya selalu tegaskan pada keluarga, risiko ini
ada, dan jangan menantang risiko. Tapi kalau itu konsekuensi dan tidak

bisa dihindari, maka kita harus hadapi,” tambahnya. Tentu saja mitigasi
risiko juga harus dilakukan. “Yang juga saya tekankan, tugas ini wajib
kita laksanakan karena ada penugasan. KPK tidak mencari-cari
kesalahan. Itu tidak boleh,” tegasnya. Selama bertugas di KPK Pak
Warih juga telah membenahi struktur satu unit kerja yang saat ini
menjadi ikon di KPK, khususnya mengenai proses hukum di Lakbusi
(pengelolaan aset dan barang bukti) yang ia buat seperti film bagaimana
mengolah barang bukti. “Saya lihat perkembangannya semakin baik dan
semakin maju,” katanya. Saat ini unit tersebut juga mengelola
dan menangani barang bukti elektronik. Menurutnya itu tidak bisa
sembarangan. “Kita buat aturannya,” katanya. Pak Warih juga menyatakan, di zamannya pertama kali dilakukan penindakan tindak pencucian
uang. Baginya, silahkan orang menilai apa yang dikerjakannya. Selama
bertugas di KPK, keterlibatan beberapa menteri di kasus korupsi telah
diungkap, juga beberapa kasus besar. Juga di zamannya juga pertama
kali diberlakukan tuntutan hukum pencabutan berpolitik. “Banyak yang
saya cabut hak politiknya,” katanya.
Yayasan Membantu yang Susah
Tahun 2015, pengabdian Pak Warih di KPK pun selesai. Pak Warih
selanjutnya ditugaskan sebagai Kajati di Kalimantan Barat. Ketika
masuk Kalbar, rupanya banyak kasus yang tertunda. “Di Kalbar ada banyak
kasus menarik. Saya juga belajar dan diasah hati nuraninya terhadap
orang-orang yang baik dari zaman kecil saya. Seperti pemulung dan
pengamen, tapi jangan ditafsirkan saya pengen riya,” kata Pak Warih.
Di Kalbar itu Pak Warih dipertemukan dengan orang-orang yang secara
ekonomi jauh di bawah kondisi keprihatinannya dulu. “Dulu saya sudah
prihatin, tapi mereka jauh lebih prihatin lagi,” ujar Pak Warih. Lalu ia
mengangkat mereka jadi anak asuh. “Jumlahnya lumayan, waktu itu
modalnya nekat aja, belum ada teman dan belum ada yang satu visi
dengan saya, tapi sudah izin istri,” katanya. Sebanyak 100-an anak
pemulung dan pengamen yang menjadi binaan Pak Warih, yang
hingga saat ini masih diasuh, dibina, dan dibiayainya. Untuk itu ia
membentuk Yayasan bersama mahasiswa. Namun Pak Warih tidak ikut
dalam operasional Yayasan itu. Pak Warih hanya membiayainya saja.
“Alhamdulillah, anak asuh saya ada yang akan jadi sarjana,” katanya.
Setelah penugasan di Kalbar, Pak Warih kemudian menjadi Kajati DKI.
“Setelah itu saya ditugaskan Jaksa Agung untuk mencoba lowongan
sebagai Staf Ahli di Kementerian BUMN. “Beliau meminta saya membantu
Kementerian BUMN dan Menteri BUMN agar BUMN tidak bermasalah di
kemudian hari,” katanya. Pak Warih pun menganggap ini sebagai tugas
negara, untuk menjaga BUMN dan Kementerian BUMN tidak tergelincir,
