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HADIRNYA HOLDING BUMN ULTRA MIKRO:

SEBUAH KOMITMEN UNTUK UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki
peranan penting bagi pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Salah satu bukti peranan krusial UMKM dalam perekonomian
Indonesia adalah besarnya kontribusi UMKM terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Nasional. Di saat perekonomian melesu akibat
pandemi Covid-19, UMKM masih dapat memberikan kontribusi sebesar
61,07 persen atau senilai dengan Rp8.573 triliun untuk PDB Nasional.
Melihat peran krusial dari UMKM, Pemerintah terus berkomitmen

untuk memberikan berbagai fasilitas baik pelatihan ataupun
akses pendanaan terhadap UMKM. Kementerian BUMN berkomitmen
untuk terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekosistem
UMKM. Hal ini sejalan dengan peran BUMN sebagai agen pencipta
nilai dan pembangunan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan hadirnya holding BUMN Ultra Mikro. [Faishal/Nurul/Red]
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Edisi Peningkat
Imun Anda
Pandemi Covid-19 ini telah mendera kita lebih dari
setahun. Mau tak mau, kita semua terimbas. Dan sejak awal
Juli 2021 Kementerian BUMN menerapkan bekerja dari rumah
atau biasa kita sebut work from home. Biasa kita eja dengan
we-ef-ha. Itu sejalan dengan kebijakan PPKM Darurat
yang kemudian ber-ubah jadi PPKM level 4. Karena istilah
“darurat” dipandang menimbulkan energi negatif yang
berpotensi menurunkan “imun”.
Dalam keadaan seperti ini, kata “sehat” adalah hal yang sangat
berharga. Namun, akibat banyak yang abai, belakangan kita
sering mendengar banyak keluarga, atau tetangga dekat yang
terpapar virus corona. Bahkan bunyi raungan ambulan lebih
sering kedengaran di jalan-jalan. Pun pengumuman kematian
dari toa masjid-masjid. Benar-benar Covid-19 ini tidak bisa
kita pandang enteng, Makanya kantor kita bergiat dengan
vaksinasi untuk para pegawai dan keluarga, bahkan untuk
asisten rumah tangga karena jalannya virus ini tidak bisa
dikira dari mana. Upaya membentengi diri dari virus ini telah
diupayakan maksimal. Upaya kuratifnya juga telah dilakukan.
Ketersediaan fasilitas rumah sakit seperti rumah sakit darurat atau
rumah sakit modular diperbanyak. Vitamin dan obat yang
ampuh pun dipastikan tersedia.
Di tengah itu semua, beruntung kita memiliki Pak Erick
Thohir sebagai Menteri kita. Pak Erick telah banyak
berkiprah menangani Covid-19 ini. Dari upaya mendatangkan
vaksin dari berbagai negara, menginisiasi sentra vaksinasi
BUMN di berbagai kota hingga mendorong BUMN Farmasi
memproduksi obat-obat terapi Covid-19. Bahkan di akhir Juli
lalu, Pak Erick menyempatkan untuk berkunjung ke rumah
staf Kementerian BUMN yang sedang menjalani isolasi
mandiri (isoman). Beliau pun bertemu secara daring dengan
pejabat dan pegawai Kementerian BUMN yang sedang isoman.
Awal Agustus ini, dalam kunjungan kerja ke Sumatera
Selatan, Menteri Erick menyempatkan diri mengunjungi
karyawan BUMN yang sedang isoman. Itu semua menunjukkan
dukungan dan perhatiannya. Semoga itu menularkan
semangat sehat yang dapat meningkatkan imun.
Edisi Media Internal Pemegang Saham ini juga berusaha
menyuntikkan hal-hal yang dapat meningkatkan imun itu.
Antara lain dengan memilih pembentukan Holding Ultra Mikro
sebagai Liputan Utama. Holding itu menjadi satu miliestone
dari resktrukrisasi BUMN, yang dilakukan untuk dan demi
UMKM. Menu peningkat imun lainnya adalah ulang tahun core
values AKHLAK. Juga seleksi calon ASN Kementerian BUMN
untuk mendapatkan 127 ASN baru. Membaca Sosok yang
sangat menarik dan berwarna pastilah akan meningkatkan
imun Anda. Ia adalah Pak Rabin Indrajad Hattari, Staf Ahli
Bidang Industri. Sangat penting untuk disimak dan diteladani.
Jadi, bacalah sajian Media Internal edisi ini sampai habis. Insya
Allah imun Anda akan meningkat. Selamat membaca!

Sapa Redaksi

Salam sehat,
Pemimpin Redaksi
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Holding BUMN Ultra Mikro
Perkuat Ekosistem Segmen
Usaha Mikro
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (22/7) lalu, telah disetujui pelaksanaan aksi korporasi
right issue berupa penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah 28.677.086.000 saham senilai Rp50 per saham.
Dana hasil aksi koorporasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi).

