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INFORMASI, KREASI
DAN INSPIRASI!

REDAKSI

Alhamdulillah akhirnya Media internal ini terbit (kembali!). Dalam sejarahnya, Media internal ini pernah terbit rutin tahun 2008 hingga 2012,
dalam bentuk fisik (hard copy) lalu beberapa tahun kemudian sempat
hidup beberapa edisi, meskipun tidak rutin. Setelah itu media internal ini
pun tidur panjang.

Pengarah

Awal tahun 2021 ini, Media internal Pemegang Saham ini terbit lagi. Tapi
formatnya sudah berbeda. Tidak lagi fisik. Itu sudah tidak sesuai
dengan semangat zaman di masa pandemi ini. Media internal ini akan
terbit secara soft copy dan akan disebar via grup whatsapp
internal Kementerian BUMN. Secara tetap, Media internal ini akan
ditampilkan di portal publik Kementerian BUMN. Jadi, walaupun
ini media internal, Media ini tetap akan (bisa) dibaca oleh publik.
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Kondisi itu tak terhindarkan. Tentu dengan demikian, publik (baca pihak
eksternal Kementerian BUMN) pun dapat mengetahui perkembangan
Kementerian BUMN melalui Media internal ini. Ya, itulah fungsi informasi yang diemban oleh media ini. Mau tak mau. Selain itu, media
ini akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya penulis-penulis
(utamanya dari Kementerian BUMN) yang memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi di Kementerian BUMN dan BUMN. Setelah sebuah
aplikasi bernama SIBAGAS (Sistem Berbagi Gagasan) akhir 2019 lalu
menyelesaikan tugasnya, sepertinya tak ada lahan bagi para penulis
internal untuk menuangkan ide kreasinya dalam bentuk tulisan. Media ini
akan mencoba mengakomodir dan mengisi ruang kosong itu.
Satu lagi yang ingin kami sodorkan ke pembaca adalah inspirasi.
Karenanya di media ini akan muncul rutin ruang SOSOK yang menampilkan figur-figur di Kementerian BUMN (juga bisa di BUMN) yang
diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Edisi kali ini
kami tampilkan hasil wawancara kami secara virtual dengan Wakil
Menteri BUMN I, Pak Pahala Nugraha Mansury. Semoga banyak hikmah
dari pengalaman beliau yang bisa kita petik.
Terakhir, media ini berharap akan terbit rutin setiap bulannya.
Walaupun untuk edisi perdana ini, jadwal terbitnya agak sedikit mundur
dari rencana. Tetap salam sehat untuk kita semua!
Salam hangat.
Pemimpin Redaksi

Sapa Redaksi.
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Genderang Vaksinasi
Sudah Ditabuh
Janji pemerintah

dalam memberikan vaksinasi COVID-19
kepada seluruh golongan masyarakat Indonesia mulai terpenuhi. Vaksin
CoronaVac produksi Sinovak mendarat di tanah air pada awal Desember
2020 dan disimpan dalam ruang penyimpanan khusus di PT Bio Farma
(Persero), Bandung, Jawa Barat.

Laporan Utama.

Sebelum vaksin siap didistribusikan, Menteri BUMN, Erick Thohir
meninjau persiapan kapasitas produksi, pengamanan rantai
dingin (cold chain), dan distribusi vaksin di kantor pusat Bio Farma pada
Kamis, 7 Januari 2020. Selain itu, Menteri BUMN juga meninjau
command center yang menjadi lokasi monitoring data produksi,
penyimpanan, dan distribusi secara realtime berbasis teknologi IoT
(internet of things).

AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Keenam jenis
vaksin tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan periode 2019-2020,
Terawan Agus Putranto pada 3 Desember lalu.

Prioritaskan Tenaga Kesehatan

Sesuai janji Menteri BUMN pada tahun 2020, Vaksinasi periode
pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan (Nakes) yang sangat
berdedikasi dalam memerangi pandemi COVID-19. Kegiatan vaksinasi
para Nakes di bawah naungan Rumah Sakit BUMN berlangsung di RS
Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin, 18 Januari 2020 lalu.

“Sejauh ini saya menilai, Bio Farma siap memantau pergerakan
vaksin yang sudah dikirim ke 34 provinsi. Saya meminta dengan hormat
kepada para kepala daerah untuk menjaga agar vaksin-vaksin yang
diterima berada dalam cold storage dengan suhu 2-8 derajat. Jangan
sampai ada kegagalan dalam penyimpanan di daerah sehingga kualitas
vaksin akan menurun karena penyimpanan tidak sesuai standar,” jelas
Menteri BUMN.

Menteri BUMN yang meninjau langsung kegiatan tersebut
menyampaikan, dengan adanya vaksinasi, garda terdepan kesehatan
nasional tersebut akan lebih terlindungi sehingga pelayanan yang
diberikan dalam menangani para pasien COVID-19 akan semakin
optimal. Dalam peninjauan tersebut, Menteri BUMN juga berdialog
dengan para Nakes bersama Dirut Pertamina Bina Medika IHC, Dr.dr.
Fathema Djan Rachmat.

