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SELALU MENGINSPIRASI
DAN MEMBERI ARTI
TIBALAH KITA di bulan April ini. Bulan ini sangat bersejarah bagi Kementerian BUMN yang kita cinta. Ya, di bulan inilah, di salah satu tanggal
nya, telah terpatri sebagai momentum hari kelahiran Kementerian
BUMN. Ya, itulah 13 April. Tanggal itu merupakan tanggal dari terbitnya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 1998. PP itu tentang
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan
Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan
Badan Usaha Milik Negara. Pak Tanri Abeng mendapat kepercayaan
sebagai Menteri pertama yang mengurusi BUMN, yang kemudian
dilanjutkan oleh para Menteri berikutnya, hingga Pak Erick Thohir.
Redaksi menyajikan berbagai tulisan terkait dengan ulang tahun
Kementerian BUMN ini. Kiprah para pemimpin Kementerian BUMN
kami anggap penting untuk ditulis oleh media ini. Dengan penuh hormat
kami mencatat nama masing-masing Menteri BUMN dan apa yang
menjadi catatan emas di masa pengabdiannya. Tentu itu juga
mengambarkan berbagai ide, prinsip dan prestasi masing-masing
periode. Kami juga menulis tentang sejarah Kementerian BUMN dari
mulai menjadi unit eselon 2 di awal tahun 1973 hingga menjadi
setingkat Kementerian di tahun 1998. Juga dilakukan survei kecilkecilan ke netizen tentang apa itu Kementerian BUMN dalam pemahaman
mereka. Tentu hasilnya menarik untuk disimak. Tak lupa, kami
mewawancarai beberapa pejabat dan pegawai Kementerian BUMN. Pertanyaan yang kami sodorkan sederhana saja, apa yang dirasakan selama
menjadi bagian dari Kementerian BUMN dan harapannya. Jawaban dari
pertanyaan tersebut tentunya kami harapkan turut menjadi bagian yang
menarik untuk dibaca dalam rangka momentum ulang tahun Kementerian
BUMN tahun ini.
Selain ulang tahun Kementerian BUMN, salah satu momentum di
bulan April yang tidak boleh dilupa adalah perayaan Hari Kartini yang
secara spirit membahas mengenai kiprah sosok wanita handal di Kementerian BUMN. Kami mewawancarai para pemimpin wanita di Kementerian BUMN ini. Ada curcol, ada semangat dan tentu ada pelajaran yang
dapat kita petik dari para pemimpin wanita tersebut. Intinya, inspirasi yang
mereka tularkan dari hasil wawancara tersebut diharapkan memberi
warna tersendiri dalam terbitan Pemegang Saham edisi ini.
Tak lupa, edisi ini menampilkan sosok Sekretaris Kementerian BUMN,
Pak Susyanto yang bersahaja. Beliau bersedia meluangkan waktu
untuk kami wawancara secara hybrid (offline dan online). Pelajaran hidup
dari pengalaman Pak Sus tentu dapat menambah khazanah baru bagi
kita-kita semua, apalagi bagi para junior, dalam mengharungi dinamika
kehidupan ini. Yang penting untuk diambil sarinya adalah mengenai cara
pandang Beliau terhadap berbagai hal, baik terkait dunia kantor maupun
hubungan antar manusia secara umum.
Dengan semua tulisan yang kami turunkan di edisi spesial ulang tahun ini,
kami tumpangkan harapan, semoga kehadiran kami memberi arti. Selalu.
Salam hangat,
Pemimpin Redaksi
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Kiprah Para Manggala Kementerian BUMN

Tahun 1973 sebenarnya sudah ada organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaanperusahaan milik negara. Namun, awalnya, organisasi itu merupakan unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia
hingga akhirnya mengalami perubahan bentuk organisasi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII setingkat kementerian, dengan nama
Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Berikut kisah para Manggala (baca: pemimpin) Kementerian BUMN dari masa ke masa.

TANRI ABENG menjadi Menteri BUMN pertama yang menahkodai
Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN itu di tahun 1998. Sejak
memimpin pada periode Maret 1998 hingga Oktober 1999, Tanri melakukan banyak perubahan untuk menyelamatkan BUMN yang saat itu
dalam kesulitan akibat manajemen yang buruk, campur tangan politik, dan
resesi ekonomi yang parah. Tanri mencanangkan “cetak biru” pengembangan BUMN Indonesia yang berisi langkah restrukturisasi perusahaan,
reformasi regulasi, privatisasi BUMN terkemuka, serta merumuskan
rencana terperinci dan koheren untuk reformasi BUMN di masa depan.
Cetak Biru masterplan Reformasi BUMN tersebut menjadi pondasi dasar
pengelolaan dan pembinaan BUMN yang tetap relevan dan menjadi
rujukan bagi Menteri-Manteri berikutnya. Seiring dengan pergantian
pucuk kepemimpinan Republik Indonesia dari Presiden B.J. Habibie ke
Abdurrahman Wahid, posisi Tanri digantikan oleh Laksamana Sukardi.
Laksamana memimpin selama dua periode, yaitu periode Oktober
1999-April 2000 sebagai Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan
BUMN di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan pada
periode kedua dalam kurun Agustus 2001-Oktober 2004 sebagai Menteri
Negara BUMN di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Laporan Utama