melalui pelaksanaan tata kelola yang baik. “Alhamdulillah, ketika saya
masuk, saya dapat suasana yang menyejukkan dengan adanya core
value AKHLAK,” ujar Pak Warih. Ia senang dengan situasi sekarang,
di Kementerian BUMN dan di BUMN, core value tersebut dilaksanakan
secara sungguh-sungguh. “Memperbaiki itu butuh perjuangan dan apa
yang dicanangkan Pak Menteri perlu didukung,” katanya lagi.
Hati-Hati dengan Kerugian Negara
Sebagai Staf Ahli, Pak Warih menjaga jangan sampai terdapat
pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Setiap
kebijakan yang dilaksanakan Kementerian BUMN selalu berimplikasi
pada keuangan. “Semuanya masuk ke ranah keuangan negara,”
katanya. Satu langkah saja salah atau keluar dari GCG, itu bisa
disebut kerugian negara yang tidak semata-mata hanya pidana, tapi
bisa perdata. “Termasuk membantu di Yayasan BUMN perlu ditekan
kan GCG-nya,” tegasnya. Pak Warih paling konsern dalam memberikan
masukan, terkait sumbangan dari BUMN itu juga dari negara, sehingga
hati-hati dalam mengelolanya. “Yang kita jaga jangan sampai mengarah
pada tindak pidana korupsi,” kata Pak Warih. Ia juga mengingatkan agar
ketentuan internal di Kementerian BUMN dan di BUMN, jangan sampai
tidak sesuai dengan aturan yang jadi acuan bagi penegak hukum.
Bicara mengenai keluarga, ada yang menarik dari Pak Warih. Anak
sulungnya ternyata sudah jadi lawyer, dan anak keduanya jadi dokter.
Namun yang ketiga masih berumur 6 tahun. “Si Bungsu mau masuk
SD,” kata Pak Warih. Dalam hal pendidikan, Pak Warih melanjutkan
pendidikan S2 dan S3 setelah memiliki uang sendiri yang cukup,
dengan dukungan sang istri. “Itu sebagai motivasi untuk anak saya agar
bersemangat dan termotivasi menempuh pendidikan sebagai bekal
hidupnya,” ujar Pak Warih. Untuk para pegawai Kementerian BUMN,
Pak Warih berpesan agar melaksanakan pekerjaan dengan sungguhsungguh. “Pedomani core value dan laksanakan. Kerja ikhlas dan
Allah akan melihat,” katanya. Pak Warih ingin kehadirannya di
Kementerian BUMN ini bermanfaat, bukan hanya sekedar hadir. “Dan
permasalahan hukum harus semakin menurun dan berkurang. Saya siap
membantu sepenuh hati dengan pengalaman saya,” kata Pak Warih.
Menurutnya, penyimpangan itu selalu ada triknya, selalu “halus-halus”
semua. Di ujung wawancara, Pak Warih menyampaikan bahwa kerja
tuntas, beryukur, tidak perlu iri dan berbagi adalah motto hidupnya. “Kita
syukuri apa yang ada, saya bilang tidak ada kegagalan dalam hidup,
kan ini bukan pertandingan,” katanya. Menurutnya, tidak perlu jadi orang
hebat atau orang kaya untuk berbagi. “Sekecil apa pun akan
bermanfaat,” katanya. Pak Warih meyakini, tidak ada sesuatu yang
terjadi tanpa seizin Allah. [UG/RR/Ara]
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Mutiara Papua Mampu
Memimpin BUMN