Untuk membangkitkan keyakinan masyarakat bahwa vaksin CovonaVac produksi Sinovac memang aman dan halal, Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo tampil pertama sebagai penerima vaksin. Pada
Rabu, 13 Januari 2021 lalu, orang nomor satu di Indonesia tersebut
mendapat suntikan perdana di Istana Negara, di Jakarta. Presiden
memastikan, vaksin CoronaVac telah melalui uji klinis yang ketat dan
independen, dan memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta mendapat fatwa halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hingga kini, pemerintah telah melakukan
pemesanan atau firm order 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari
berbagai perusahaan farmasi internasional dan melalui COVAX Facility.
Holding BUMN farmasi berperan penting dalam uji klinik dan produksi
vaksin merah putih, terutama Bio Farma yang mendapat penugasan dari
Kementerian Kesehatan untuk penyediaan vaksin selama era 20202022.

“Insya Allah vaksinasi disertai disiplin protokol kesehatan akan melindungi diri, orang sekitar, dan negeri. Saya optimistis, vaksinasi para
Nakes tak hanya menguatkan sekaligus melindungi kesehatan dan jiwa
mereka, namun juga akan makin meningkatkan pelayanan seoptimal
mungkin kepada para pasien COVID-19,” ujar Menteri BUMN.

Selain Sinovac, vaksin COVID-19 yang juga akan digunakan di
Indonesia, yaitu vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Bio
Farma bekerja sama dengan Lembaga Biomolekuler Eijkman, vaksin

Sebanyak 20 Nakes yang terdiri dari para dokter, perawat, ahli
radiologi, ahli gizi, refraksionis (ahli periksa mata), apoteker, petugas
kebersihan, hingga supir ambulan dari empat perwakilan RS BUMN
mengikuti vaksinasi perdana. “Kini para tenaga kesehatan, pelayan
publik, dan masyarakat bisa divaksinasi tanpa keraguan. Vaksin Sinovac
aman, berkhasiat, dan halal,” lanjut Menteri BUMN.
PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC selaku holding rumah
sakit BUMN memiliki 35 RS yang tersebar di seluruh Tanah Air dengan
jumlah keseluruhan Nakes mencapai sekitar 18 ribu orang. Direktur
Utama Pertamedika IHC, Fathema memastikan dalam waktu 3 bulan,
seluruh Nakes yang bertugas di RS BUMN akan selesai divaksinasi.
[RR/UG/NF/MediaInternalPS]
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Vaksin
Tidak Gratis!

Oleh : Dinda Syafitri Indriadhy

Pagu awal
Rp 244,8 Miliar

Pagu Menjadi
Rp 228,6 Miliar

346
247
199

158,2 Miliar
86,6 Miliar

153,9
Miliar

74,6
Miliar
Program Pengembangan
& Pengawasan

92%
95%

2017
Pagu Anggaran

Seluruh aspek

kehidupan terkena dampak COVID-19, mulai
dari kehidupan ekonomi hingga kehidupan sosial. Satu per satu kegiatan
dan kebiasaan mengalami perubahan, bahkan kodrat manusia sebagai
makhluk sosial pun berubah. Tidak hanya di lingkup individu/
keluarga. COVID-19 berdampak pada perekonomian nasional. Pada
kuartal pertama tahun 2020 pemerintah telah mengambil kebijakan
belanja negara untuk penanganan COVID-19. Menindaklanjuti arahan
Presiden melalui Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan RAPBN TA 2020, Kementerian Keuangan melakukan penghematan
seluruh belanja kementerian/lembaga dalam rangka realokasi untuk
penanganan COVID-19. Kementerian BUMN mengalami pemotongan
yang semula memiliki anggaran Rp345.8 miliar menjadi Rp266.4 miliar
atau sebesar 79,4 triliun atau sekitar 23% dari pagu anggaran awal.
Hal yang sama terjadi pada awal tahun 2021, 12 Januari 2021 Menteri
Keuangan mengedarkan surat perihal Refocusing dan Realokasi
Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Hal tersebut merupakan
tindaklanjut dari arahan Presiden RI yang memerintahkan seluruh
jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk
memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran 2021.
Realokasi belanja tersebut menetapkan penurunan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp58 triliun atau 5,6% dari pagu awal, dari
semula Rp1.032 triliun menjadi Rp974 triliun. Anggaran
Kementerian BUMN juga terkena dampak Refocusing dan
Realokasi Belanja K/L TA 2021. Pagu anggaran semula Rp244,8
miliar dipotong sebesar Rp16,2 miliar menjadi Rp228,6 miliar.