Laporan Utama

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) BRI yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diterbitkan pada 2 Juli 2021 lalu. PP tersebut
menjadi payung hukum pembentukan holding UMi atas tiga entitas BUMN,
yaitu BRI selaku induk holding, PT Pegadaian (Persero)/Pegadaian dan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/PNM.
Integrasi ketiga entitas BUMN tersebut akan membentuk model
bisnis yang akan fokus pada pemberdayaan sosial melalui PNM dan
pengembangan bisnis melalui Pegadaian dan BRI, untuk menjembatani
usaha UMi dapat naik kelas memasuki segmen mikro. Di tahun 2024,
diharapkan Ekosistem UMi akan melayani lebih dari 29 juta usaha UMi.
Hal ini akan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas usaha UMi
melalui jaringan distribusi yang terintegrasi.
Holding adalah Solusi
Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, holding UMi merupakan
solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi segmen usaha ultra
mikro. Tanpa adanya holding UMi, banyak kendala yang dihadapi dalam

akses pembiayaan industri ultra mikro, khususnya biaya overhead yang
tinggi akibat model pemberdayaan yang membutuhkan pendampingan
dan penyuluhan intensif.
Holding UMi yang dibentuk bertujuan untuk mendukung visi pemerintah
dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan,
pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar sekitar 57 juta nasabah UMi
yang setengah diantaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan
formal.
Peningkatan Inklusi Keuangan
Dari sisi pembinaan BUMN, ekosistem UMi akan membantu bisnis
Pegadaian dan PNM lebih berkelanjutan melalui efisiensi cost of funds
dan Opex yang bermanfaat untuk penurunan bunga pinjaman kepada
nasabah. Selain itu komitmen Ekosistem UMi adalah membantu
peningkatan inklusi keuangan sampai dengan 90% dan berperan sebagai
platform pendukung program inklusi Pemerintah. Inklusi keuangan
melalui Ekosistem UMi dapat mendukung upaya pemerintah dalam
menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga
keuangan formal. Peningkatan inklusi dapat menjadi dasar untuk meningkatkan penetrasi digitalisasi keuangan masyarakat Indonesia.
[Faishal/Nurul/dari berbagai sumber]

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 6 | Juli 2021

3

Menteri BUMN Menyapa:

Menjadi Pahlawan dengan Isoman
Sejak tahun lalu seiring dengan menyebarnya virus Covid-19 di
Indonesia, total pegawai Kementerian BUMN yang terkonfirmasi positif
Covid-19 sebanyak 187 orang. Pegawai yang telah sembuh sebanyak
133 orang dan 2 orang meninggal dunia. Sampai dengan akhir Juli 2021,
masih terdapat pegawai yang masih positif sebanyak 52 orang, dengan
1,9% bergejala sedang, 84,6% bergejala ringan, 13,5% tidak bergejala.
Sebagai bentuk kepedulian Menteri BUMN, Erick Thohir, menyempatkan diri untuk menyapa para pegawai yang sedang melakukan
isolasi mandiri (isoman) akibat terpapar Covid-19. Setelah sebelumnya berkunjung ke rumah tiga orang staf yang melakukan isoman, pada
tanggal 27 Juli 2021 Menteri BUMN kembali menyapa para pegawai yang
menjalani isoman baik di hotel maupun di rumah melalui virtual meeting.
Peserta yang hadir merupakan pegawai yang melakukan isoman, terdiri dari
pejabat dan PNS Kementerian BUMN, PPNPN, talent secondment,
tenaga dukungan pimpinan, serta pengelola gedung.

Kantor Kita

Menteri BUMN manyampaikan bahwa melakukan isoman itu tidak
mudah, ada kejenuhan, ada perasaan tidak enak menulari orang
lain, dan kadang ada omongan negatif dari tetangga. Namun, kondisi
kesehatan setiap orang berbeda-beda sehingga kita tetap harus
mendisiplinkan diri agar tidak menulari orang lain dan tidak membebani
tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit yang saat ini semakin kewalahan.
“Isoman sangat membantu dan kita menjadi pahlawan juga. Kita menjaga
nakes untuk tetap bertahan dan menjaga keluarga di rumah agar jangan
tertular,” pesannya.
Lebih lanjut, Menteri BUMN menyampaikan bahwa untuk membantu
penanganan Covid-19 di Indonesia, Kementerian BUMN telah
berinisiatif menyiapkan obat-obatan yang dapat dikonsumsi selama
satu minggu untuk orang yang melakukan isolasi mandiri, dan program
tersebut juga didukung penuh oleh beberapa instansi terkait serta
diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Selain itu, BUMN juga
sedang berupaya untuk menghasilkan vaksin sendiri dengan
menggunakan metode yang lebih tinggi, yaitu protein rekombinan, yang
diharapkan tahun depan sudah bisa digunakan.

Selanjutnya, beberapa pegawai yang melakukan isoman menyampaikan
terkait kondisi yang dialami. Terdapat beberapa kasus yang berbedabeda saat mengalami sakit serta menjalani isolasi. Seperti yang
disampaikan M. Aji Permana yang mengalami reinfeksi, karena sebelumnya pernah juga terpapar virus ini. Selain itu ada juga Atina yang harus
menjalani isolasi selama 35 hari dan hasil screening menunjukkan bahwa
nilai D-Dimer cukup tinggi. Atas kasus ini Menteri BUMN menyarankan
untuk kasus dengan D-Dimer yang tinggi harus secara rutin melakukan
kontrol untuk melihat kondisi D-Dimer dan mengantisipasi dampak
negatifnya.
Para pegawai menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian BUMN dan atas kesigapan dalam membantu pegawai yang terpapar
dan terinfeksi Covid-19, sehingga mendapatkan penanganan yang baik
saat sakit. Perhatian Menteri BUMN terhadap pegawai yang melakukan
isoman tersebut merupakan salah satu bukti kepedulian dalam
penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian BUMN yang juga
mendukung fungsi Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru (Satgas
Covid-19) Kementerian BUMN yang telah bekerja optimal dari
pencegahan sampai dengan penanganan pegawai yang terpapar,
termasuk dengan fasilitas dan pembiayaannya. Kegiatan-kegiatan untuk
menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kementerian BUMN antara lain:
a) program vaksinasi untuk pegawai dan keluarga, b) Satgas Covid-19
Kementerian BUMN melakukan tracing kontak erat apabila ada pegawai
yang terkonfirmasi positif, c) mengarahkan pegawai terkonfirmasi positif
tanpa gejala dan gejala ringan untuk menggunakan media telemedicine
IHC, sedangkan Pegawai terkonfirmasi positif dengan gejala sedang dan
berat dibantu dan diarahkan ke IGD IHC, d) memantau kondisi pegawai
yang melakukan isoman secara rutin oleh Satgas Covid-19 dan dokter,
serta perawat Klinik Kementerian BUMN, dan e) pegawai diperbolehkan
WFO kembali setelah satu kali negatif dan 5 hari isoman pasca negatif.
“Tetap semangat, walau isoman itu tidak mudah”, pesan Menteri
BUMN untuk semua peserta. “Kita harus disiplin menerapkan protokol
kesehatan dan jangan malu jika terkena itu (Covid-19), segera cari
pertolongan,” tambahnya menutup pertemuan. [Riyuni Asih]
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Seleksi CASN Kementerian BUMN:

