Bio Farma Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi
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WE.CO.ID - PT Bio Farma meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik yang digelar
oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Boediono
dan diterima oleh Direktur Keuangan Bio Farma Pramusti Indrascaryo di Istana Wakil Presiden,
Jakarta, Kamis. Direktur Keuangan Pramusti Indrascaryo mengatakan, dirinya mengapresiasi
penghargaan tersebut sebagai hasil kerja para karyawan Bio Farma. "Kita mengapresiasi
penghargaan ini sebagai kerja bersama kita semua, dan tentu saja saya apresiasi untuk para
karyawan PT Bio Farma," katanya. Bio farma menjadi salah satu dari 10 BUMN yang memperoleh
peringkat terbaik dalam keterbukaan informasi publik dan memperoleh penghargaan tersebut. Nilai
peringkat Bio Farma dalam keterbukaan informasi publik mencapai 60,665. Perolehan nilai 60,665
dari total skala 100 menurut Pramusti cukup lumayan, karena hanya ada dua BUMN yang mampu
meraih angka di atas 50. "Tidak buruk ya, kalau dibandingkan lainnya," katanya. Sementara itu, nilai
yang diperoleh Bio Farma tersebut jauh di atas rata-rata nilai BUMN sebesar 38,07. Ia
mengharapkan dengan penghargaan tersebut dapat memicu untuk peningkatan kinerja ke depan.
"Ya ini awal yang baik juga," katanya. Sementara itu, KIP melakukan pemeringkatan terhadap 137
BUMN. Dari 137 BUMN yang dikirimi KIP dokumen kuesioner untuk diisi hanya 59 BUMN yang
mengembalikan. (Ant) (Sumber:
http://wartaekonomi.co.id/berita21270/bio-farma-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi.html)
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