2018

266

208

244,8
97,64%

228,6

97%

2019

Persentase Realisasi Anggaran

2020

2021

Pagu Setelah Pemotongan

Pagu Kementerian BUMN 2017 - 2021

Saat ini Kementerian BUMN sedang dalam masa pelaksanaan revisi
anggaran penghematan. Pelaksanaan revisi diwajibkan menaati kaidah
refocussing dengan cara melakukan penghematan belanja antara lain
meliputi:
1 . belanja honorarium (tim dan narasumber);
2 . perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk monev on-site
dan kegiatan promosi, pameran, dan roadshow ke luar negeri);
3 . paket meeting (FGD, raker, workshop, seminar, konsinyering, dll);
4 . belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa
konsultan);
5 . bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden;
6 . pembangunan gedung kantor;
7 . pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin;
8 . sisa dana lelang dan/atau swakelola;
9 . anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
10. serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan
lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program
vaksinasi pada Tahun Anggaran 2021.
Maka dari itu, program vaksinasi merupakan bentuk upaya dari
pemerintah dalam penanganan serta pencegahan COVID-19. Program
vaksinasi tidaklah gratis, melainkan pelaksanaanya dibiayai sepenuhnya dari anggaran belanja pemerintah/APBN. Untuk itu masyarakat yang
telah memenuhi persyaratan, dihimbau bersedia mendukung
pelaksanaan vaksinasi dengan cara bersedia divaksin, agar
herd immunity dan efektifitas belanja pemerintah dapat tercapai.

Kantor Kita.

[Penulis, Pengolah Data Perencanaan]

*Referensi:
http://www.nasional.kontan.co.id. (15 Januari 2021) Sri Mulyani akan pangkas
Rp 58 triliun anggaran belanja K/L 2021 untuk beli vaksin. dari https://nasional.
kontan.co.id/news/sri-mulyani-akan-pangkas-rp-58-triliun-anggaran-belanja-kl2021-untuk-beli-vaksin

http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/ (15 Januari 2021) Sosialisasi Refocusing
dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Dari http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/sosialisasi-refocusing-dan-realokasi-belanja-kementerianlembaga-ta-2021
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PAHALA
NUGRAHA
MANSURY
Garis Tangan,
Tantangan, dan
Legacy
Ya, barangkali tiga kata itu yang bisa mengambarkan kisah
perjalanan hidup Pahala Nugraha Mansury, yang tanggal 23
Desember 2020 lalu dipercaya sebagai Wakil Menteri BUMN I.
Redaksi Media Internal Pemegang Saham mewawancarai beliau di
tengah kesibukan Beliau, Senin itu.

Sosok.

Selalu Belajar, Kuliah dan Awal Bekerja

Pahala, begitu panggilan akrab Beliau. Ia bungsu dari empat
bersaudara. Ayahnya, Mansury, pensiunan Ditjen Pajak Kemenkeu,
sangat menekankan pentingnya selalu belajar, meningkatkan
pengetahuan. “Kalau jalan-jalan ya saya dibawa orang tua ke toko buku,”
kenangnya mengenai masa kecil. Ayahnya, adalah PNS Ditjen
Pajak yang setelah pensiun jadi dosen di FISIP UI. Masa sekolah
dasar hingga SMA ia jalani di sekolah katolik. “Mungkin karena sisi
disiplinnya yang bagus,” jawabnya singkat, ketika ditanya kenapa
bersekolah di Regina Pacis dan Kanisius itu. Tahun 1989 Pahala muda
diterima di Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia. Kuliah itu ia
selesaikan Februari 1994. Selama 3,5 tahun kemudian ia bekerja di
Andersen Consulting Group hingga 1997. Kemudian Pahala
melanjutkan kuliah di New York University.