Terobosan penting Laksamana salah satunya adalah perumusan
kebijakan penataan dan pengelolaan BUMN yang tertuang dalam
Masterplan 2002-2006. Masterplan itu menggambarkan secara jelas
dan rinci berbagai kebijakan pemerintah dalam mereformasi BUMN
termasuk langkah-langkah yang perlu dicapai agar sasaran yang
diinginkan dalam lima tahun ke depan dapat terwujud. Pada periode
Laksamana juga lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara yang berisikan tujuan pendirian
BUMN dan bagaimana BUMN dikelola. Upaya Laksamana untuk
memulihkan kepercayaan pasar modal dan dunia usaha terhadap
perekonomian Indonesia melalui penataan dan peningkatan transparansi
dan efisiensi BUMN juga memberikan hasil yang nyata berupa investasi
yang kembali mengalir dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat, serta
rekor pencapaian suku bunga terendah dalam sejarah perekonomian
Indonesia. Selanjutnya, Rozy Munir sempat memimpin Kementerian BUMN dalam waktu yang singkat, yakni periode April 2000 hingga
Agustus 2000. Selama 4 bulan memimpin, tidak banyak gagasan
besar Rozy yang dapat direalisasikan. Dalam tempo singkat, Rozy
mengupayakan revisi Masterplan Reformasi BUMN untuk perbaikan dan
pemutakhiran sesuai dengan perkembangan situasi. Masterplan
tersebut berisi berbagai kebijakan, rencana, dan prosedur yang disetujui
pemerintah sebagai dasar untuk reformasi BUMN, termasuk mencakup
program restrukturisasi dan privatisasi.
Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan kursi
Menteri BUMN kepada Sugiharto. Pria yang telah malang-melintang di
dunia bisnis tersebut langsung tancap gas dengan menyusun berbagai
kebijakan dan program pembenahan BUMN. Sugiharto menjadikan
blue print yang disusun di era Tanri Abeng sebagai acuan untuk mengaplikasikan upaya pembenahan BUMN saat itu. Dalam pengelolaan
BUMN, Sugiharto mengedepankan pendekatan restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi yang diperkenalkan oleh Tanri. BUMN yang rugi
harus mengalami restrukturisasi agar menghasilkan profit, sementara
yang untung juga perlu direstrukturisasi agar profitnya meningkat. BUMN
yang memiliki kinerja yang bagus ditingkatkan nilainya dengan masuk ke
pasar modal sebagai perusahaan terbuka melalui penjualan saham
kepada publik.
Mei 2007-Oktober 2009 kursi kepemimpinan tertinggi Kementerian BUMN
diduduki Sofyan A. Djalil. Di masa kepemimpinannya, Sofyan sangat
memperhatikan standar pimpinan BUMN. Menurutnya, tugas membuat
BUMN sehat harus diserahkan kepada orang-orang yang tepat, yang
mengerti mikroekonomi, memahami urusan perusahaan, dan yang
terpenting bukan “titipan”. Itulah sebabnya, Sofyan sangat gencar
membentengi BUMN dari berbagai intervensi non-korporasi. Ia juga
merekrut para profesional untuk memimpin BUMN, seperti Ignasius Jonan

yang memimpin PT KAI. Ia juga berupaya mengubah budaya birokrasi
di BUMN menjadi korporasi dengan menetapkan Key Performance
Indicator (KPI) yang berlaku bagi direksi BUMN dan dilaksanakan secara
konsisten, ketat, dan berkesinambungan.
Setelah Sofyan A.Djalil, giliran Mustafa Abubakar yang berkesempatan
memimpin Kementerian BUMN pada Oktober 2009 - Oktober 2011.
Selama dua tahun periode kepemimpinan Mustafa, ia mengeluarkan
kebijakan berupa strategi transformasi budaya kerja, restrukturisasi,
privatisasi, dan pengembangan bisnis melalui sinergi BUMN. Tujuan
nya, agar BUMN tampil sebagai World Class Corporation. Mustafa
mendorong BUMN menyukseskan penyelenggaraan SEA Games ke26 yang di berlangsung di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan.
Dukungan BUMN dituangkan melalui MoU antara Menteri Pemuda dan
Olahraga dan Menteri Negara BUMN pada 30 Maret 2010. Selanjutnya,
era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN dimulai pada
Oktober 2011-Oktober 2014. Presiden SBY menunjuk Dahlan sebagai
Menteri BUMN setelah sukses memimpin PT PLN (Persero) selama
dua tahun. Dahlan menghadirkan model kepemimpinan yang berbeda
dibandingkan Menteri sebelum nya. Model kepemimpinannya layak
dilabeli out of the box. Salah satu gebrakannya memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berperan lebih besar di BUMN. Ia juga
menintikberatkan peran BUMN dalam melayani publik. Ia memberikan
perhatian ekstra kepada BUMN yang berkaitan langsung dengan layanan
transportasi publik, seperti PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia,
PT ASDP Indonesia Ferry, PT Angkasa Pura I dan II, serta PT Pelni
dengan memperbaiki fasilitas dan pelayanan di lokasi-lokasi yang
dikelola oleh BUMN tersebut.
Pada tahun 2014-2019 untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kementerian BUMN dipimpin seorang Menteri perempuan, Rini M Soemarno.
Di tangan Rini, aset BUMN mengalami pertumbuhan sehingga kontribusi BUMN terhadap negara meningkat hingga Rp202 triliun dalam
bentuk dividen dan pajak. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian
BUMN melakukan berbagai ekspansi usaha hingga ke mancanegara
dengan membuka kantor dan menjual berbagai produk BUMN. Salah
satu terobosan dari kebijakan Rini adalah superholding. Rini ingin
membentuk superholding BUMN, selayaknya Temasek milik
Singapura, dan Khasanah milik Malaysia. Sayangnya hingga akhir
masa kepemimpinannya, mimpi Rini mewujudkan superholding belum
berhasil. Program lain yang diusung Rini adalah “BUMN Hadir untuk
Negeri” yang sukses menghadirkan BUMN dalam membangun negeri
dan membantu masyarakat di pedalaman.
Saat ini, Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri Erick Thohir. Sejak
menjabat 23 Oktober 2019, sejumlah gebrakan telah dilakukan pendiri
Mahaka Group tersebut. Di hari pertama menjabat Erick sudah menggaungkan aksi bersih-bersih BUMN dan internal Kementerian BUMN. Ia
mencopot sejumlah petinggi, baik di jajaran direksi maupun komisaris
BUMN, diantaranya mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
sebagai Komut Pertamina dan Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Dirut
PT Aneka Tambang (Antam). Dengan bantuan kedua Wakil Menteri, ia
mengubah konsep superholding BUMN yang digaungkan Menteri
sebelumnya menjadi konsep subholding atau klasterisasi BUMN
sesuai fokus usahanya. Ia memangkas 142 BUMN menjadi 107 BUMN
dan membaginya menjadi 12 klasterisasi BUMN, dimana masingmasing Wakil Menteri BUMN menaungi enam klaster. Erick juga selalu
menggaungkan GCG atau good corporate governance dengan
melarang seluruh keluarga besar BUMN dan Kementerian BUMN
memberi dan menerima suvenir. Tak hanya itu, di masa pandemi, Erick
yang juga didapuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) berperan
aktif memulihkan kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Ia
menjadikan Wisma Atlet dan sejumlah rumah sakit milik BUMN sebagai
rumah sakit penanganan pasien Covid-19 dan membantu mendatangkan
alat PCR serta mempercepat hadirnya vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
[Nurul/Rere/TimPS]
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“Apa
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23 TAHUN, MENGABDI
UNTUK NEGERI
yang Kamu ketahui tentang Kementerian BUMN?”

Beberapa hari lalu kami melempar pertanyaan itu ke netizen.
Jawabannya beragam. “Gudang mantu,” jawab pemilik akun Instagram yizkaadikrista. “Pembangkit listrik dan sumber energi,”
ujar dyant.pk. “Badan usaha milik negara yang memiliki banyak cabang anak perusahaan yang dikelola negara,”
kata -ferawati_27.