BUMN Untuk Indonesia

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun Kawasan Indonesia Timur masih terus berlanjut.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan kawasan pariwisata yang diperhatikan, tetapi juga Sumber
Daya Manusia yang kemampuannya terus dikembangkan. Daerah yang menjadi perhatian Pemerintah
Indonesia salah satunya adalah Papua.

Program Perekrutan Bersama (PPB) Papua diselenggarakan khusus
bagi Putra dan Putri Terbaik Papua dan Papua Barat untuk bergabung
dengan Badan Usaha Milik Negara. Mereka diberi kesempatan untuk
belajar, bertumbuh, dan berkontribusi kepada tanah air tercinta,
Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai AKHLAK (Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

untuk memajukan tanah Papua dan seluruh warganya sejajar dengan
daerah lainnya di tanah air. Kita memasuki sebuah semangat dan lembaran
baru dalam mengelola potensi pembangunan khususnya Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ujar
Wapres dalam sambutannya di acara pelantikan putra-putri Papua dan
Penyandang Disabilitas di Istana Wakil Presiden beberapa waktu lalu.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian
BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian
PPN/Bappenas) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Hal ini sesuai
dengan Kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang
mengamanahkan perekrutan 1.000 Putra dan Putri terbaik Papua dan
Papua Barat untuk ditempatkan di BUMN seluruh Indonesia sejak 2019
lalu. Arahan orang Nomor Satu di Indonesia tersebut ditindaklanjuti dalam
Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-165/MBU/03/20
tanggal 2020 yang menunjuk FHCI sebagai Koordinator sekaligus
Pelaksana Program Perekrutan Bersama Putra/Putri Papua dan Papua
Barat.

Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, BUMN memiliki
agenda transformasi dan tanggung jawab sosial di bidang human
capital, yaitu agenda keberpihakan tidak hanya kepada talenta
perempuan dan milenial juga kepada penyandang disabilitas dan
talenta di Papua. Bahkan, menurut Erick, saat ini terdapat dua orang
putra-putri Papua yang menjadi Direksi BUMN. Mereka adalah Direktur
Costumer Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Venusiana Papasi,
dan Direktur PT Freeport Indonesia, Claus Wamafma. “Hal ini tentu akan
memberikan inspirasi positif bagi Mutiara Papua muda lainnya karena
membuktikan talenta Papua mampu menjadi pemimpin perusahaan kelas
dunia,” katanya.

Sejak digagasnya program tersebut pada 2019 hingga 2020, FHCI
telah merekrut sebanyak 776 putra-putri terbaik Papua, dengan rincian
522 orang pada 2019 dan 254 orang pada 2020. Mereka telah ditempatkan di 55 BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian, progres
pencapaian target 1.000 putra-putri terbaik Papua telah tercapai 77%.
Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin menekankan,
adanya program PPB Papua merupakan bukti keseriusan pemerintah
dalam mengimplementasikan komitmennya untuk memajukan tanah
Papua. “Pemerintah serius dalam mengimplementasikan komitmennya

“Saya percaya putra-putri Papua memiliki potensi besar, kemampuan
yang tinggi, dan kemauan yang kuat. Oleh karena itu, teruslah kejar
prestasi, kami di BUMN siap menyambut adik-adik, siapkanlah diri
berkarya untuk Indonesia bersama BUMN,” ujar Erick. Saat ini, BUMN
tidak hanya berupaya memenuhi taget keberpihakan kepada putraputri Papua, tetapi juga memberikan pembekalan-pembekalan kepada
mereka melalui pelatihan sehingga mereka yang telah bergabung
mempunyai kemampuan dan daya juang yang sama. Mereka diharapkan
dapat saling bekerja sama dalam satu core values AKHLAK.[TimPS]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 5 | Juni 2021

8

PENGUATAN
MANAJEMEN RISIKO
PADA BUMN
Oleh Sugianto

BUMN Indonesia sarat pengalaman mengenai praktik manajemen risiko,
yang dapat menjadi pembelajaran. Bercermin dari insiden keputusan
masa lalu pada BUMN, mulai dari investasi yang gagal menghasilkan,
kerjasama berujung sengketa berlaru-larut, jerat tindak pidana korupsi bagi manajemen dan karyawan BUMN. Bahkan, risiko yang gagal
ditangani secara dini, dapat merembet pada risiko lainnya, yang berujung
menjadi prahara bagi
BUMN.