Upaya Pencarian Insan AKHLAK
Selanjutnya
Setelah sempat vakum selama 2 tahun, Kementerian BUMN membuka kembali
pencarian insan AKHLAK selanjutnya. Sebanyak 127 formasi dibuka dengan rincian 107 Formasi
Umum, 3 Formasi Disabilitas, 2 Formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat, dan 15 Formasi
Cumlaude dengan kualifikasi Pendidikan minimal Strata-1 (S1) / Diploma IV (D-IV).
Hal tersebut diumumkan dalam Surat Pengumuman Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kementerian BUMN
Tahun 2021 Nomor PENG-01/PANSELCPNS.MBU/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Badan
Usaha Milik Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021. Sejak
dibuka pendaftaran tanggal 30 Juni 2021 sampai 26 Juli 2021, total
4.655 pelamar akan menjalani seleksi selanjutnya yakni Seleksi Administrasi, SKD dan SKB yang seluruhnya akan dilaksanakan 25 Agustus 2021
hingga 19 Desember 2021. Berbeda dengan Seleksi CASN sebelumnya,
kali ini proses seleksi diadakan di tengah pandemi. Jadi, selain persiapan
mental dan belajar yang cukup, para pelamar juga harus mempersiapkan
kondisi kesehatan.

Kantor Kita

Tapi apa sih yang dibutuhkan untuk jadi Insan AKHLAK? Menurut
Sekretaris Kementerian BUMN Bapak Susyanto, Kementerian
BUMN membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang
berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang
ditentukan untuk menjadi CASN di lingkungan Kementerian BUMN.
“Diperlukan juga sosok yang ber-AKHLAK dan profesional untuk
menjalankan amanah membina dan memajukan BUMN,” ujar Susyanto.
Selain nilai-nilai AKHLAK yang menjadi core value Kementerian
BUMN, para pelamar dituntut untuk mendalami pengetahuan mengenai
korporasi, mengingat stakeholder dan tugas utama Kementerian BUMN
terkait dengan pembinaan BUMN.

Sekedar info, seleksi tahun ini dibuka dengan jumlah formasi terbanyak sepanjang sejarah Kementerian BUMN yang kini berusia 23 tahun.
Rincian 127 formasi yang dibuka tersebut diantaranya adalah
Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama pada unit penempatan
kerja Wakil Menteri I dan Wakil Menteri II (Keasdepan Teknis) sebanyak
66 formasi, pada unit penempatan kerja Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko sebanyak 28 formasi, pada unit penempatan kerja
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebanyak 12 formasi,
serta pada unit penempatan kerja Deputi Bidang Sumber Daya Manusia,
Teknologi, dan Informasi sebanyak 10 formasi.
Sementara itu, di unit Sekretaris Kementerian BUMN sebanyak 4
formasi terbuka untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli
Pertama, 2 formasi untuk jabatan Arsiparis Ahli Pertama, 3 formasi
untuk jabatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pertama Ahli
Pertama, dan 2 formasi untuk jabatan Analis Keuangan.
Informasi selanjutnya mengenai Seleksi CASN bisa dimonitor di
akun Instagram @kementerianbumn atau https://bumn.go.id/career.
Pencarian Insan AKHLAK ini tentunya tidak mudah, panitia seleksi saat
ini sedang menyortir dengan ketat calon-calon Insan AKHLAK yang
nantinya akan bergabung bersama membangun negeri, yang akan
bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita BUMN Untuk Indonesia.
[Rere/Nurul]
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RABIN INDRAJAD HATTARI
Staf Ahli Bidang Industri

Waktunya untuk Mengabdi
di Negeri Sendiri

Sosok

Rabin Indrajad Hattari, yang akrab dipanggil Pak Rabin, lahir di Jakarta, 26 Maret 1975. Ayahnya Profesor
Indra Hattari, orang Jawa Timur, sedang Ibunya asli dari Sumedang Jawa Barat. Nama “Hattari” rupanya
karena keluarga ayahnya fans berat dari Bung Hatta, berasal dari kata “Hatta” dan “RI/Republik
Indonesia”. Pak Rabin punya Saudara kembar, Robin. Nama Rabin sendiri diambil dari seorang Perdana
Menteri dan Jenderal Israel yang pernah mengalahkan Mesir. Adiknya, Ruben Hattari, pernah bekerja di Facebook. Ia punya Kakak perempuan bernama Rubiyana. Masa kecil sampai kuliah ternyata dilaluinya di Amerika
Serikat. Hal itu karena Ayahnya menjadi dosen di Amerika. Ayahnya yang ahli di bidang Asuransi telah
mengajar di Amerika bahkan sejak sebelum Pak Rabin lahir.
Di masa pemerintah Orde Baru, sang Ayah diminta untuk kembali ke
Indonesia oleh teman dekatnya, JB Sumarlin yang kala itu menjadi Menteri
Keuangan. Ayahnya diminta membantu pendirian PT Astek yang kemudian menjadi PT Jamsostek (saat ini BPJS Ketenagakerjaan). Ayahnya dan
tim juga membantu pendirian PT Asabri (Persero) dan PT Askes (saat ini
BPJS Kesehatan). Rupanya, Ayah Pak Rabin dulunya sudah terlibat dan
berkontribusi di BUMN, dunia yang sekarang juga digeluti Pak Rabin.