Banyak pengalaman yang ia peroleh waktu kuliah di New York yang
terkenal sebagai pusat bisnis global. ”Itu kampus terbaik di Amerika dan
sesuai minat saya di bidang keuangan,” katanya. Di kampusnya itu,
Pahala mendapat separuh beasiswa, dengan beberapa persyaratan
termasuk kerja di kampus, jadi Asisten Profesor. “Lumayanlah dapat
diskon 50% biaya kuliah,” ujarnya. Beasiswa itu sangat membantu
sekali, apalagi di tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter. “Tahun 1997
saya berangkat di bulan Juli, Rupiah masih 2700. Begitu sampai di
sana 3 bulan kemudian Rupiah langsung lompat di atas 10 ribu,”
katanya mengambarkan kurs yang meningkat luar biasa di masa krisis itu.
Pahala juga merasakan bekerja di office of alumnee relation dan student
centre. Tugasnya membantu menjawab pertanyaan para pelajar dan
mahasiswa. “Saya jadi lebih tahu suasana belajar dan pola kerja kampus
di sana,” ujarnya.
Berkiprah di Bank Mandiri, Asessment dan Opportunity
Tahun 1999 Pahala meraih gelar MBA Finance-nya. Pahala sempat
bekerja sebentar di New York. Kemudian ia bekerja Booz Allen
Hamilton. Namun karena ia melihat Bozz Allen lebih menitikberatkan
konsultasinya ke government business, ia pun pindah ke Boston
Consultant Group (BCG). “Saya lebih tertarik ke commercial business,”
alasannya.
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Setelah tiga tahun di BCG, ia ditawari bergabung dengan Bank
Mandiri, yang baru di-merger tahun 2000. Tahun 2001-2002
Pahala menjadi konsultan dalam menyusun rencana strategis Bank
Mandiri. Untuk menjalankan strategi itulah ia diminta bergabung tahun
2003. “Saya masuk bersama dengan Pak Tiko. Di Bank Mandiri kerja
sama dengan Pak Tiko, eh di sini ketemu lagi,” katanya surprise.
Banyak kiprah yang dilakukan Pahala di Bank Mandiri. Misalnya dalam
mengelola dan mengembangkan anak-anak perusahaan. Ia berusaha
mewujudkan anak perusahaan di bidang asuransi. Juga membangun
dan membesarkan Mandiri Sekuritas. Waktu menjadi Direktur Treasury
dan Internasional, Pahala juga mengembangkan bisnis treasury dan
Internasional yang memberi kontribusi sekitar 40-an persen dari laba
Bank Mandiri. Pahala juga berhasil mengembangkan anak perusahaan Bank Mandiri di London yang sebelumnya bermasalah. “Kita coba
selesaikan masalahnya, dan hasilnya anak perusahaan itu memberi
kontribusi lumayan,” katanya bangga. Ia juga melakukan beberapa
akuisisi, antara lain Mandiri Tunas Finance, lalu Bank Mantap yang
bekerja sama dengan Taspen dan Pos. Menurutnya, dalam setiap
kebijakan yang ia lakukan, selalu dilandasi dengan assessment dan
memperhatikan opportunity bisnis yang akan dikembangkan. Selain itu,
Pahala juga memperhatikan recruiting personil dan proses bisnisnya.
Tour of Duty 3 BUMN, Renegosiasi Kontrak dan Fokus Bisnis
Tahun 2017 hingga 2019, Pahala menjalani tour of duty yang sangat
dinamis. Tahun 2017, ia diangkat menjadi Dirut PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. Tak lama, Pahala dipindah ke PT Pertamina
(Persero) dan diangkat sebagai Direktur Keuangan. Lalu November
2019, ia dipercaya menjadi Dirut PT BTN (Persero) Tbk. Pahala melihat
ini merupakan ‘garis tangan’ atau takdir yang ia harus jalani. Waktu
ke Garuda, ia mempunyai misi membenahi masalah keuangannya.
“Bagi saya itu juga bagian dari belajar, mempelajari hal baru,”
katanya. Tentu itu juga tantangan besar baginya. “Semoga itu juga bisa
jadi legacy,” tambahnya. Satu hal yang ia nyatakan dengan tegas, ia
bukan tipe orang yang mencari-cari pekerjaan. “Saya bukan model
begitu,” tegasnya.

Sosok.

Sebelum jadi Dirut Garuda, Pahala menceritakan, ia sempat dipanggil
Presiden dan ditanya beberapa hal. Presiden ternyata concern
dengan masalah renegosiasi kontrak-kontrak Garuda. Ketika jadi Dirut
Garuda, di awal-awalnya, ia pun melakukan upaya renegosiasi kontrak
itu. Pahala mendatangi Boeing, Air Bus dan Bombardier. “Yang saya
pelajari di bisnis penerbangan, operational excellence itu sangat
penting,” kata Pahala. Pahala juga memberikan penekanan kepada
penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang berpengaruh kepada
pelayanan pelanggan. “Jadi hati-hati kalau berurusan dengan TI,”
ujarnya. Sedang di Pertamina Pahala melihat kehadirannya untuk
membenahi proyek-proyek besar dan strategis yang memerlukan
partnership. Kala ia pindah ke BTN, ia melihat fokus bisnis BTN pada
bisnis retail perumahan, khususnya perumahan bersubsidi. Karenanya, di BTN ia melakukan penguatan di bidang risk management,
restrukturisasi kredit dan perbaikan bisnis proses. “Insya Allah, saya
meninggalkan BTN dengan tingkat kesehatan yang lebih baik dari
sebelumnya,” katanya.
Proses Cepat Menjadi Wamen BUMN I
Desember 2020, Pahala dipercaya sebagai Wamen BUMN I,
menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang diangkat menjadi
Menteri Kesehatan. Kala ia diminta menjadi Wamen BUMN tersebut,
sebenarnya Pahala sedang dalam perjalanan cuti. “Tiba-tiba ada yang
telpon, minta saya kembali ke Jakarta,” ceritanya. Ia pun kemudian
berdiskusi dengan Menteri BUMN mengenai kemungkinan jadi Wakil
Menteri BUMN. Pak Erick minta kesediaannya. Pahala melihat ini
kesempatan yang tidak datang dua kali. Ia pun menerimanya tanpa pikir
panjang. Menurutnya, ini sebuah kesempatan untuk memberikan
impact yang lebih besar, berbuat yang sebesar-besarnya untuk
kemajuan BUMN. “Ini tentu tantangan untuk melakukan transformasi,”
tambahnya. Proses menjadi Wamen BUMN itu pun berjalan sangat
cepat. “Tahu-tahu sudah dilantik,” katanya.