Sekilas

Kementerian BUMN telah mengidentifikasi praktik manajemen risiko
seluruh BUMN, mulai dari standar dan kebijakan, struktur organisasi
dan SDM. Secara umum, praktik yang baik telah dijalankan BUMN
Perbankan, karena faktor regulasi yang ketat, pengawasan OJK
dan efektivitas pasar. Pendalaman pun dilakukan kepada BUMN
Perbankan, khususnya Bank Mandiri. Belakangan, benchmark dilakukan
kepada PT Inalum (Persero).
Menteri BUMN membentuk Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan
Keuangan BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol, berdasarkan
SK BUMN Nomor SK-85/MBU/Wk2/11/2020 serta SK-83/MBU/03/2021.
Tim ini antara lain menghasilkan pemetaan risiko utama dan
akar penyebab risiko yang sering terjadi baik pada level tata kelola
korporat, investasi maupun konstruksi serta mekanisme yang tepat untuk
mengatasi akar penyebab. Pendekatan solusi manajemen risiko yang
disarankan mencakup lima pilar manajemen risiko, yakni struktur dan
proses, alat dan ukuran, pendelegasian wewenang, audit/pengawasan,
serta budaya dan sikap terhadap risiko.
Pendekatan lima pilar manajemen risiko kemudian direplikasi kepada
BUMN lain. Persyaratan utama pendekatan ini adalah identifikasi dan

evaluasi risiko BUMN yang tepat dan akurat. Seperti dokter, jika salah
mendiagnosis, pengobatan gagal menyembuhkan dan gagal mencegah
kembalinya penyakit yang sesungguhnya.
Manajemen Risiko Ke depan
Di tahun 2021, dibentuk Tim Implementasi Penguatan Manajemen
Risiko Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Nomor SK-180/
MBU/05/2021 tentang Tim Implementasi Penguatan Manajemen Risiko
BUMN. Tak tanggung-tanggung, komposisi tim tersebut mencerminkan
kolaborasi pimpinan BUMN (ketua tim adalah Direktur Manajemen
Risiko Bank Mandiri) dan pimpinan Kementerian BUMN. Tugas penting
yang mesti dilaksanakan adalah rancangan kebijakan umum manajemen risiko BUMN dan kebijakan spesifik masing-masing klaster BUMN,
pengembangan kemampuan penguatan implementasi manajemen
risiko, standardisasi profil manajemen risiko BUMN, perbaikan proses
perencanaan dan pelaporan manajemen risiko dari BUMN. Tugas
lainnya adalah membangun dashboard pemantauan manajemen
risiko beserta desain infrastruktur TI untuk proses perencanaan,
implementasi dan pemantauan manajemen risiko BUMN dan pelaporan
ke Kementerian BUMN.
Proses penguatan manajemen risiko terintegrasi dan menyeluruh untuk
BUMN, masih dalam proses. Hal-hal hebat membutuhkan komitmen,
energi dan waktu, agar manfaat meningkatkan kinerja, mendorong
inovasi dan pencapaian sasaran segera dapat diraih BUMN secara
konsisten dan berkelanjutan.
Penulis, Analis Manajemen Risiko pada Asdep
Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan
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Rangkuman

Kegiatan

Mei 2021

KOMITMEN BERSAMA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto beserta Pejabat Eselon II di
lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, yakni Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Chairiah, Kepala Biro Humas
dan Fasilitasi Dukungan Strategis Rainoc, Kepala Biro Umum dan
Keuangan Susi Meyrista br Tarigan, dan Inspektur Suprianto menandatangani Komitmen Bersama dalam rangka mengimplementasikan
seluruh program reformasi birokrasi dan berupaya meningkatkan nilai
reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kementerian BUMN (4/5).
TITIK TERANG SENGKETA SARINAH-PARNA RAYA
Sengketa hukum antara PT Sarinah (Persero) dengan PT Parna
Raya akhirnya menemui titik terang. Setelah adanya kasus hukum
mengenai komposisi kepemilikan saham kedua belah pihak berlangsung
sejak perjanjian kerjasama keduanya ditandatangani pada 25 Juli
2007 lalu, PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya akhirnya sepakat
menempuh jalur damai. Acara tersebut dilakukan di Gedung Kementerian
BUMN RI (4/5).
PERESMIAN PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala
Nugraha Mansury meresmikan subholding pertama PT Pertamina
(Persero) yaitu PT Pertamina International Shipping (PIS). Acara
peresmian tersebut dilaksanakan di Ruang Yudhistira, Gedung Patra
Jasa (5/5). Hadir juga dalam acara tersebut Direktur Utama Pertamina
Nicke Widyawati, Komisaris Utama Pertamina International Shipping A.
Junaedy Ganie, dan jajaran Direksi Subholding Shipping.