DILIHAT DARI jawaban-jawaban itu, ternyata instansi kebanggaan kita
ini masih belum masuk dalam perhatian netizen. Jadi apa sih sebenarnya Kementerian BUMN? Kementerian Badan Usaha Miilik Negara atau
bisa disingkat Kemen BUMN adalah organisasi yang memiliki tugas pokok
dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan
perekonomian nasional, Kemen BUMN punya sejarah yang panjang.
Di awal 1973, Kemen BUMN merupakan unit eselon II yang disebut
Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan
Negara), selanjutnya menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan
Usaha Negara), kemudian berubah jadi Direktorat Pembinaan BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) sampai tahun 1993. Periode 1993
hingga 1998, organisasi ini ditingkatkan setaraf eselon I, dengan nama
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
Kemudian, melalui PP No 50 tahun 1998 berdirilah Kementerian BUMN
yang awalnya dipimpin Tanri Abeng, hingga sekarang.

Laporan Utama

Dengan demikian, instansi kesayangan kita ini akan merayakan ulang
tahun yang ke-23 pada bulan April ini. Sama seperti manusia, 23 tahun
tentunya bukan tahun yang mudah. Sudah bukan usia yang muda.
Namun belum juga terlalu matang: jiwanya dipenuhi semangat membara
untuk senantiasa berbenah dan berkontribusi. Bertugas mengelola aset
sebesar Rp8.739 triliun, tentunya butuh lebih dari sekedar kerja keras.
Dengan berbekal nilai AKHLAK, Kemen BUMN senantiasa tumbuh dan
berinovasi. Sebagai agen pembangunan, BUMN di bawah pengelolaan
Kemen BUMN telah memainkan peran strategis dengan terlibat aktif
dalam proyek prioritas nasional dan menjadi perintis kegiatan usaha
dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan serta berperan
aktif meningkatkan perekonomian nasional. Peran BUMN dapat dilihat
sebagai berikut.

Pemenuhan
Hajat Hidup
Pembangunan
Ekonomi
Kontribusi
Finansial

Keunggulan
Nasional
Pembangunan
Ekonomi

Komitmen untuk mengabdi tak hanya diwujudkan dalam kata. Selama 23
tahun berdiri, sudah banyak yang berusaha diwujudkan. Bahkan di tengah
wabah Pandemi Covid-19, Kemen BUMN berusaha tetap berkontribusi.
Kita catat satu per satu: Perbaikan dan perapihan sebagai penyiapan
RS Darurat Penanganan Covid-19 oleh beberapa BUMN Karya, yakni
PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Brantas
Abipraya, sedangkan PT Bina Karya bertindak sebagai manajemen
konstruksi. Penyediaan Alat Kesehatan dan Obat. Penambahan layanan
perawatan khusus pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit kelolaan
PT Pertamina Bina Medika IHC dan jaringan rumah sakit BUMN.
Penempatan dana Pemerintah (Himbara) untuk mempercepat
pemberian kredit, khususnya UMKM dan industri padat karya dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional. Ditargetkan dari penempatan
dana yang dilakukan bisa didapatkan 3x leverage. Subsidi Bunga KUR
dan Non-KUR (Himbara, PNM, dan Pegadaian) untuk mendukung bisnis
terutama UMKM agar dapat bertahan menghadapi pandemi dan mampu
melakukan ekspansi. Internet untuk pendidikan jarak jauh.
Diskon tarif listrik. Program listrik pedesaan. Program Pengembangan Jaringan Gas Kota. Pengoperasian Infrastruktur Minyak dan Gas
Bumi. Program BBM 1 Harga. Konsolidasi BUMN Farmasi. Konsolidasi
Rumah Sakit Milik BUMN. Konsolidasi BUMN Jasa Survei. Konsolidasi
Holding
Industri Pertahanan. Konsolidadi BUMN Asuransi dan
Penjaminan. Merger Bank Syariah Indonesia. Holding Ultra Mikro untuk
Peningkatan UMKM. Penyaluran KUR oleh Himbara. Program Mekar
PNM. Itu belum cukup. Masih banyak program-program lain yang tak
mampu dimuat halaman ini. Bersama dengan 107 BUMN yang dikelola
plus perusahaan dengan kepemilikan Negara minoritas, Kementerian
BUMN sebagai instansi pemerintahan terbukti akuntabel, transparan dan
inovatif. Itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan dari tahun ke tahun.
Tapi perjalanan ini masih jauh dengan tantangan yang lebih
banyak dan beragam. Kementerian BUMN dapat diumpamakan
sebuah theme park besar dengan beragam wahana yang harus
ditaklukan. Ada yang panjang, berkelok, menegangkan, menakutkan,
menyenangkan, tak jarang mengharukan. Theme Park ini yang terus
bertumbuh kembang dan diambil manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Dari Medan Merdeka Selatan, kami ingin melangkah lebih jauh.
Dari Medan Merdeka Selatan, 23 tahun pengabdian kami padamu Negeri.

[Rere/Nurul/RR/TimPS]
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MELUKIS MASA DEPAN
KEMENTERIAN BUMN
13 April 2021 ini genap 23 tahun Kementerian BUMN. Berbagai Menteri telah memimpin Kementerian yang bertugas membina
BUMN ini. Bagi pegawai Kementerian, adaptasi dan transformasi terus diupayakan, walau dengan beragam tantangan.
Tak lupa bermacam pengalaman menjadi semacam pembelajaran. Saatnya merayakan sebuah pencapaian untuk terus
menjadi yang terdepan. Media Pemegang Saham mewawancarai para pejabat dan pegawai Kementerian BUMN.
Kita simak pandangan mereka.