Setelah menjadi Wamen BUMN I, sebagaimana yang digariskan
Menteri BUMN, Pahala mengemban 5 misi prioritas dalam membina
BUMN. Antara lain memastikan BUMN dapat memberikan hasil yang
sebanyak-banyaknya dalam bentuk laba dan dampak sosial.
Misalnya, BUMN Pangan harus mengurangi impor supaya
tercipta ketahanan pangan nasional. Juga harus dipastikan mengenai
ketahanan energi dan sektor-sektor lainnya seperti pupuk dan
Kesehatan. Itu baru satu topik. Topik lainnya, bagaimana BUMN menjadi penggerak dalam hilirisasi, sehingga sesuai arahan Menteri BUMN
agar industri mobil listrik tidak hanya berhenti di baterai saja. Itu semua
menurut Pahala memerlukan inovasi bisnis model, dengan mengembangkan teknologi baru. “Bisa melalui kemitraan atau kita lakukan
sendiri,” katanya. “Itu dilakukan seiring dengan pengembangan talent
di BUMN kita,” tambahnya. Pandemi ini menurutnya di satu sisi bisa
menjadi momentum bagi BUMN untuk melakukan berbagai macam
upaya peningkatan efisiensi, antara lain dengan memotong biaya,
pengadaan yang tersentralisasi untuk mendapatkan skala bisnis
yang lebih optimal dan biaya yang lebih wajar. Pada portofolionya
terdapat 6 klaster dan 12 BUMN Holding. Kondisi pandemi ini memaksa
manajemen BUMN mendorong implementasi segala macam teknologi di
perusahaan agar kita bisa bekerja secara remote, memanfaatkan
digitalisasi untuk meningkatkan sales dan marketing.
Dekat dengan Realitas dan Road Map Berdebu
Apa harapan Pahala terhadap pegawai Kementerian BUMN?
Pahala melihat, kalau dihitung sejak 1998, maka sudah 22 tahun
Kementerian BUMN membenahi BUMN. Menurutnya, sudah waktunya
pegawai Kementerian BUMN lebih dekat dengan realitas pasar dimana
BUMN itu melakukan bisnisnya. Performance base menurutnya harus
menjadi dasar kinerja suatu BUMN. Menurutnya, tantangan ke depan
dengan adanya 70 proyek strategis di BUMN tentu tidak hanya didukung
di dataran BUMN, namun juga di Kementerian BUMN. “Ini pasti akan
banyak sekali aksi korporasi yang harus kita dukung,” ujar Pahala.
Road Map BUMN yang sudah ditetapkan tentu harus dipastikan benarbenar berjalan. “Tentu dengan mengajak peran serta stakeholders lain,
seperti Kementerian/Lembaga terkait,” katanya. Road Map itu baru
rencana-rencana, yang harus dieksekusi dengan penuh disiplin.
“Jangan biarkan Road Map itu jadi buku berdebu yang tidak
menghasilkan apa-apa,” tegasnya mengarisbawahi.
Di ujung wawancara, Pahala menyampaikan moto hidupnya adalah
terus belajar dan juga harus mau mendengarkan. Ia menyatakan
akan terbuka dengan berbagai masukan. Di luar itu, Pahala mengakui
bahwa dukungan isteri dan anaknya sangat penting. Dengan berbagai
kesibukannya, Pahala berusaha untuk juga memaksimalkan waktunya
bagi keluarga, terutama di weekend. “Saya usahakan nonton, makan
atau olahraga bersama-sama,” pungkasnya menutup wawancara,
mengingat ada jadwal lainnya yang harus ia hadiri. Sukses selalu, Pak
Wamen!
[RR/UG/NF/MediaInternalPS]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 1 | Februari 2021

6

Belajar, Bertumbuh, dan Berkontribusi
untuk Indonesia
Oleh : Riyuni Asih

Seseorang saat akan bekerja di suatu organisasi atau perusahaan
sering kali bertanya “Mengapa saya harus bekerja untuk perusahaan
ini dan bukan diperusahaan lain?”. Sebaliknya pun demikian, pemberi
kerja menanyakan hal serupa “Mengapa saya harus merekrut Anda
dan bukan orang lain?”
Mengomunikasikan pertanyaan mengapa seseorang perlu memilih
untuk bekerja di organisasi, dalam hal ini BUMN, adalah bagian
penting untuk dapat menarik dan mempertahankan talenta berkualitas.
Jawaban yang tepat adalah dengan menunjukkan Employee Value
Proposition (EVP), yaitu kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja
yang sama-sama berjanji untuk saling mengikatkan diri.