Agenda

BANK MANDIRI DUKUNG KEJUARAAN
BOLA BASKET KONTINENTAL
Bank Mandiri (5/5) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung
kejayaan Indonesia melalui prestasi olahraga. Kali ini, Bank Mandiri
menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait dukungan perseroan atas penyelenggaraan kejuaraan bola basket kontinental bertajuk
FIBA Asia Cup pada 16-28 Agustus 2021 mendatang. Penandatanganan
MoU tersebut dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi,
Ketua Umum PP PERBASI Danny Kosasih serta disaksikan oleh Menteri
BUMN Erick Thohir, di CGV FX Senayan, Jakarta.
MENINJAU KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG
Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Indonesia maju di
antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan
Sri Mulyani, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Direktur Utama
PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi meninjau secara langsung
perkembangan pembangunan konstruksi salah satu proyek strategis
nasional, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), pada Selasa, 18 Mei
2021. Saat ini pembangunan proyek tersebut diketahui telah berada pada

kisaran 73 persen dari keseluruhan proses pembangunan dan ditargetkan
selesai pada akhir tahun 2022 mendatang.
HALAL BI HALAL BERSAMA MENTERI BUMN
Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan mempererat silaturahmi di antara keluarga besar Kementerian BUMN dan BUMN,
telah dilaksanakan “Halal Bi Halal Bersama Menteri BUMN” secara
virtual hari Rabu (19/5). Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri BUMN
I, Wakil Menteri BUMN II, Sekretaris Kementerian BUMN, seluruh pejabat
dan pegawai di Kementerian BUMN serta Direktur Utama dan Komisaris
Utama BUMN.
GALA PREMIERE FILM TJOET NYA’ DHIEN
Bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, Kementerian BUMN
bersama Yayasan BUMN menghadiri gala premiere film Tjoet Nja’
Dhien dalam rangka mendukung dunia perfilman nasional di XXI Plaza
Senayan, Kamis (20/5). Acara ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick
Thohir, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Wakil
Menteri BUMN II Kartika Wiroatmodjo, dari Yayasan BUMN hadir
Ketua Harjawan Balaningrath, pemeran utama film CND seperti Christine
Hakiem serta pegiat film Hanung Bramantyo dan Joko Anwar.
PENANDATANGAN HOA PGN, KITB DAN KIK
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menyaksikan langsung
acara penandatanganan Heads of Agreement (HOA) antara PT Perusahaan gas Negara Tbk (PGN) dengan Kawasan Industri Terpadu Batang
(KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah (21/5). Penandatanganan HOA tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama PGN, M.
Haryo Yunianto, Direktur KI Kendal, Didik Purbadi, dan Direktur Utama
KIT Batang di Gedung Kementerian BUMN.
KUNJUNGAN MENTERI KE KEBUMEN
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perdagangan Muhammad
Lutfi dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki melaksanakan
Kunjungan ke Kebumen, Yogjakarta (23/5). Dalam kesempatan ini,
rombongan Menteri kabinet Indonesia Maju berkunjung ke PT Mitra
Desa Kebumen yang berlokasi di Jl. Raya Kutoarjo - Kebumen, Dusun
Krajan, Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
Mereka juga melanjutkan kunjungan meninjau Nasabah Mekaar di Desa
Tanjungsari Kebumen Yogjakarta.
KEDATANGAN 8 JUTA VAKSIN SINOVAC
Menteri BUMN, Erick Thohir menyaksikan langsung kedatangan 8 juta
dosis vaksin bentuk bulk produksi Sinovac di Bandara Soekarno Hatta
(31/5). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Direktur Utama Bio Farma
Honesti Basyir, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra
dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin. Dengan
kedatangan vaksin tersebut, maka secara kumulatif vaksin jadi dan bulk
yang telah diterima Indonesia adalah 91,9 juta dosis.
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“

Tidak perlu menjadi hebat
atau kaya untuk berbagi.

“

Warih Sadono
Staf Ahli Bidang Implementasi
Kebijakan Strategis
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