Andus Winarno
Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia
Apa hal yang dirasakan selama menjadi bagian Kementerian BUMN?
Senang menjadi bagian dari tim Kementerian BUMN yang banyak
kontribusinya dalam pengambilan kebijakan strategis BUMN.
Apa harapan untuk Kementerian BUMN ke depannya?
Mewujudkan sistem talent management yang support dengan kebutuhan
pengembangan bisnis BUMN.
Y.B. Priyatmo Hadi
Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan
Apa hal yang dirasakan selama menjadi bagian Kementerian BUMN?
Pengalaman saya pribadi selama kurang lebih 20 tahun mengabdi
sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian BUMN penuh
dengan beraneka momen sukacita. Berbagai kebijakan dan pedoman
dijalankan, ketulusan ditanamkan dalam hati dan kesadaran diri menjadi pedoman dalam pengabdian menjalankan tugas. Kementerian BUMN
selain tempat berkarya juga menjadi sekolah terbaik untuk mengasah diri,
mulai dari bisnis, komunikasi, networking sampai leadership. Setiap insan
Kementerian BUMN dituntut untuk dapat selalu berkembang dan “agile”
atas seluruh perubahan kebijakan yang ada, menjadi cepat, tepat dan
teliti, terutama di era Reformasi Birokrasi.
Apa harapan untuk Kementerian BUMN ke depannya?
Saya selalu berharap agar setiap insan Kementerian BUMN dalam
setiap kesempatan dapat selalu mengasah kemampuan diri, menyatukan
pikiran dan hati untuk selalu berorientasi membangun negeri, terutama
dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih
terus berlanjut. Saya berharap bahwa seluruh Insan Kementerian BUMN
dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN dengan
optimal sehingga dapat mengantarkan BUMN untuk dapat berkembang dan untuk selalu tumbuh, proaktif mengejar bisnis, inovatif, dan
dengan penuh semangat memenangkan persaingan pasar sehingga dapat
menjadi perusahaan-perusahaan terbaik di tataran nasional dan juga
diharapkan dapat bersaing di tataran global.
Bin Nahadi
Asisten Deputi Keuangan

Kantor Kita

Apa hal yang dirasakan selama menjadi bagian Kementerian BUMN?
Kementerian BUMN memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan diri secara akademis dan profesional, menumbuhkan sense of
bureaucracy sekaligus sense of corporate. Kementerian BUMN juga
mengasah rasa kebangsaan dalam keanekaragaman tanpa menghilangkan identitas diri.
Apa harapan untuk Kementerian BUMN ke depannya?
Semoga Kementerian BUMN menjelma menjadi learning organization,
center of excellence, dan house of contributions untuk kejayaan BUMN
dan kemakmuran Bangsa dan Negara.
Ryan Alief Putra
Analis Kinerja BUMN
Apa hal yang dirasakan selama menjadi bagian Kementerian BUMN?
Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi untuk dapat

menjadi bagian dari Kementerian BUMN dan terlibat langsung dalam
pembinaan BUMN khususnya saat ini mendapat amanah untuk
meng-handle BUMN Klaster Mineral dan Batubara. Di sisi lain, Kementerian BUMN sangat cepat beradaptasi dengan kondisi new normal
yang menuntut proses bisnis yang praktis seperti: penerapan e-sign
pada sinadine, aplikasi SIMO untuk absensi dan hadirnya Ms. Teams
yang memudahkan untuk melakukan pekerjaan secara kolaboratif antar
bagian, serta adanya pengembangan pegawai di Kementerian
BUMN sangat diperhatikan dengan adanya Pelatihan Kompetensi
seperti: CRMO, CRMP, Pelatihan Infografis dan berbagai webinar lainnya
serta adanya sharing knowledge dari pejabat Kementerian BUMN
dengan para Pegawai.
Apa harapan untuk Kementerian BUMN ke depannya?
Kementerian BUMN menjadi semakin lincah dan handal dalam membina BUMN serta mengawal kinerja BUMN dan realisasi proyek-proyek
strategis BUMN terutama yang berdampak besar bagi Negara, dan
untuk mendukung itu diperlukan data yang saling terintegrasi antara
BUMN dan Kementerian BUMN sehingga memudahkan untuk memperoleh data secara real time dan up-to-date.
Chelsea Jennifer Glory Gregorius
Administrasi Keuangan
Apa hal yang dirasakan selama menjadi bagian Kementerian BUMN?
Pastinya bersyukur bisa menjadi bagian dari Kementerian BUMN. Di sini
saya banyak belajar untuk senantiasa memperbaharui dan mengembangkan hardskill maupun softskill yang saya miliki.
Apa harapan untuk Kementerian BUMN ke depannya?
Semoga Kementerian BUMN senantiasa memunculkan program yang
inovatif dan berorientasi pada pembangunan bagi masyarakat Indonesia.
Titus Laksa Gumilang
Analis Kinerja BUMN
Apa hal yang dirasakan selama menjadi bagian Kementerian BUMN?
Suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi salah satu bagian dari
Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN merupakan organisasi
yang telah menerapkan digitalisasi sejak dini sehingga cepat beradaptasi
ketika pandemi covid 19 terjadi. Salah satu contohnya adalah penerapan platform MS Teams dan Sinadine yang dapat mendukung seluruh
pegawai dalam bekerja dari rumah. Selain itu Kementerian BUMN juga
sangat memperhatikan pengembangan kompetensi pegawai sehingga
dapat memilih pelatihan diri maupun webinar sesuai dengan minat dan
bakatnya pada menu “Makin Kompeten” di portal Simanis.
Apa harapan untuk Kementerian BUMN ke depannya?
Kementerian BUMN dapat menjadi benchmark bagi BUMN-BUMN
binaannya, baik dari segi tata kelola hingga kompetensi Sumber Daya
Manusia yang dimiliki. Selain itu Kementerian BUMN senantiasa dapat
membantu memberikan solusi bagi pemerintah khususnya dari sisi
penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM dan menjamin ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing dari BUMN
yang dapat menjadi kebanggaan negara Indonesia.

[Faishal Sandy, Lina Kurniasari, Dwi Annisa]
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SUSYANTO
Sekretaris Kementerian BUMN

Takdir Saya
telah Ditulis
Sekretaris Kementerian BUMN yang bersahaja ini lahir di Tulungagung, 4 Mei 1962. Susyanto, atau akrab kita
panggil Pak Sus, bersyukur terlahir sebagai generasi baby boomers, yang masa kecilnya belum ada gadget
atau komputer. “Dulu yang ada mesin ketik, kalau ke sekolah bawa asbak (papan hitam) yang ditulis dengan
kapur,” kata Pak Sus. Anak kedua dari enam bersaudara ini masih mengenang waktu kecil suka membuat
sendiri mainannya. “Dari bunga tebu itu bisa dibikin mobil-mobilan, rodanya dari sandal jepit,” kenangnya.

MASA KECIL, SD, SMP, hingga SMA dijalani Pak Sus di Tulungagung.
Keluarganya tidak tergolong berada. Ayahnya seorang pengusaha
mebel, yang mengolah kayu jati dan menjualnya ke toko atau
tergantung pesanan. “Namun bisnis ayah saya masih skala kecil di
kampung,” jelasnya. Pak Sus masih mengingat, ayahnya kala itu
tidak berani ambil kredit di bank. Bahkan ayahnya sempat “dimainkan”
oleh pembeli sehingga ayahnya malah berutang ke pembeli. Meskipun
dengan kondisi keluarga seperti itu, semua saudaranya bisa menyelesaikan
pendidikan tinggi. Pak Sus juga menceritakan, sekolahnya pun dulu
dibiayai kakaknya.