“Setelah Semester kedua, saya juga putuskan untuk mengambil
jurusan tambahan Matematika,” cerita Pak Rabin. Sebelumnya ia diminta
sang Ayah untuk mengikuti jejak ayahnya, mengambil jurusan Aktuaris.
“Akhirnya saya double major Matematika dan ekonomi,” tambahnya. Setelah kuliahnya selesai, Pak Rabin kembali ke Indonesia tahun
1997, setahun sebelum krismon. “Saya kemudian belajar Aktuaria, dan
membantu Ayah di Konsultan Aktuaris Beliau,” ujar Pak Rabin.

Sekolah di Amerika sejak SMP
Kala memasuki jenjang SMP, ayahnya mengarahkan Rabin muda
sekolah di kota Omaha, Nebraska. “Saya dua tahun sekolah di kota
itu, karena dulu Ayah saya berprofesi sebagai dosen di sana,” kata Pak
Rabin. Lalu ia melanjutkan SMA-nya di Athens Academy Georgia. “Ayah
saya juga pernah aktif sebagai pengajar di sana,” tambahnya. Ia masuk
Athens Academy, dan 2 tahun kemudian meneruskan pendidikan ke
University of Georgia.

Tahun 1999, Pak Rabin memutuskan untuk kembali kuliah S2 di Aktuaria
UI. Kala itu ayahnya yang mengenalkan ada program MM S2 Aktuaria
di UI, yang dibiayai oleh Kanada. “Jadi program itu 80% biayanya dari
Kanada, 20% dibayar oleh mahasiswa,” kata Pak Rabin. “Sebenarnya
S2 itu Aktuaria, meski titel yang dikeluarkan MM, bukan Magister Sains,”
katanya lagi. Kuliah Aktuaria itu diselesaikannya tahun 2001.

Di Universitas itu ada teman ayahnya, orang Indonesia yang sudah
menjadi warga negara Amerika. Namanya Profesor Tan. “Beliaulah yang
membimbing saya dan Robin,” katanya. Kala S1, Pak Rabin memilih
Ekonomi.

Pada tahun terakhir S2 Aktuaria UI, Pak Rabin bekerja di Konsultan KPMG
Barren sebagai seorang ekonom. Konsultan ini mendapat pendanaan
dari Pemerintah Amerika lewat USAID, dan ia ditempatkan pertama kali di
Ditjen Pajak, seiring dengan adanya reformasi pajak. Di sanalah awal
perkenalannya dengan istrinya ketika ia harus ambil data di BPPN.
“Kami ketemuan di sana,” ujarnya mengenang.
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Di akhir tahun 2002 Pak Rabin menikah dengan Bu Devita Yanthi. Selanjutnya, Pak Rabin pindah ke Kementerian Keuangan. “Tepatnya di Badan
Analisa Kebijakan Moneter sebelum BKF,” katanya. Saat itu atasannya seorang ekonom. “Saya sempat berucap atas niat saya untuk kembali kuliah doktoral ke Beliau,” katanya. Pak Rabin merasa cocok dan
tertarik di bidang ekonomi, dan sudah merencanakan untuk menekuni studi
kuliah di luar negeri.
Dari IMF, Bank Dunia hingga ADB
Pintu kesempatan pun terbuka. Saat itu, Pak Dono Iskandar, yang
sedang jadi Direktur Eksekutif IMF, mencari Asisten di IMF. “Saya
apply tahun 2001 untuk join IMF, dan diterima,” kata Pak Rabin. Ia bekerja
untuk Pak Dono selama 6 bulan, dan setelah itu Pak Dono diganti Ibu Sri
Mulyani Indrawati (SMI). Ia pun menjadi asisten Bu SMI. Kala bekerja di IMF
itulah Pak Rabin mengambil program doktor ekonominya di George Mason
University. Ia memulai kuliahnya tahun 2004 dan selesai tahun 2009.
“Siang hingga jam 4 sore di kantor, lalu sekolah mulai jam 7 malam,”
katanya. Pak Rabin beruntung, apa yang ia pelajari di kampus sejalan
dengan apa yang dikerjakannya di IMF. Tahun 2006, di tengah penyelesaian disertasi, Pak Rabin pindah ke Bank Dunia. Di Bank Dunia, ia
menangani Asia Selatan yang terdiri atas 5 negara yakni India, Srilangka,
Bangladesh, Butan, dan Maldives. “Saya khusus menangani Bhutan,
Srilangka dan Nepal,” katanya. Kala bekerja di IMF dan Bank Dunia
tersebut, Pak Rabin berkesempatan untuk mengunjungi banyak negara,
terutama negara yang ia tangani.
Setelah 10 tahun menjadi profesional di IMF dan Bank Dunia serta
secara total 20 tahun hidup di Amerika, Pak Rabin pun berkeinginan untuk
kembali ke tanah air. Pintu baru terbuka untuk Pak Rabin kembali ke Asia
Tenggara, meskipun awalnya bukan di Indonesia, tetapi untuk bergabung
dengan ADB (Asian Development Bank). Salah seorang teman baik
dan mentornya di IMF, Pak Edimon Ginting yang juga seorang ekonom
dari UGM, mengajak Pak Rabin untuk bergabung dan berkarya di ADB.
Pak Rabin sempat bertanya apa perannya di ADB. “Udah, kamu pasti
ngurus Indonesia,” kata Pak Edimon. Akhirnya tahun 2010 Pak Rabin
memutuskan untuk bergabung dengan ADB yang bermarkas di Manila.
Ia pun pindah dari Washington DC ke Manila. Di ADB, Pak Rabin
menorehkan banyak prestasi, antara lain mendapat 3 penghargaan
tahun 2017 yakni outstanding paper di Journal of International Trade and
Policy. Ia juga mendapat penghargaan inovasi dan tahun 2019
mendapatkan Team Spot Award.

