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ILENIAL tak sekadar bekerja demi gaji, tapi mereka
bekerja untuk sebuah tujuan. Demikian salah satu
kutipan berjudul The Rise Of The Millennial, And Why
They’re Changing Work For The Better di Forbes.com (8/11/2018).
Dalam artikel yang ditulis oleh Ajit Nawalkha, seorang anggota dari
Forbes Coaches Council, ini juga disebutkan bahwa dalam 100 tahun
terakhir, ini kali pertama ada generasi yang menjadikan minat sebagai
prioritas dalam bekerja daripada gaji. Ini berdasarkan survei yang
dilakukan oleh Department 26 terhadap 1000 orang di tiga kota di
US. Di luar survei tersebut, ada fakta lain yang menyebutkan bahwa
salah satu persoalan penting yang harus diatasi, menurut milenial,
adalah kemiskinan.
Insan PNM, sikap generasi milenial dalam bersikap dan bekerja
ini selaras dengan bisnis PNM. Bergerak dalam bisnis microfinance,
sudah jelas keberpihakan PNM pada masyarakat kelas bawah.
Semula PNM melayani nasabah-nasabah prime, kini berubah haluan
melayani masyarakat kelas bawah. Tak hanya menyuntikkan modal
kepada mereka, namun kita juga membina pelaku Usaha Kecil
Menengah. Tujuannya agar usaha mereka berhasil dan ujungnya
mensejahterakan mereka. Social impact-nya tinggi dan ini sebuah
tujuan yang mulia.
Untuk mendukung tujuan yang mulia ini, mengikuti perkembangan
teknologi adalah hal yang mutlak. Otomatisasi dan digitalisasi tak
hanya bisa memberikan layanan yang berkualitas namun juga bisa
meminimalisasi kegagalan. Untuk itu, kemampuan dalam bidang IT
tak hanya harus dikuasai secara teknis akan tetapi juga harus dijiwai
dalam implementasinya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 64%
generasi milenial melek dan selalu memanfaatkan teknologi dalam
bekerja. Dan Anda, Insan PNM, adalah sebagian dari generasi ini.
Dengan karyawan usia milenial yang dominan, ini adalah sebuah
aset besar bagi PNM saat ini dan ke depan. Bekerja dengan passion
untuk sebuah tujuan dan mumpuni dalam bidang teknologi
informasi, Anda generasi milenial, adalah masa depan PNM!
Selamat membaca!
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@pnm_persero
Per hari ini
(dana yang
disalurkan PNM)
sudah lewat

Rp 20,4
triliun.

Rencananya
akan ditutup
di Rp

22,5
triliun.
Arief Mulyadi,
Direktur Utama PNM dalam
pernyataan di Kantor Kementerian
BUMN yang dikutip kabarbisnis.com
Jumat (22/11/2019)

Akun Resmi PT PNM (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Pembiayaan & pendampingan usaha mikro
kecil dan super mikro melalui program
#ULaMM & #Mekaar

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

di Dunia Kerja
43% 38%
- Integritas
- Kejujuran
- Transparansi

namun hanya

Milenial adalah
pekerja keras.

64%

Milenial memanfaatkan
teknologi untuk
pekerjaan dan karier.

dari mereka yang
bahagia dengan
pekerjaannya.

adalah poin penting bagi milenial.

54%

Milenial menganggap gaji
adalah hal penting yang dicari
dalam sebuah pekerjaan.

70%

Milenial optimis menatap
masa depan dan ingin
berkontribusi untuk negara.

4 Persoalan Penting Menurut Milenial

Perubahan
Iklim

Konflik dan
Perang

Kemiskinan

Konflik
antar Agama
Sumber Data: Kumparan
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Jakarta, 14 Mei 2019

Launching Masterplan
Ekonomi Syariah
Presiden RI, Joko Widodo (tengah) me-launching blueprint Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

D

IREKTUR Utama PNM,
Arief Mulyadi, turut
menyaksikan Presiden RI,
Joko Widodo me-launching
blueprint pengembangan ekonomi
syariah di Gedung Bappenas,
Jakarta, Selasa (14/5). Adanya
blueprint berjuluk Masterplan
Ekonomi Syariah Indonesia
(MEKSI) 2019-2024 diharapkan
bisa mengakselerasi pertumbuhan
industri syariah nasional. Saat ini,
Indonesia tercecer di peringkat ke10 ekonomi syariah dunia (2018).
Maka dari itu, agar bangkit,
seperti kata Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala
Bappenas, Bambang Brodjonegoro,
MEKSI memiliki empat rekomendasi
utama. Pertama, penguatan halal
value chain dengan fokus di sektor
potensial berdaya saing tinggi.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi (tengah) turut menyaksikan launching MEKSI 2019-2024.