Sosok

Menemukan Passion di Hukum
Di SMA Tulungagung, Pak Sus mengambil jurusan IPA. Namun
sebenarnya ia merasa passion-nya tidak di ilmu eksak itu. Lulus SMA
tahun 1981, Pak Sus membidik kuliah di Fakultas Pertanian.
“Saya ngak diterima tahun itu,” katanya. Padahal waktu itu ia sudah
mengikuti bimbingan tes, walau banyak teman-teman sekolahnya yang
diterima di universitas negeri ternama. “SMA Tulungagung memang
termasuk yang the best di Jawa Timur,” ujarnya. Setahun berikutnya,
tahun 1982, Pak Sus membidik Fakultas Kedokteran. Ia tidak diterima
juga. Akhirnya Pak Sus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kadiri di
Kediri. Seorang temannya yang kuliah di Hukum Airlangga menginformasikan Fakultas Hukum universitas tersebut juga bagus. “Dosen-dosen
hukumnya kebanyakan juga dari Airlangga,” kata temannya. Ternyata Pak Sus menemukan passion-nya di ilmu hukum itu. “Saya selalu
mendapatkan nilai yang bagus,” katanya bangga. Pak Sus terinspirasi
dengan sebuah film berjudul “And Justice for all” yang menceritakan
tentang seorang pengacara. “Walau pengacara itu mencari uang dari
kliennya, tokoh di film itu malah berjuang menjebloskan kliennya yang
menurutnya bersalah,” ceritanya. Pak Sus melihat film itu sangat menginspirasinya, bahwa ilmu hukum itu bisa digunakan memperjuangkan
keadilan. Kuliah hukum itu diselesaikannya akhir tahun 1986.
Merantau, Melamar Pekerjaan dan ESDM
Awal tahun 1987, Pak Sus memberanikan diri merantau ke Jakarta.
Padahal ia tak punya keluarga di Jakarta. “Hanya seorang teman
di Jakarta, yang waktu itu calon hakim,” katanya. Pak Sus pun
diperbolehkan menginap di rumah kakak teman tersebut. Untuk biaya
hidup, Pak Sus mengajar di SMP dan SMA. “Di SMA PGRI 9 dan di
beberapa sekolah lainnya saya mengajar Tata Negara dan Sejarah,”

katanya. Ia juga berkesempatan mengajar di Fakultas Teknik Unkris, di
Pondok Gede, untuk mata kuliah “Hukum Perancangan (semacam
Hukum Agraria)”. Sambil mengajar, Pak Sus juga mengajukan
lamaran kerja ke mana-mana: Kejaksaan, Bank Indonesia, Bank BRI
dan Departemen Perhubungan. “Untuk Bank BRI, saya sudah melewati
proses ujian dari ribuan orang, dan tinggal wawancara saja,” jelasnya. Di Departemen Perhubungan juga seperti itu. Namun dari semua
proses tersebut, Pak Sus diterima di Ditjen Migas Departemen ESDM
tahun 1990.
Filosofi Sawang Sinawang
“Dari pengalaman hidup saya itu, saya meyakini garis hidup seseorang
sudah ditentukan Allah,” katanya. Menurutnya, yang ditakdirkan
Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Itulah rahasia Allah, kenapa ia tidak
diterima di BRI walaupun sudah tes tahap akhir, juga tidak diterima di
Kemenhub dan instansi lainnya. Pak Sus menyatakan, dalam filosofi
Jawa terdapat ungkapan “Sawang Sinawang”, yang bermakna
bagaimana kita memandang hidup. “Bisa jadi kita melihat kehidupan
orang lain lebih baik, tapi ternyata semua sama saja,” katanya.
Menurutnya yang penting bagaimana kita menikmati hidup kita saja.
Ya, Pak Sus juga menikmati karirnya waktu Eselon 4 di berbagai
posisi penugasan. Dari Kasubag Dokumentasi Hukum, Kasubag
Perumusan Peraturan Perundangan, hingga Kasubag Penelaahan
hukum. Sampai akhirnya naik ke Eselon 3, yakni menjadi Kabag Hukum.
Pernah terbesit untuk pindah ke BP Migas karena gajinya yang besar.
“Tapi kalau di sana, saya harus meninggalkan ASN saya,” katanya. Tahun
2005 ketika Pak Sus akan menjalankan ibadah haji, sebelum berangkat
ia masih ditawari posisi di BP Migas. Pak Sus sempat membicarakan
hal itu ke istrinya, yang kemudian menyerahkan keputusan kepada
Pak Sus. Atasannya menyatakan boleh dicoba dua bulan. Namun atasan
nya mengisyaratkan bahwa Pak Sus adalah calon kuat sebagai Kabag
Hukum, mengingat atasannya tersebut akan dipromosikan menjadi
Sesditjen. “Kamu adalah calon kuat untuk mengganti saya,” ujar atasannya itu kepada Pak Sus. Kala Pak Sus naik haji itu dan berada di Arafah,
ia dikabari oleh Kabagnya tersebut yang telah diangkat jadi Sesdikjen.
Artinya, sepulang dari haji Pak Sus akan menjadi Kabag Hukum. Dan Pak
Sus tidak jadi bekerja di BP Migas. Bagi Pak Sus, karir dan nasib mengalir
begitu saja.
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KALAU MENDAPAT TUGAS,
KERJAKAN DENGAN TUNTAS.
Sebagai Kabag Hukum Migas itu, ia ikut membidani Undang-Undang
Migas. Tahun 2010 Pak Sus dilantik menjadi Eselon 2 di Pusat
Pengelolaan Barang Milik Negara. “Saat pelantikan itu, saya sedang
mengikuti diklatpim III,” katanya. Ketika Menteri ESDM dijabat Pak
Darwin Zahedy Saleh, ia dipanggil Menteri Darwin dan mengatakan
bahwa ia lebih cocok jadi Kepala Biro Hukum. Pak Sus pun diangkat
menjadi Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM (2011-2015).