Sosok

Di ADB, selain menangani Indonesia, Pak Rabin juga menangani
Kambodja dan Laos. Meskipun saat itu istri dan keluarga Pak Rabin
belum dapat bergabung karena sedang hamil, Pak Rabin selalu
meluangkan waktu untuk bolak-balik Manila-Washington DC. Setelah
hampir setahun tinggal dan bekerja di ADB Manila, istri dan keluarga
mencoba untuk pindah ke Manila, akan tetapi setelah banyak
pertimbangan, keputusan yang diambil untuk keluarga adalah
menetap di Jakarta. Pak Rabin pun melakukan travel Manila-Jakarta
setiap minggu untuk meluangkan waktu bersama keluarga.
Atasan Pak Rabin kala itu mengetahui kondisi yang ada, lalu Beliau
mencari jalan keluar dan menawarkan Pak Rabin untuk di-out-post di ADB
Jakarta. Di akhir 2011 ia pun pindah ke Indonesia. Setelah 6 tahun
bekerja di ADB Jakarta sebagai expatriate, tibalah waktunya bagi Pak
Rabin untuk kembali ke Manila, Phillilpine. Ternyata istri dan keluarganya belum siap untuk pindah ke Manila. Akhirnya, Pak Rabin pun mengambil cuti di luar tanggungan. “Itu dibolehkan di ADB kalau sudah
bekerja lebih dari 5 tahun,” katanya. Di saat yang bersamaan ia diminta
Pak Darmin Nasution, Menko Perekonomian, untuk membantu di Kemenko
Perekonomian. Akhirnya ia memutuskan untuk cuti di luar tanggungan
ADB selama 2 tahun untuk membantu Pak Darmin mengurus PMO
untuk perizinan bisnis, mengelola Unit Reformasi Regulasi dan memimpin
desain Sistem Online Single Submission (OSS).
Diminta Membantu Pak Erick
Dua tahun kemudian, setelah cuti di luar tanggungan berakhir, Pak Rabin
balik ke Manila. “Akan tetapi, istri dan keluarga tetap di Jakarta,” ujarnya.
Lalu Pak Rabin pun bolak-balik Manila-Jakarta sekitar setahun lamanya.
Hingga Pak Erick Thohir menghubungi dan menawari untuk membantunya di Kementerian BUMN. Terkait hal ini, Pak Rabin pun meminta
Pak Erick untuk berkirim surat ke Presiden ADB. “Jadi alasan saya kuat
untuk keluar ADB, yakni untuk membantu pemerintah,” katanya. Ini
dilakukannya karena ia sangat menghargai ADB yang telah memperlakukannya dengan baik selama ini. Rupanya Pak Rabin sudah mengenal
Pak Erick Thohir sejak 2018. Ia pernah membantu Pak Erick di tahun
2018 untuk suatu kegiatan selama 6 bulan, dalam masa cuti di ADB,
sebelum balik ke Manila. Kala diminta membantu Pak Erick, ia ingat
nasihat ayahnya. “Ayah selalu bilang, sepinter-pinter-nya kamu, harus
bantu negara dan bangsa,” pesan ayahnya. Nasihat itu yang terngiangngiang di telinganya. Menurutnya, ini kesempatan yang harus ia
manfaatkan untuk berkontribusi bagi negara di pemerintahan. Selama ini,
dalam karirnya ia banyak membantu negara-negara lain. “Sudah waktunya
untuk mengabdi di negeri sendiri. Terasa klise ya, tapi memang itu yang
ada di pikiran saya,” katanya lagi. Hal itulah yang membuatnya menerima
tawaran Pak Erick di Kementerian BUMN.
Mendorong BUMN yang Kompetitif
Di Kementerian BUMN, Pak Rabin dipercaya sebagai Staf Ahli
Bidang Industri. Sebagai Staf Ahli, ia memikirkan bagaimana caranya