Kedua, sektor keuangan syariah
sesuai rencana induk di Masterplan
Arsitektur Keuangan Syariah
Indonesia (MAKSI) sebelumnya
dan disempurnakan dalam MEKSI.
Ketiga, sektor UMKM sebagai

penggerak utama halal value
chain. Terakhir penguatan ekonomi
digital perdagangan (e-commerce,
market place) dan fintech untuk
mendorong dan mengakselerasi
pencapaian strategi lainnya.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

| 09

Jakarta, 2-6 Mei 2019

Pelatihan Akbar
Keripik Singkong

S

EBANYAK 71 nasabah PNM Mekaar ikuti
program Pengembangan Kapasitas Usaha
(PKU) yang dilabeli pelatihan akbar “Pengolahan
Ubi Menjadi Keripik”. Kegiatan ini diprakarsai PNM
Mekaar Area Langkat, Regional Medan dengan
mengambil lokasi pelatihan di usaha Keripik Cinta
Mas Hendro, Jalinsum Medan-Aceh, Desa Air Hitam,
Kec.Gebang, Kabupaten Langkat, Rabu (1/5).
Tidak sembarang pilih lokasi karena masyarakat
Desa Air Hitam terkenal sebagai produsen oleh-oleh
keripik singkong bercita rasa gurih dan bertekstur
lembut.

P

ADA Bulan Mei
PT PNM secara
berurutan melakukan
penandatanganan notariil
akta hibah dengan beberapa
pihak. Agenda pertama
bersama Reasuransi
Indonesia (2/5) bertempat
di Kantor Reasuransi
Indonesia dan dihadiri EVP
Keuangan dan Operasional
(KDO) PT PNM. Esok
harinya (3/5) bersama Bank
Mandiri, dihadiri Direktur

Kepatuhan dan Manajemen
Risiko serta EVP KDO.
Tiga hari berselang
(6/5), akta hibah diteken
dengan pihak PGN. Kali
ini, EVP ULaMM dan Jasa
Manajemen hadir mewakili
PNM. Usai dengan PGN,
di hari dan tanggal yang
sama, EVP ULaMM dan Jasa
Manajemen menemui pihak
Taspen di Menara Taspen
untuk teken akta hibah
terakhir di Bulan Mei.

Jakarta, 23-31 Mei 2019

Penandatanganan Kerjasama
Bank dengan PNM

Jakarta, 29 Mei 2019

Integrasi Sistem Data
Disdukcapil dan PNM

P

T PNM menjalin kerja sama dengan Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(Ditjen Dukcapil Kemendagri) tentang pemanfaatan
data kependudukan untuk meningkatkan
layanan nasabah PNM. Kerja sama ini ditandai
penandatanganan kerjasama oleh Arief Mulyadi,
Dirut PNM dan Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen
Dukcapil, Kemendagri di Kantor Pusat PNM, Menara
Taspen, Jakpus pada Rabu (29/05).

D

ALAM menjalankan
visi-misinya, PT
PNM juga mengajak
pihak ketiga atau bank
untuk ikut berpartisipasi
mendukung permodalan
pada masyarakat. Seperti
dilakukan manajemen
PNM pada Bulan Mei yang
menandatangani empat
perjanjian kerjasama.
Pertama, dengan China
Construction Bank
Indonesia (CCBI) pada
Kamis (23/5). Signing ini
dihadiri oleh EVP Keuangan
dan Operasional (KDO)

PNM berlokasi di Sahid
Sudirman Centre, Jakarta.
Pada hari yang sama, EVP
KDO berkunjung ke Bank
Victoria yang terletak di
Graha BIP untuk signing
kerjasama. Beberapa
hari kemudian (27/5),
giliran Maybank datang
ke Menara Taspen untuk
teken kontrak. Momen
penandatanganan terakhir
di Mei adalah dengan
BNI Syariah, EVP KDO
bertandang ke Kantor BNI
Syariah Pusat pada Jumat
(31/5). Semoga sukses!