Sosok

Kemudian Pak Sus dipercaya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi (2015-2018). “Saya membawahi keuangan,
hukum, umum, kepegawaian, tapi untuk tingkatan direktorat eselon 1,”
katanya. Saat itu, ia juga menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
dengan nilai Rp2,5 triliun. Selanjutnya di zaman Menteri ESDM Pak
Jonan, ia dipercaya sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) Kementerian ESDM (2018-2020). Sebagai Kepala
Pusat BMN ini, Pak Sus mengurusi aset yang nilainya ratusan triliunan.
Pak Sus sempat berpikir ia akan menuntaskan tugas tersebut sampai ia
pensiun.
Takdir Saya Telah Ditulis
Lalu ada pembukaan posisi Sekretaris Kementerian BUMN. Awal
Desember 2019 Pak Sus memasukkan lamaran. “Saya ingat,
waktu itu mau umroh, yang langsung ke Palestina,” kata Pak Sus. Untung
tesnya dilakukan ketika ia pulang umroh di bulan Januari 2020. Dan
Alhamdulillah, Pak Sus diterima dan dilantik pada tanggal 4 Februari
2020. Menurut Pak Sus, pekerjaannya sebagai Sesmen saat ini
hampir mirip dengan apa yang pernah ia lakukan ketika menjadi
Sesditjen. “Semua tugas di sini pernah saya alami, seperti mengurusi
perencanaan, hukum, keuangan, kepegawaian dan umum,” katanya.
Walaupun secara ilmu, BUMN merupakan ilmu baru baginya.
Pak Sus yakin takdirnya sudah tertulis di lauhul mahfuz.
“Saya tinggal menjalaninya,” katanya. Saat ini, pandemi menurutnya
merupakan bagian dari ujian dan tantangan.

“Pandemi ini bagian dari ujian kita, pasti ada hikmahnya,” katanya.
Dalam menjalani kehidupan ini, Pak Sus mengedepankan positive thinking. Pak Sus mewanti-wanti, untuk tidak sekali-kali meremehkan orang
lain. “Jangan meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu persis kondisi orang,” katanya.
Tidak Ada Yang Tidak Bisa
Sebagai atasan, ia berusaha senyaman mungkin. Ia tak pernah
mencari bawahan yang pintar. “Kita yang menentukan. Kalau sebagai
atasan kita bisa membuat bawahan jadi lebih baik, maka itu sebuah
keberhasilan,” katanya. Yang penting baginya adalah kekompakan.
Menurutnya, setiap arahan pimpinan siapa pun, harus dilaksanakan
dengan baik. “Kalau sudah dapat tugas, maka harus dikerjakan dengan
tuntas,” katanya. Menurutnya, tidak ada yang tidak bisa, karena semua
bisa berkoordinasi dengan unit lainnya. “Namun, setiap penugasan harus
selalu dilaporkan ke pimpinan kita,” tambahnya.
Pak Sus menyadari bahwa ASN saat ini suasananya sudah berubah
dibanding ASN tahun-tahun yang lalu, seperti adanya bidding untuk
mencapai suatu jabatan. “Itu tidak sama seperti yang dulu saya alami.
Hingga eselon 2 tidak perlu bidding, walau tetap dilihat performance
masing-masing,” katanya. Kalau eselon 2 harus ASN, maka eselon
1 bisa dari non-ASN. “Ini artinya bisa merubah tatanan kita semua,”
ujarnya. Tantangannya adalah bagaimana bisa menerima semua orang
dan bisa mengambil contoh kelebihan dari talent lain. Menurutnya, ASN
di Kementerian BUMN harus lebih memahami mengenai korporasi.
“Saya yakin orang-orang kita kalau dibina dengan baik, maka hasilnya
akan bagus juga,” katanya. Pak Sus minta agar profesionalisme ASN
Kementerian tidak kalah dengan orang-orang swasta dan BUMN.
“Terbukti talent kita yang jadi direksi di BUMN juga telah
memberikan kontribusi yang baik,” kata penyuka olahraga sepeda ini.
Pak Sus meyakini kalau ASN Kementerian BUMN diberdayakan,
hasilnya juga akan baik. Setuju sekali, Pak Sus! [RR/UG/Ara/TimPS]
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SOSOK KARTINI
KEMENTERIAN BUMN
Jumlah wanita yang berkarir di Kementerian BUMN sebanyak 157 orang, atau sebesar 39% dari 404 total seluruh pegawai.
Menariknya, sebagian dari para wanita tersebut menempati beberapa jabatan yang strategis. Secara persentase, jumlah
pegawai wanita tersebar di jenjang eselon I sampai jabatan koordinator, cukup membanggakan, yakni masing-masing 26%
dari pejabat eselon I, 33% dari total pejabat eselon II, dan 23% dari total koordinator.

FAKTA TERSEBUT membuktikan bahwa Kementerian BUMN tidak
menutup kesempatan untuk wanita berkembang dalam karir. Hal
tersebut merupakan penguat bahwa peran dan kiprah wanita selalu
dipertimbangkan di Kementerian BUMN. Untuk menggali lebih jauh
tentang peran para wanita tersebut dan dalam momentum hari Kartini
ini, Tim Redaksi mewawancarai beberapa wanita yang menduduki posisi
sebagai pimpinan di Kementerian BUMN. Selamat menikmati!
Nawal Nelly
Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN

BUMN Untuk Indonesia

There was a time, when I walked into an internal meeting and realized
that I was the only female in the room among other participants. The
pressure of being the only one already made me overwhelming, yet I
need to lead that meeting. Awalnya saya sempat nervous dan ragu untuk
memimpin rapat yang isinya “bapak-bapak” semua. Sempat pula terlintas
di kepala saya untuk mendelegasikan rapat ini ke salah satu peserta
laki-laki lain, namun saya urungkan niat itu. Saya yakin this a great
opportunity for me to step out from the comfort zone, dan owning my role
sebagai seorang pejabat publik wanita and being confident about it. Turns
out, they made me feel very respected sehingga saya merasa sangat
nyaman untuk memimpin rapat kala itu dan Alhamdulillah rapat tersebut
berjalan lancar dan kondusif.
Salah satu pembelajaran yang paling berharga untuk saya adalah
untuk selalu percaya diri. Menjalani peran sebagai wanita karier tidak
hanya cukup dilakukan dengan bekerja duduk di meja. Seorang wanita
juga harus mampu berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Jangan
pernah takut akan rejection atau bad comments. Akan selalu ada
kesulitan yang dihadapi, namun, yakinlah, ketika kita sudah memiliki
tujuan yang jelas dan mau berjuang untuk mencapai tujuan tersebut,
trust me, you will get what you want, no matter how strong the winds is.
Jadi pesan saya untuk sesama wanita yang sedang bekerja, own your
voice and be confident about it, because your voice does matter. Dan
selalu ingat, What Doesn’t Kill You Make You Stronger.
Loto Srinaita Ginting
Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan
Pengembangan UMKM