Definisi EVP

dari sudut pandang pemberi kerja disebut
Employer Value Proposition, sedangkan dari sudut pandang pekerja
yaitu Employee Value Proposition. Dalam hal ini, baik
pemberi kerja atau organisasi dan pekerja atau karyawan
menawarkan (propose) nilai (value) masing-masing kepada pihak
lainnya. EVP merupakan perekat antara BUMN, sebagai organisasi, dengan para pegawai, dimana kedua belah pihak bersepakat
untuk saling mengikatkan diri dan saling memberikan nilai tambah.

BUMN untuk Indonesia

Organisasi menerapkan EVP sebagai Employer Branding dengan
tujuan meningkatkan reputasi dan mempertahankan karyawan
terbaik serta menarik kandidat berbakat untuk bergabung dengan
perusahaan. Beberapa hal penting yang ditawarkan oleh pemberi
kerja antara lain dapat berupa kesempatan berkarir professional,
penyelarasan pekerjaan dengan minat personal, lingkungan kerja yang
nyaman, kesempatan belajar, serta remunerasi yang menarik. Pada
sisi lainnya misalnya, karyawan menawarkan komitmen untuk menghasilkan performa kinerja yang tinggi, kemampuan yang cepat untuk
meningkatkan kompetensi, dan memberi solusi.

Pengakuan &
Penghargaan

Kinerja &
Kontribusi Terbaik

Kesempatan Belajar

Selalu Belajar &
Meningkatkan Kompetensi

Kesempatan
Pengembangan Karir

Perilaku sesuai Core Value
AKHLAK

Ekspektasi Karyawan dan
Komitmen Perusahaan

Ekspektasi Perusahaan dan
Komitmen Karyawan

Bertumbuh, yaitu insan BUMN memiliki semangat dan kesempatan
untuk bertumbuh secara personal maupun profesional. Hal ini akan
memberikan pengaruh positif kepada insan BUMN tersebut dan juga
kemajuan organisasi.
Berkontribusi untuk Indonesia, yaitu mempunyai kontribusi atau andil,
serta memberikan manfaat bagi Indonesia. Insan BUMN secara pribadi
maupun bersama-sama dalam organisasi berperan aktif dalam memajukan dan menyejahterakan Indonesia.

Sebuah EVP yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan, bersaing
dengan kompetitor, dan dapat mencerminkan realita lingkungan kerja
internal dan konteks strategis perusahaan. Selain itu, harus memasukkan nilai dan prinsip yang diyakini dan diperjuangkan oleh organisasi.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bersamaan dengan
peringatan hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2020, Kementerian BUMN telah meluncurkan generic EVP bagi seluruh BUMN
Group, yaitu Belajar, Bertumbuh, dan Berkontribusi untuk Indonesia
(Learn, Grow, and Contribute to Indonesia).

Dengan EVP yang telah ditetapkan tersebut, BUMN dan Insan BUMN
diharapkan berkomitmen untuk saling meningkatkan values, yang akan
mengantarkan pada terealisasinya tujuan secara lebih cepat, antara
lain melalui Transformasi Human Capital. Transformasi Human
Capital yang berlandaskan Human Capital Architecture dimana termasuk di dalamnya mengenai EVP inilah, yang akan menjadi
tonggak dari setiap strategi BUMN Group untuk tidak hanya
bertahan pada bisnis yang kian dinamis, namun unggul dalam era yang
semakin kompetitif. Maka sekaranglah saatnya kita bergerak.

Belajar, yaitu dengan menjadi bagian dari BUMN, insan BUMN memiliki
kemauan dan kesempatan untuk belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kapasitasnya melalui pembelajaran formal,
sosial, maupun experiential.

Mari belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia, karena
BUMN untuk Indonesia!
[Penulis, Subkoordinator pada Asdep Bidang Manajemen SDM]
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Yakin Pada Vaksin
COVID-19 ini banyak merubah kebiasaan dan membuat kita merindukan banyak hal.
Mulai dari makan durian saat perjalanan dinas, berkumpul di Hari raya, sampai adanya
keluarga dan pegawai kantor yang harus berpulang.

Sampai tulisan

ini dibuat, 23 Januari 2021, jumlah kasus
COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tren menurun. Hampir 1
juta kasus dari total kasus di seluruh dunia mencapai 96.2 juta.
Namun, perlahan-lahan hari kelam ini mulai kelihatan titik terangnya.
Itu karena hadirnya vaksin. Walau ada juga spekulasi dan bumbubumbu berita hoaks mengiringi hadirnya vaksin ini. Mulai dari mulai
adanya chip yang ditanam sampai bahan kimia yang berbahaya pada
vaksin ini. Tulisan ini akan membahas serba-serbi vaksin COVID-19
agar kita semua yakin pada vaksin.
Menurut KBBI, vaksin adalah bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah
dilemahkan. Menurut Ahli Kesehatan Prof. dr Hasbullah Thabrany, MPH,
DrPH, vaksin adalah bagian dari virus yang sudah dilemahkan atau tak
mampu menyebarkan penyakit yang kemudian disuntikan ke tubuh
manusia. Dikutip dari berbagai sumber, vaksin COVID-19 memiliki
manfaat untuk menciptakan respon antibodi untuk sistem kekebalan
tubuh. Vaksin juga mampu mencegah virus masuk ke dalam tubuh,
menghentikan virus menyebar ke seluruh tubuh. Tentunya vaksin akan
membantu mengurangi penyebaran COVID-19 untuk melindungi orangorang di sekitar.