produk-produk BUMN menjadi lebih kompetitif. “Makna kompetitif itu
kalau produk BUMN bisa high value,” tandasnya. Ia memisalkan, ada
pulpen yang mereknya Big, ada juga Montblanc yang harganya 10
kali pulpen merek Big. Artinya, Monblanc bisa dibilang diproduksi
dengan harga yang lebih tinggi dan menghasilkan kualitas yang jauh
lebih baik dengan cara yang lebih complex. Ia meminta agar BUMN bisa
menaikkan produk kompetitifnya dan membuatnya lebih berkualitas dan
berakhlak, yang berbanding searah dengan kompensasi karyawan.
“Hal ini akan berpengaruh ke kesejahteraan karyawan BUMN juga,”
katanya. Selain itu, ada keinginan untuk meningkatkan value chain
sebagaimana yang digembar-gemborkan Menteri BUMN. “Jadi harus
ada sinergi BUMN dari hulu ke hilir, peningkatan kualitas produk yang
ada kaitannya dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan
research and development,” tambahnya. Pak Rabin berpandangan
bahwa pandemi ini benar-benar membuka mata kita semua tentang
kompleksnya BUMN kita dengan adanya perubahan perilaku konsumen
di Indonesia yang lebih menyukai untuk berbelanja dari rumah. Karenanya Teknologi Informasi yang sebelumnya dilihat sebelah mata menjadi
sangat penting.
Selain itu, Pak Rabin juga dipercaya sebagai Ketua Isu Runding Bidang
BUMN dalam Perundingan Perdagangan antara European Union (EU)
dan Indonesia (IEU-CEPA). Pada prinsipnya Ia berusaha untuk mengedepankan interest dari Pemerintah dan BUMN. Di negara Barat, kalau
melihat BUMN ini seperti alergi sebab di negara mereka peran BUMN
ini tidak sebesar peran BUMN di Indonesia. “Saya bilang agar tidak
menyamakan BUMN di negara mereka dengan BUMN di Indonesia. Apalagi di Indonesia yang namanya state capital itu penting
sebagai agen pembangunan,” katanya. Hal yang perlu dilihat juga adalah
dalam kerja sama harus ada transfer of knowledge yang jelas. “Itu yang
selalu saya informasikan ke mereka, karena market Indonesia ini besar,
kerja sama dengan kita itu juga besar nilainya,” katanya lagi.
Bicara mengenai kultur organisasi di Kementerian BUMN, dari pengalamannya bekerja di Bank Dunia, IMF, ADB, tetap ada birokrasinya juga.
“Birokrasi ini ada untuk menjaga tata kelola,” katanya. Menurutnya,
tidak bisa mengubah seorang birokrat berperilaku seperti orang swasta, karena ada tata kelola yang harus dijaga. ”Di Kementerian kita
memang tak sepenuhnya birokrasi, ada nilai-nilai korporasinya. Namun aset
negara harus kita jaga baik-baik,” ujarnya.
Pandemi dan BUMN
Pandemi ini tentunya berdampak pada kinerja BUMN. Namun peran
BUMN sebagai agen pembangunan tetap harus ditonjolkan. BUMN
menurutnya lebih sensitif terhadap keperluan masyarakat. “Seperti yang
disampaikan Pak Menteri BUMN di masa pandemi ini, kalau semua
tidak kerja, maka siapa yang akan memberikan public service. Ini
yang menjadi concern Pak Menteri,” ujarnya. Dalam pandemi ini peran
swasta menurun, sehingga kondisi tersebut menjadikan BUMN sebagai
motor pembangunan dalam setahun dua tahun ke depan. “Karena
banyak pihak lain masih memantau atau wait and see,” katanya.
Ke depannya, dengan adanya Covid-19 ini, impact yang kita bawa salah
satunya adalah konsep sustainable harus diadopsi, bukan hanya dalam
aspek lingkungan hidup, tetapi juga sosial dan tata kelola. Menurut Pak
Rabin, dalam kondisi saat ini korporasi harus bersinergi, namun tetap
harus bersaing. “Karena bersaing ini bukan hanya untuk profit, tetapi
bersaing untuk keberlanjutan, sosial, impact ke masyarakat dan tata
kelola,” ujarnya.
Idola, Motto dan Kepercayaan
Idola Pak Rabin adalah Mahatma Gandhi dan Martin Luther King.
“Mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa perseteruan,” alasannya. Dalam pengelolaan BUMN, ia menegaskan agar dipastikan bahwa
apa yang dilakukan BUMN dapat memberikan manfaat yang lebih baik
untuk masyarakat. Ia menyetujui penyampaian Menteri BUMN bahwa
dalam rangka berkontribusi untuk Indonesia, kita akan belajar dan tumbuh
bersama. “Yang penting hal tersebut bisa berkelanjutan untuk anak cucu
kita nanti,” tambah Ayah dari empat anak laki-laki ini.
Motto Pak Rabin adalah jangan pantang menyerah. “Karena kalau saya
menyerah pasti saya tidak akan menyelesaikan program doktor saya dan
tidak akan kembali ke Indonesia,” katanya. Motto keduanya adalah kita
harus tahu asal kita dari mana. “20 tahun dari hidup saya, saya tinggal
di luar negeri. Banyak kritik atau complain yang datang dari lingkungan
saya terhadap pemerintah Indonesia. Hal yang saya ingatkan kepada
mereka adalah: daripada kamu complain mending kamu join aja sama
pemerintah sehingga jadi tahu asalnya darimana, bantu cari solusi. Itu
yang saya pegang dan sampaikan juga ke anak-anak,” ujarnya.
Pak Rabin menghimbau agar pegawai Kementerian BUMN menjadi
bagian dari perubahan. “Jangan pernah complain kalau tidak mau jadi
bagian dari solusi,” katanya. Dan yang ia yakini, setiap perubahan
tidak ada yang instan. “Untuk sampai ke suatu titik, pasti ada manis dan
pahitnya. Tidak ada yang instan, yang ada adalah kerja keras atau
istilahnya don’t cut corners,” nasihatnya. Pak Rabin selalu mengingatkan timnya bahwa “Kerja keras itu penting, sukses tidak datang dari
langit, kalau ada tantangan hadapi, jadi bagian dari solusi, bukan bagian
dari kendala,” ujarnya. Ia juga menambahkan, untuk mendapat
kepercayaan seseorang itu tidak mudah. “Kepercayaan itu merupakan
result dan bukti integritas dan kerja keras,” pungkasnya.
[RR/KMampe/Ara]
MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 6 | Juli 2021

7

Yang Ber
Diawali dengan siaran langsung/live streaming melalui akun Youtube resmi Kementerian BUMN
yang berjudul “Semangat Baru BUMN” menjadi titik awal lahirnya core value AKHLAK
Kementerian BUMN serta logo Kementerian BUMN.