Menjadi minoritas sering dicap bawel, namun di kesempatan yang lain
keceriwisan itu justru merupakan keistimewaan yang menandakan
kualitas detail. Semuanya pada akhirnya saling melengkapi, dan ini
tidak terlepas dari perjuangan Ibu Kartini dalam hal kesetaraan wanita dan
laki-laki, sehingga apabila terdapat posisi wanita lebih tinggi daripada pria
sudah dipandang wajar dan layak dihormati.
Di awal perlu keberpihakan dalam mencapai kesetaraan, seperti
halnya faktor dukungan pimpinan, serta kerelaan dan kesadaran kaum
pria untuk memberikan kesempatan dan bersikap profesional saat bekerja
beriringan dengan wanita. Salah satu IKU Menteri BUMN adalah
memberikan persentase slot wanita dalam BOD/BOC, terbukanya

kesempatan tersebut dapat memicu persaingan yang sehat secara
profesional. Menjadi wanita karir harus berkomitmen dan memanage
dengan baik agar peran menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir bisa
jalan keduanya. Atas tuntutan multiperan itu, justru membuat menjadi
semakin terampil bertindak dan berpikir dalam berinteraksi, cerdas
mengelola emosi, serta cerdas bersosial. Jika kita terbiasa peduli,
bertanggung jawab di rumah akan tercipta perilaku yang sehat di kantor
dan membuat orang nyaman dengan kita.
Untuk para wanita karir muda jangan lupa terus membuka diri untuk
belajar, karena tuntutan pekerjaan berkembang, harus menyiapkan diri
belajar dari media, orang di sekitar atau kesempatan capacity building
yang bisa kita jalani. Semua orang memiliki kekurangan, baik pria atau
wanita, namun jangan menutup diri bahwa semua tidak bisa dirubah, kita
harus mengubah serta open mind jika kita mau survive dan unggul.
Susi Meyrista br Tarigan
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Sejak kecil wanita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam multitasking
serta memiliki peran merawat rumah lebih banyak dibanding anak lakilaki dan hal itu ternyata membawa manfaat juga di kantor. Terbukti
pada pengalaman saya, wanita lebih tahan banting, lebih survive.
Saya belum pernah menyaksikan para wanita sampai melepas
tanggung jawab/rehat dari pekerjaan. Jangan ada persepsi rumah tangga
bisa menghambat karir karena nyatanya bisa sukses keduanya,
sepanjang kita bisa mengatur ritme dan bisa memberikan pengertian,
terbuka kepada keluarga tentang tugas di kantor dan tidak melewatkan momen penting di keluarga. Sejauh ini saya melihat Kementerian
BUMN telah memahami bahwa wanita memiliki keterbatasan
serta keistimewaan sehingga banyak posisi strategis yang diduduki oleh
wanita.
Untuk para wanita jangan pernah takut untuk bermimpi, terlebih saat
ini banyak pihak sudah concern terhadap gender equality, keterwakilan
wanita, baik dalam lingkup kebijakan nasional maupun internasional.
Chairiah
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian

Menjadi seorang pejabat wanita banyak tantangan serunya. Meskipun sudah berkinerja baik, terkadang masih ada stigma negatif
untuk seorang pekerja/pejabat wanita, misalnya, pejabat wanita itu
dikenal rewel, cerewet, ketus, seringkali lambat, terlalu banyak mikir, susah
mengambil keputusan dan sebagainya. Ini bisa juga memang terjadi
karena peran di rumah terbawa ke kantor. Nah, di sinilah salah satu
tantangannya, kita harus bisa membuktikan bahwa stigma tersebut
salah dan mengubahnya dengan cara berkontribusi secara positif bagi
organisasi. Di zaman digital technology seperti sekarang, penerapan work
from home juga merupakan tantangan baru, karena peran di kantor dan
di rumah harus berdampingan. Tantangan tukar peran ini membutuhkan
banyak kesabaran dan kecerdasan dalam membagi peran. Sukses di
kantor harus juga sukses di rumah.
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Sekilas

Jangan pernah takut dihadapkan dengan 2 pilihan, berkarir atau mengurus rumah tangga. Keduanya, bisa berjalan bersama asalkan kita bisa
membagi peran masing-masing dengan baik. Sukses di kantor harus
sukses juga di rumah. Untuk para wanita muda di Kementerian BUMN
yang karirnya masih sangat panjang, tidak perlu galau, pasti ada jalan,
bisa jalan dua-duanya, buktinya saya!.
Rini Widyastuti
Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi

Wanita karir memiliki tanggung jawab dua kali lipat, sebagai ibu rumah
tangga dan wanita bekerja. Bekerja di tempat kerja yang dinamis akan
perubahan memiliki tantangan besar yaitu dalam hal pembagian waktu.
Secapek-capeknya bekerja kita ya harus tetap keep in touch dengan anak
dan suami di rumah. Bekerja merupakan bakti kita selaku istri dan ibu,
namun tidak menampik rasa bersalah yang muncul karena kurangnya
waktu untuk keluarga. Namun demikian saya bersyukur memiliki keluarga
yang selalu mendukung. Ketika kita berniat untuk menjadi wanita karir,
itu merupakan keputusan berat. Sama beratnya saat kita memutuskan
untuk menjadi ibu rumah tangga, tanggung jawabnya sama, tidak ada
yang lebih baik/buruk. Orang tua saya selalu berpesan agar saya
“menjadi orang baik, bekerja dengan baik”. Karena kalau bekerja
dengan baik itu artinya luas, on the track, tidak macam-macam, halal
serta toyyib. Saya memaknai pekerjaan dengan sederhana, yaitu mencari penghasilan harus dilakukan dengan cara yang baik, karena untuk
kepentingan keluarga kita.
Untuk generasi muda ASN Kementerian BUMN, dalam bekerja
kembali kepada kiprahnya sebagai aparatur sipil negara, karena
kalimat awal sumpah jabatan itu “demi Allah” yang artinya ada pertanggung
jawaban pekerjaan itu kepada Tuhan, jadi memaknai itu harus dengan
benar.
Liliek Mayasari
Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur

BUMN Untuk Indonesia

Menjadi seorang wanita bukan berarti mendapat keistimewaan
dalam bekerja. Tugas yang diberikan oleh Pimpinan tidak akan mengenal
gender, sehingga berlaku bagi semua pegawai baik pria maupun
wanita. Justru menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana seorang
perempuan belajar menjadi seseorang yang tangguh dan bertanggung
jawab dalam bekerja. Dalam meniti karir, yang selalu menjadi tantangan
utama adalah membagi waktu untuk bekerja dan keluarga. Namun di
zaman serba canggih sekarang ini, komunikasi semakin mudah sehingga
menjadi salah satu solusi dalam manajemen waktu dan tentunya bagi
wanita karir yang tak kalah pentingnya adalah perlunya dukungan penuh
dari keluarga, apabila urusan kantor memerlukan perhatian lebih banyak
dalam suatu waktu.
Jadi buat para pegawai Kementerian BUMN, hilangkan stigma
apabila wanita lebih dikenal dengan sifatnya yang baperan, judes dan
pemalu. Kita harus pintar mengelola hati dan pikiran dalam bekerja
sehingga suasana unit kerja kondusif dan sediakan waktu yang cukup
untuk mendengarkan masukan dari orang lain sebagai bekal dalam membuat keputusan. Untuk semua pegawai Kementerian BUMN, harapan
saya kita semua bisa terus solid, bijak menyikapi suatu perubahan, cepat
beradaptasi dengan lingkungan baru, jangan mudah menyerah dan bersama-sama memberikan kontribusi paling optimal untuk mencapai target
organisasi Kementerian BUMN.
Selamat Hari Kartini! Ayo para Kartini, berbuatlah yang terbaik dalam
setiap langkahmu.