Edisi 006 / 2019

Kab. Langkat, 1 Mei 2019

Rangkaian
Penandatanganan
Notariil Akta Hibah
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Jakarta, 11 Juni 2019

Mendorong Nasabah Mekaar Naik Kelas

A

DA dua strategi PNM
untuk mendorong
nasabah program Mekaar
“naik kelas”. Pertama,
dengan menggandeng
bank penyalur Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Mikro. Kedua,
menyiapkan program Mekaar
yang ada menjadi Mekaar
Plus.

Direktur Utama PNM Arief
Mulyadi kepada wartawan
menjelaskan, hingga Juni
2019 ada sekitar 200.000
nasabah Mekaar siap naik
kelas. Nilai pinjaman yang
dibutuhkan antara Rp 1015 juta. Jumlah itu dinilai
mampu memberi keleluasaan
agar usaha lebih optimal.

Jakarta, 17 Juni 2019

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Kunjungan Direktur Bisnis I
ke Kramat Jati

B

ERKUNJUNG, mengarahkan, memberi motivasi.
Itulah kegiatan Bu Abianti Riana. Kali ini Kantor
Cabang Mekaar Kramat Jati memperoleh giliran.

Jakarta, 21 Juni 2019

Jakarta, 30 Juni 2019

Pelantikan
Pejabat Kementerian

LinkAja, Akhirnya
Launching

D

I penghujung masa
jabatan, Menteri
BUMN Rini Soemarno
melantik tujuh pejabat
pimpinan tertinggi pratama
BUMN. Pelantikan ini
dilakukan di lantai 21. Turut
hadir dalam acara itu Dirut
PNM Arief Mulyadi.

Menteri Rini
menjelaskan, selain dituntut
berpikir kritis dan terbuka,
pejabat baru diharapkan
terus menyesuaikan diri
dengan kebutuhan pasar
saat ini. Termasuk dalam
hal ini penyesuaian dengan
teknologi.

H

ARI Minggu Komisaris
Utama dan Direktur
Utama PT PNM ikut
serta dalam kemeriahan
peluncuran aplikasi LinkAja di
Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta. Ya, setelah sempat
tertunda-tunda, LinkAja
akhirnya resmi diluncurkan.

Acara grand launching
platform pembayaran
itu dihadiri antara lain
oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla, Menteri BUMN Rini
Soemarno, Menteri Kominfo
Rudiantara, hingga Menteri
Perhubungan Budi Karya
Sumadi.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Jakarta, 20 Juni 2019

Rencana Penambahan
Dana PMN Tunai 2020

R

APAT Pembahasan
Rencana Penambahan
Dana Penyertaan Modal
Negara (PMN) Tunai 2020
berlangsung di Hotel Sari

R

OMBONGAN Komite Nasional Keuangan
Syariah (KNKS) bersilaturahim ke PNM.
Pertemuan dengan Direktur Utama PT PNM
berlangsung di ruang kerja Dirut.

Pan Pasifik antara PT PNM
dan Tim KBUMN. Hadir
dalam kesempatan itu Dirut
Arief Mulyadi dan EVP KDO,
Sunar Basuki.

Solo-Yogyakarta, 25-26 Juni 2019

Pengobatan Gratis
Solo dan Yogya

Bersyukur di HUT ke-20

S

ILATURAHIM dalam
rangka Halal Bihalal
dan syukuran HUT ke-20
PT PNM (Persero) dihadiri
oleh jajaran komisaris,
antara lain Agus Muharam
(Komisaris Utama), Meidiah
Indreswari (Komisaris
Independen), Sholeh Amin
(Komisaris Independen),
dan Veronica Colondam
(Komisaris Independen).
Turut hadir juga jajaran
dewan direksi, antara lain
Arief Mulyadi (Direktur
Utama), Tjatur H. Priyono,

(Direktur Keuangan), dan
Abianti Riana (Direktur
Bisnis 1).
Dalam acara yang
terasa hangat dan penuh
kekeluargaan ini, juga hadir
komisaris dan direksi PNM
terdahulu. Suasana hangat
dan kekeluargaan makin
terasa karena malam itu
juga sekaligus merayakan
ulang tahun Dirut PNM,
Arief Mulyadi dan Bangun
Sarwito Kusmuljono yang
pernah menjabat sebagai
Dirut Pertama PNM.