BUMN Untuk Indonesia

Selain siaran langsung melalui platform resmi media sosial Kementerian BUMN, bukti komitmen Menteri BUMN juga dituangkan dalam
bentuk penetapan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/07/2020
Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian
Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 1 Juli 2020. Dalam peraturan
tersebut dijelaskan bahwa perilaku setiap insan/pegawai Kementerian
BUMN harus berlandaskan pada nilai-nilai dan kode etik perilaku. Nilainilai tersebut meliputi nilai dasar ASN dan nilai-nilai Kementerian BUMN
(core value AKHLAK).
Selain itu nilai AKHLAK juga diterapkan oleh seluruh insan BUMN di
Indonesia yang diresmikan melalui Surat Edaran Menteri BUMN Nomor
SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core
Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Atas dasar
hal tersebut di atas, Menteri BUMN mengharapkan seluruh insan Kementerian BUMN dan BUMN menerapkan nilai yang sama dalam perwujudan
pelayanan terhadap negeri.
Menurut KBBI, AKHLAK adalah kata benda yang memiliki arti
perilaku/budi pekerti. Sedangkan menurut core value Kementerian
BUMN, AKHLAK adalah sebuah akronim yang mengandung 6 nilai dasar
yang harus dimiliki oleh Insan Kementerian BUMN, yaitu: Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dengan
definisi sebagai berikut: a) Amanah, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan
dalam mengemban tugas; b) Kompeten, yang berarti seluruh ASN
Kementerian BUMN harus terus mengembangkan pengetahuan
dan kapabilitas diri melalui pembelajaran secara berkelanjutan;

c) Harmonis, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus
memiliki rasa saling peduli terhadap sesama dan selalu menghargai
perbedaan; d) Loyal, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus
memiliki dedikasi tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; e) Adaptif,
yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus terus berinovasi dan
antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi
di lingkungan sekitar; f) Kolaboratif, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus membangun kerja sama yang sinergis baik dengan
sesama ASN Kementerian BUMN, Kementerian/ Lembaga, BUMN, maupun
masyarakat untuk kebaikan dan kepentingan bangsa dan negara.
Penerapan nilai-nilai tersebut Kementerian BUMN dan BUMN terus bertransformasi dan berinovasi untuk meningkatkan kontribusinya dalam
pembangunan ekonomi dan juga pelayanan publik untuk Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Juli 2021 meluncurkan
core values Aparatur Sipil Negara seluruh Indonesia yaitu ‘BerAKHLAK’
dan employer branding Aparatur Sipil Negara (ASN) “Bangga Melayani
Bangsa”. Peluncuran ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai
dasar seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya
kerja ASN yang profesional. Core Values ‘BerAKHLAK’ yang dimaksud
merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Peluncuran core values ASN yang diluncurkan pada bulan yang sama
dengan bulan ulang tahun AKHLAK Kementerian BUMN, merupakan
wujud transformasi core value Kementerian BUMN dari AKHLAK menjadi
BerAKHLAK. [Dinda Syafitri/Sapto]
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Pemerintah Tarik “REM” dengan
Penerapan PPKM Darurat
Oleh Taufan Tanlalana Pramulia

“Gue kemarin hampir berantem sama TNI di Bandara!” ucap seorang rekan kerja kepada saya.
Sontak hal itu membuat saya penasaran.“Berantem kenapa?” seloroh saya sambil memperhatikan
raut wajahnya.“Antigen gue ga bisa dipakai untuk terbang, harus PCR,“ katanya. “Lha PCR kan gak
bisa cepat keluar hasilnya. Batal terbang deh!” umpatnya sambil bersungut-sungut.

Sekilas

Kira- Kira itulah sepotong percakapan saya yang terjadi di permulaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Jawa-Bali di awal Juli 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama,
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali
mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan laju kasus penularan Covid-19 yang terus melonjak tajam. Tentunya
kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali kali ini lebih ketat dibandingkan
kebijakan-kebijakan sebelumnya yang pernah diberlakukan, antara lain
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di awal
pandemi tepatnya dimulai pada 17 April 2020. Selanjutnya kebijakan
penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang
diberlakukan hanya di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali sejak 11
Januari 2021 selama dua pekan dan sempat diperpanjang satu kali.
Namun setelah PPKM Jawa-Bali dianggap tidak lagi efektif, Pemerintah memberlakukan PPKM Mikro dan masih diterapkan di tujuh provinsi
yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, strategi penanganan PPKM
Mikro berbasis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di level RT/RW.
Akan tetapi pasca libur lebaran 2021 terjadi lonjakan kasus pagebluk,
sehingga Pemerintah memutuskan menerapkan Penebalan PPKM
Mikro yang diberlakukan selama 14 hari dimulai 22 Juni 2021. Barulah
kebijakan PPKM Darurat Jawa-BaIi diberlakukan setelah penebalan
PPKM Mikro dianggap tidak cukup untuk menangani kasus Covid-19
yang terus naik, yang bahkan menembus kisaran 20 ribu kasus per hari.
Kebijakan ini diterapkan mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 di 48
Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan juga 74
Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa
dan Bali.
Level asesmen ini dinilai berdasarkan faktor laju penularan dan kapasitas
respon di suatu daerah sesuai rekomendasi WHO. Level asesmen 3 dan
4 adalah daerah yang memiliki transmisi penularan tinggi, tapi kapasitas
respon daerahnya tergolong sedang hingga rendah. Daerah inilah yang
dinilai perlu treatment khusus melalui kebijakan PPKM Darurat.