[Riyuni Asih/Dinda Syafitri Indriadhy]

MANAJEMEN RISIKO:
MENGAWAL KINERJA,
MEMANDU KEPUTUSAN
DAN MENCEGAH
KRIMINALISASI
Oleh Sugianto
Saat pelantikan Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko (27/01/2021),
Menteri BUMN mewanti-wanti agar terbentuknya Asisten Deputi tersebut
diharapkan tidak ada lagi BUMN yang salah melangkah karena gagal
menilai dan memitigasi risiko yang dimiliki perusahaan.
KINERJA PERUSAHAAN yang buruk, tuntutan pidana korupsi bagi
direksi dan dewan komisaris, serta gugatan perdata bagi BUMN
adalah ganjaran setimpal dari salah melangkah, bertindak gegabah, lalai
atau kurang hati-hati dalam mengelola risiko. Kewajiban implementasi
manajemen risiko telah ada sejak tahun 2011, melalui PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN.
Hanya saja kewajiban tersebut tidak diikuti dengan standarisasi manajemen risiko. Akibatnya manajemen risiko tak juga optimal memberikan
manfaat bagi BUMN dalam menciptakan dan melindungi nilai (value)
perusahaan. Setidaknya kasus-kasus besar BUMN yang sedang
dalam proses penegakan hukum, lebih didominasi kelemahan
manajemen risiko, seperti investasi dan aksi korporasi.
Jalan keluar telah digagas oleh Wakil Menteri BUMN II, Bapak Kartika
Wirjoatmodjo, yakni replikasi dari struktur governance dan risk management di bank agar diterapkan di sektor BUMN non Bank (CNBC Indonesia, 03/12/2020). Strategi replikasi ini akan mempercepat implementasi
manajemen risiko di BUMN. Tentu dengan adopsi dan adaptasi sesuai
dengan karakter bisnis, budaya dan kompleksitas dan ukuran BUMN.
Implementasi manajemen risiko ini, selain mengawal kinerja dengan
pengendalian dan mitigasi risiko, juga menjadi alat untuk pencegahan
kriminalisasi kerugian BUMN sebagai tindak pidana korupsi. Kajian risiko
yang dilakukan secara cermat menutup peluang dimunculkannya niat
jahat dalam kasus tindak pidana korupsi. Perusahaan memiliki ukuran
risiko yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan,
sehingga Direksi dan Dewan Komisaris BUMN menjadi lebih berhatihati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran risiko tersebut
dalam berbagai keputusan.
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/
POJK.03/2016 untuk Bank Umum dan Nomor 44/POJK.05/2020
untuk Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, replikasi manajemen risiko
yang berpeluang besar diterapkan kepada BUMN, mencakup empat
elemen sukses manajemen risiko. Pertama, pengawasan aktif Direksi dan
Dewan Komisaris. Harus ada direktur yang in charge untuk manajemen risiko, harus ada kewajiban pengawasan manajemen risiko dari
Dewan Komisaris. Kedua, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang
cukup serta penetapan limit risiko solid. Ketiga, proses identifikasi,
pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang cukup, serta
sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai. Keempat, sistem
pengendalian internal yang menyeluruh.
Penulis, Analis Manajemen Risiko
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Rangkuman
Kegiatan
Maret 2021

Penandatanganan Perjanjian tentang WBS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama
terkait pencegahan korupsi (2/3). Kerja sama ini mencakup penanganan
pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui
“Whistleblowing System” (WBS) terintegrasi.

Sentra Vaksinasi Bersama

Kementerian BUMN bekerja sama dengan IHC menggelar Sentra
Vaksinasi Covid-19 Bersama bagi Lansia dan Pekerja Publik di
Istora Senayan, Jakarta (8/3). Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong
percepatan program vaksinasi nasional demi mencapai target satu juta
vaksin per Maret ini.

Nota Kesepahaman Ekosistem Pariwisata

Menteri
BUMN
menghadiri
acara
penandatanganan
nota
kesepahaman tentang Kolaborasi Program Strategis BUMN Ekosistem
Pariwisata (10/3). Penandatanganan MoU ini merupakan untuk
berkolaborasi guna membangkitkan kembali sektor pariwisata
di Indonesia.

Program CEO dan CFO Muda Rumah BUMN

Kementerian BUMN bersama FHCI menyelenggarakan program CEO
dan CFO Muda Rumah BUMN (17/3). Rumah BUMN merupakan sebuah
langkah kolaborasi BUMN dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sejak 2016.

Kunjungan Menteri ke PT INKA

Menteri BUMN mengadakan kunjungan ke PT Industri Kereta Api
(Persero) atau PT INKA di Madiun, Jawa Timur (19/3). Dalam
kunjungan perdana ke perusahaan manufaktur kereta api dan transportasi
terpadu pertama di Asia Tenggara tersebut, Menteri BUMN mendorong
agar perusahaan-perusahaan BUMN dapat meningkatkan daya saingnya
di pasar internasional.

Pembentukan IBC

Menteri
BUMN
mengadakan
konferensi
pers
pembentukan
Indonesia Battery Corporation (IBC), 26 Maret 2021. IBC didirikan
sebagai holding untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan
bermotor listrik (electric vehicle battery) yang terintegrasi dari hulu
hingga hilir.

Nota Kesepahaman Gerakan
Penggunaan Kompor Induksi

Agenda

Menteri BUMN menyaksikan langsung penandatanganan nota
kesepahaman tentang gerakan penggunaan kompor induksi antara
PT PLN (Persero), 9 BUMN Konstruksi, PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk, dan Kementerian PUPR (31/3). Penandatanganan nota
kesepahaman tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian
dan ketahanan energi Nasional demi mewujudkan energi bersih melalui
gerakan penggunaan kompor induksi.
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“

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

“

Susyanto

Sekretaris Kementerian BUMN
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