DOK. BUMN.GO.ID

Jakarta, 24 Juni 2019

D

UA kegiatan pengobatan gratis
berlangsung di dua tempat pada dua hari
berturutan.
DI Solo, bersama Perum Perumnas, PT PNM
menyelenggarakan aktivitas di dua lokasi:
Mojolaban dan Jebres. Total ada 300 nasabah
binaan PNM Mekaar mendapatkan layanan
pemeriksaan kesehatan, pemberian obat dan
vitamin serta beroleh paket gizi.
Di Yogyakarta pun kegiatan PNM juga
berlangsung di dua kelurahan: Sumberadi,
Sleman dan Banguntapan, Bantul Yogyakarta
Kegiatan layanan kesehatan gratis di wilayah
Yogya dilakukan bersama PT Askrindo dan
diikuti sekitar 500 nasabah binaan PNM Mekaar.
Total ada 800 nasabah terlayani dalam kegiatan
dua hari.

Edisi 006 / 2019

KNKS
Bersilaturahim

Jakarta, 19 Juni 2019
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Jakarta, 3 Juli 2019

Penghargaan Nasabah
ULaMM Terbaik 2019

P
Makassar, 15 Juli 2019

Bu Veronica Bertemu
Nasabah Makassar

K

NM memberikan
penghargaan kepada
62 nasabah binaan produk
PNM ULaMM (Unit Layanan
Modal Mikro). Penghargaan
diserahkan langsung oleh
Dirut PNM Arief Mulyadi
secara simbolis kepada

empat pemenang, di ruang
kerjanya.
Keempat nasabah PNM
ULaMM tersebut adalah:
Jannus Siahaan, yang
diwakili putranya Rico
Hardi Siahaan, Ngadiyanto,
Suprapto, serta Kubaesi.

OMISARIS PNM, Veronica Colondam,
bertemu dengan para nasabah di Makassar.
Selain menyerahkan penghargaan pada acara
Nasabah Terbaik ULaMM Cabang Makassar, ia
mendatangi tempat para nasabah. Antara lain ke
Distributor Herbal & Madu dan PKM kelompok
Ballaprang 04, Rappocini, Makassar.

Padang, 17-19 Juli 2019

Journalist Journey PNM
Sumatera Barat 2019

FOTO-FOTO: DOK. PNM

D

IRUT PNM Arief
Mulyadi mengajak
para jurnalis untuk hadir
dalam acara kunjungan
ke Gubernur Sumatera
Barat. Pak ARM juga
memberikan kesempatan
kepada para jurnalis untuk
melakukan perbincangan

akrab sehubungan dengan
perkembangan PNM serta
program Mekaar Plus.
Para wartawan juga diajak
melihat dari dekat aktivitas
di rumah sentra randang
wanita Ikaboga. Dalam
kesempatan itu turut serta
EVP PDL Rahfie Saefulsaaf.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Menyambangi
Kantor di Kalimantan

Jakarta, 4 Juli 2019

Khitanan Massal
di Tambora

G

EDUNG Serba Guna
GOR Tambora,
Jakarta Barat, lumayan
ramai. Ada 170 anak
yang datang bersama
orangtuanya. Ya, bersama
Baitul Mal Madani - Unit
Pengumpul Zakat PNM
– dan Badan Amil Zakat
Nasional, PT PNM hari
itu menggelar khitanan
massal. Sekitar 10 dokter
profesional dari Rumah
Sehat Baznaz diterjunkan
untuk melakukan proses
khitan.
“Bantuan sosial seperti
ini tentu memberikan
banyak manfaat dan

dapat mengurangi beban
keuangan keluarga
prasejahtera,” ujar
Komisaris Utama PNM
Agus Muharram dalam
sambutannya.
Kegiatan khitanan
massal melibatkan PNM
Club - wadah komunitas
kegiatan karyawan PNM.
Acara ini dihadiri oleh
Komisaris Utama dan
jajasaran komisaris,
Direktur Bisnis I PNM,
Abianti Riana, EVP PDL,
EVP KDO, perwakilan
Kementerian BUMN,
perwakilan Baznas, dan
para tamu undangan.