Pengetatan aktivitas mencakup 100 persen Work From Home (WFH)
untuk sektor non-esensial, kemudian seluruh kegiatan belajar
mengajar dilakukan secara daring. Sementara sektor esensial, diberlakukan 50 persen maksimum staf yang Work From Office (WFO) dan untuk
sektor kritikal diperbolehkan sampai 100 persen WFO.
Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan
pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam
operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/
pusat perdagangan ditutup, restoran dan rumah makan hanya menerima
delivery/take away dan area publik ditutup sementara serta
dihimbau untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Pelaku perjalanan
yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta
api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I). Namun
khusus untuk perjalanan dengan moda pesawat, selain kartu vaksin,
penumpang juga harus mengantongi hasil tes swab PCR dengan batas
waktu H-2. Sedangkan penumpang untuk moda transportasi jarak jauh
lainnya, seperti laut dan darat, bisa menunjukkan dokumen tes Antigen
dengan batas waktu H-1. Pada 20 Juli 2021, PPKM Darurat Jawa-BaIi
diubah tajuknya menjadi PPKM level 4 dan berlaku hingga 25 Juli 2021.
Meski berbeda istilah, aturan pengetatan yang dilakukan dalam PPKM
level 4 masih sama dengan PPKM Darurat.
Terbaru, pada 25 Juli 2021 Pemerintah mengumumkan perpanjangan
PPKM level 4 dengan berbagai penyesuaian. Sejumlah daerah akan
kembali menerapkan PPKM level 4 sejak 26 Juli hingga 2 Agustus
2021. PPKM Darurat dan PPKM level 4 ini dinilai sudah berhasil memperbaiki kondisi pandemi di Indonesia. Hal ini karena selama PPKM
level 4 berlaku, pembatasan dilakukan di sejumlah sektor, yaitu perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan, transportasi, seni
budaya, wisata, serta sosial dan masyarakat.
[Tenaga Hubungan Pemerintah]
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Rangkuman

Kegiatan

Juli 2021

PASTIKAN KETERSEDIAAN OBAT-OBATAN
Menteri BUMN Erick Thohir mengecek ketersediaan Ivermectin di tiga
Apotek Kimia Farma di Jakarta, Senin (5/7). Ia memerintahkan kepada
perusahaan farmasi BUMN, seperti Indofarma dan Kimia Farma untuk
memastikan ketersediaan obat-obatan termasuk Ivermectin yang saat ini
sedang dalam uji coba klinis dengan harga terjangkau di masyarakat.
SENTRA VAKSINASI ENESIS
Menteri BUMN mengunjungi Sentra Vaksinasi Enesis di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur (7/7). Sentra vaksinasi yang digelar
oleh produsen Antis Hand Sanitiser, Enesis Group, Masyarakat Ekonomi
Syariah (MES) DKI Jakarta, Indonesia Respon, dan GEMAWIRA ini
ditujukan untuk rekan-rekan pekerja dan stakeholders transportasi publik
serta masyarakat umum.
RAKER PERAN PENTING BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR
RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/7). Dalam rapat tersebut, Menteri
Erick menyebut peran penting BUMN dalam konstribusi kepada negara
melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
MENINJAU BIO FARMA
Menteri BUMN Erick Thohir meninjau Kantor Biofarma di Bandung,
Jawa Barat, Sabtu (10/7). Dalam kunjungan yang didampingi Dirut
Biofarma, Honesti Basyir itu, Menteri BUMN ingin memastikan kelancaran
proses akhir vaksin COVID-19, baik berupa bahan baku (bulk) dan
vaksin jadi, yang telah didatangkan dari sejumlah negara. Hingga 1 Juli lalu,
Indonesia sudah 19 kali kedatangan vaksin, baik yang didatangkan
langsung dari negara produsen atau melalui jalur multilateral COVAX
Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).
SIDAK KE STASIUN BANDUNG
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan inspeksi mendadak ke
Stasiun Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/7). Sidak tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan program PT Kereta Api Indonesia
(Persero) atau KAI dalam menggelar layanan vaksinasi gratis Covid-19
bagi calon penumpang kereta api jarak jauh.
PERJANJIAN TRANSFORMASI BISNIS WIKA
Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri acara Perjanjian Pokok Transformasi Bisnis dan Restrukturisasi Keuangan antara Waskita Karya dan lima
kreditur, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat (BJB) di Jakarta (16/7). Perjanjian tersebut dilakukan
sebagai upaya pemulihan kondisi keuangan Waskita Karya.

Agenda

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BIOMASSA
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menghadiri secara
daring acara penandatanganan Head of Agreement (HoA) penyediaan biomassa dan pengembangan industri biomassa untuk
co-firing PLTU batu bara antara PLN, PTPN, dan Perhutani (16/7).
Selain Wamen Pahala, acara tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal
EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dan Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.
RSPJ EKSTENSI ASRAMA HAJI
Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan RSPJ Ekstensi Asrama Haji
sebagai RS Rujukan Covid-19 di Asrama Haji, Pondok Gede,
Jakarta (19/7). Perubahan Gedung Arofah Asrama Haji Embarkasi
Jakarta oleh Pertamedika IHC menjadi RS Pertamina Jaya (RSPJ)
Ekstensi yang dikhususkan untuk pasien dengan gejala berat hingga kritis
merupakan langkah tepat di kala pandemi.

MEDIA INTERNAL KEMENTERIAN BUMN | Edisi 6 | JuLi 2021

10

Selamat Kepada
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