Sekilas.

Vaksin COVID-19 memiliki bermacam jenis. Di Indonesia setidaknya ada 7 jenis vaksin yang akan dipakai berdasarkan SK Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/2020. Yakni vaksin yang
diproduksi PT Bio Farma, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm, Moderna,
Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac.
Pertanyaan berikutnya, apa beda vaksin tersebut dan mana yang paling
manjur? Dikutip dari beberapa sumber, berikut perbedaan jenis vaksin
COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia:

Pertama, vaksin Oxford-AstraZeneca. Jenis vaksin ini adalah vektor
adenoviral rekombinan. Dikutip dari Very Well Health, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen,
seperti SARS-CoV-2, untuk memicu respons imun. Bagian tertentu dari
virus dapat menjadi sasaran dan vaksin ini. Umumnya aman digunakan
pada populasi orang yang besar bahkan mereka yang memiliki masalah
kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Satu kelemahan dari vaksin vektor adenoviral rekombinan adalah kemungkinan
diperlukannya suntikan penguat dari waktu ke waktu.
Kedua, Vaksin China National Pharmaceutical Group Corporation
(Sinopharm). Jenis vaksin Sinopharm ini memanfaatkan virus
Corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated
vaccine. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang
menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus.
Dikutip dari New York Times, jenis vaksin Sinopharm bekerja dengan
mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus
corona SARS-CoV-2. Antibodi menempel pada protein virus, seperti yang
disebut lonjakan protein yang menempel di permukaannya. Setelah
divaksin dengan vaksin Sinopharm, sistem kekebalan tubuh dapat
merespons infeksi virus Corona hidup. Salah satu jenis sel kekebalan
yaitu sel B menghasilkan antibodi yang menempel pada penyerang.
Antibodi yang menargetkan spike protein dapat mencegah virus
memasuki sel.
Ketiga, Vaksin Moderna. Jenis vaksin ini menggunakan messenger
RNA (mRNA). Virus Corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S. Vaksin mRNA memberi petunjuk
kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak
berbahaya. Setelah vaksinasi, sel mulai membuat potongan protein
dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan
mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun
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respons kekebalan dan membuat antibodi. Jenis vaksin ini untuk orang
yang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan dua suntikan
yang diberikan selang 28 hari. Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit Amerika Serikat (CDC) memaparkan beberapa kriteria orang
yang tidak disarankan menerima vaksin Moderna, sebagaimana dikutip dari situs resmi CDC. Satu, orang yang pernah mengalami reaksi
alergi parah (anafilaksis) atau reaksi alergi langsung meskipun tidak
parah terhadap bahan apa pun dalam vaksin mRNA. Kedua, orang yang
pernah mengalami reaksi alergi yang parah (anafilaksis) atau reaksi
alergi langsung bahkan tidak parah setelah mendapatkan dosis pertama
vaksin. Reaksi alergi langsung berarti reaksi dalam 4 jam setelah
divaksinasi, termasuk gejala seperti gatal-gatal, bengkak, atau mengi
(gangguan pernapasan). Reaksi alergi terhadap polietilen glikol (PEG)
dan polisorbat. Polisorbat bukanlah salah satu bahan dalam vaksin
mRNA tetapi terkait erat dengan PEG, yang ada di dalam vaksin. Orang
yang alergi terhadap PEG atau polisorbat sebaiknya tidak mendapatkan
vaksin mRNA.

Sekilas.

Keempat, vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin ini disebut juga BNT162b2
yang berbasis teknologi messenger RNA (mRNA). Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan, sehingga bisa
diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Virus yang tidak aktif
ini tidak menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respons perlawanan. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik
virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik
dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang
merangsang respons imun. CDC mengatakan jenis vaksin PfizerBioNTech direkomendasikan untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas.
Sama seperti vaksin Moderna, CDC juga memberikan sejumlah kriteria
bagi orang-orang yang tidak disarankan menerima vaksin Pfizer yang
sama seperti vaksin Moderna.
Kelima, Vaksin Sinovac. Jenis vaksin Sinovac ini bekerja untuk
menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat
melawan virus Corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode

virus yang telah dimatikan (inactivated virus). Lewat cara tersebut maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19,
SARS-COV-2, tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Vaksin ini
diberikan dalam dua dosis atau perlu dua kali suntikan.
Keenam, Vaksin Novavax. Nama vaksin ini berasal dari nama perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat yang
mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin
melawan COVID-19. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang
dibuat khusus yang meniru protein spike alami dalam virus Corona.
Dikutip dari Very Well Health, vaksin ini bekerja dengan memasukkan
protein yang memicu respons antibodi, yang menghalangi kemampuan virus Corona di masa depan untuk mengikat sel dan mencegah
infeksi. Protein tersebut dikombinasikan dengan adjuvan Matrix-M
Novavax, yang penting dalam meningkatkan respons imun yang
ditimbulkan oleh antigen protein.
Ketujuh, Vaksin Merah Putih yang diproduksi PT Bio Farma. Jenis
vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma menjadi salah satu
jenis vaksin virus Corona yang akan digunakan di Indonesia. Dalam
perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19.
Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau Good Manufacturing Practice (GMP) ini resmi diberikan oleh Badan Pengawas Obatobatan dan Makanan (Badan POM) kepada pihak Bio Farma. Tujuh
vaksin tersebut tentunya punya masing-masing memiliki tingkat efikasi
yang berbeda-beda diukur di tahap uji klinis terkontrol dan tentunya pasti
efektif digunakan oleh masyarakat luas. Terbukti dari Presiden Jokowi
yang sudah disuntik vaksin pada 13 Januari 2021 dan beberapa tokoh
masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya.
Jadi kamu pilih vaksin yang mana? Atau yang penting gratis. Namun,
apapun vaksinnya, tujuannya sama, yakni untuk melindungi diri dan
melindungi negeri dari pandemi.
[Rere/MediaInternalPS]
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Rangkuman Kegiatan Januari 2021
Pengecekan Charging Station

(2 Januari 2021)
Menteri BUMN melakukan pengecekan sejumlah fasilitas stasiun
pengisian mobil listrik (charging station) di Denpasar, Bali.
Sambil menguji coba mengendarai mobil listrik, Menteri BUMN,
Erick Thohir menunjukkan optimisme-nya akan kesiapan
Indonesia untuk menjadi pemain utama industri mobil listrik.

Tinjauan Command Center Vaksin

(7 Januari 2021)
Didampingi Direktur Utama Honesti Basyir, Menteri BUMN,
Erick Thohir meninjau command center - tempat memonitor data
produksi, penyimpanan dan distribusi secara realtime berbasis
teknologi IoT (internet of things) - fasilitas produksi, dan
penyimpanan vaksin COVID-19 di Bio Farma, Bandung, Jawa
Barat.

Vaksinasi Nakes

(15 Januari 2021)
Menteri BUMN, Erick Thohir optimis, vaksinasi para Nakes tidak
hanya akan menguatkan sekaligus melindungi kesehatan dan
jiwa mereka, tetapi juga akan semakin meningkatkan pelayanan
seoptimal mungkin kepada para pasien COVID-19. Hal tersebut
dinyatakan Menteri BUMN saat meninjau kegiatan vaksinasi para
tenaga kesehatan, asisten dan penunjang tenaga kesehatan
(nakes) di bawah naungan rumah sakit BUMN yang berlangsung di
RS Pusat Pertamina, Jakarta.

Menjadi Ketum MES

(23 Januari 2021)
Menteri BUMN, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024
dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah yang
berlangsung, Sabtu, 23 Januari 2021. Di sela-sela tugasnya
sebagai Menteri BUMN, Menteri BUMN berjanji akan amanah
dalam mengemban tugas-tugas lainnya sebagai Ketua KPCPEN,
dan Anggota Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund SWF
atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diketuai, Menteri
Keuangan Republik Indonesia.

Pelantikan Pejabat

(26 Januari 2021)
Menteri BUMN, Erick Thohir resmi melantik 2 (dua) Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon I) dan Pratama
(setingkat Eselon II) serta melakukan penyerahan SK Staf Khusus I
Menteri BUMN di lingkungan Kementerian BUMN.

MoU dengan BPKP

(26 Januari 2021)
Menteri BUMN, Erick Thohir menandatangani, Nota Kesepahaman
(MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP,
Jakarta. Penandatanganan MoU dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan
BUMN.

BCOMSS

Agenda.

(29 Januari 2021)
Menteri BUMN menghadiri acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2020-2021. Acara
yang diselenggarakan Kementerian BUMN ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik yang telah ditunjukkan
insan komunikasi dan praktisi program keberlanjutan di lingkungan
BUMN sepanjang tahun 2020.

MAA Transformasi Keuangan PTPN Group

(29 Januari 2021)
Wakil Menteri BUMN I, menghadiri penanda tanganan Perubahan Perjanjian Induk atau Master Amandement Agreement
(MAA) Transformasi Keuangan PTPN Group dengan para kreditor.
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“

“

terus belajar
belajar dan
dan juga
juga
terus
harus mau
mau mendengarkan
mendengarkan
harus

Pahala Nugraha Mansury
- Wamen BUMN I -
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