K

OMISARIS PNM, M. Sholeh Amin melakukan
kunjungan kerja ke kantor PNM UlaMM
Cabang Kalimantan Utara (Kaltara) dan PNM
Mekaar Cabang Tarakan Tengah.

Bali, 11 Juli 2019

Kunjungan Kerja
di Dua ULaMM Bali

M

EMANFAATKAN waktu di sela National Anti
Fraud Conference yang diikutinya, Komisari
PNM Meidyah Indreswari, bertandang ke kantor
ULaMM di Bali. Pertama di kantor unit Kuta. Yang
kedua, bertemu nasabah ULaMM cabang Henny
Spa, Seminyak. Pada hari yang sama Bu Meidyah
menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Nasabah
PNM ULaMM Terbaik 2019 Cabang Denpasar.

Edisi 006 / 2019
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Cirebon-Bandung, 23 Juli 2019

Aktivitas EVP di Dua Kota
FOTO-FOTO: DOK. PNM

M
Jakarta, 30 Juli 2019

Kerjasama Sinergi BUMN

D

IRUT PNM, Arief
Mulyadi ikut serta
dalam Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama
dan Nota Kesepahaman

Pegadaian dengan Himpunan
Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (Hipmikindo) dan
tujuh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) di Jakarta.

Madiun, 4 Juli 2019

Memajukan
Pelaku UKM Madiun

P

NM berpartisipasi
dalam acara
“Pameran Produk UKM
Pekan Raya Kota Madiun”
di alun-alun kota.
Kegiatan tahunan ini
menjadi ajang pameran
beragam produk unggulan
pelaku UKM.
Ada tujuh produk

unggulan dari nasabah
binaan produk ULaMM di
Madiun. Cukup beragam.
Ada rengginang, sandal
kulit, kerajinan akar dan
limbah kayu jati, madu,
sampai kopi. Kegiatan ini
juga dimanfaatkan PNM
untuk sosialisasi peran
PNM bagi pelaku UKM.

ELIHAT, mengetahui
dan merasakan
dari dekat. Itulah yang
dilakukan Asessor KPKU
saat melakukan site visit
bersama EVP ULaMM
Cirebon di Kantor
Cabang Mekaar Wedu,
PKM Mekaar Kelompok
Batembat 7, Nasabah
PKBL nyonya Ariri yang
memproduksi batik.
Di Bandung, Tim Asesor

KPKU BUMN bersama EVP
PDL mengunjungi PNM
Kantor Cabang PNM Mekaar
Batununggal, PKM PNM
Mekaar Kelompok Kopo,
Nasabah Unit ULaMM
Cijerah, usaha Pabrik Tahu
Cibuntu. Pun kantor unit
ULaMM Ciroyom serta
Nasabah Program Kemitraan
Bunga Potong Cihideung
mendapat kesempatan yang
sama.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

R

ATUSAN wirausaha
pemula berkumpul
dalam Temu Nasional
Wirausaha Pemula
bertema “Penguatan
Komunitas Wirausaha
Pemula yang Mandiri dan
Berkelanjutan Melalui
Sinergi PENTAHELIX”. Dalam
kegiatan yang diadakan
Kementerian Koperasi dan
UKM, ini mereka bersinergi
membentuk Komunitas
Wirausaha Pemula atau

New Entrepreneurs Society
(NES) yang dideklarasikan di
Yogyakarta.
Acara yang dibuka
secara resmi oleh Deputi
Bidang Pembiayaan
Kemenkop dan UKM Yuana
Sutyowati ini dihadiri
oleh beberapa pejabat
BUMN seperti Direktur
Utama PT Permodalan
Madani Nasional (PNM)
Arief Mulyadi, EVP UlaMM
PNM, PGS Vice President

Jakarta, 17 Agustus 2019

Dirut PNM Minta Insan PNM
Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi

FOTO-FOTO: DOK. PNM

S

ELURUH insan
Permodalan Nasional
Madani (PNM), termasuk
seluruh jajaran BOD, EVP,
dan seluruh karyawan,
menggelar apel bendera
bersama merayakan Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan
RI ke-74, di lapangan parkir

kerjasama antara Deputi
Bidang Pembiayaan
dengan PT PNM terkait
akses pembiayaan bagi
wirausaha pemula.
Selain itu, dilakukan juga
penyerahan secara simbolis
bantuan pemerintah
untuk wirausaha pemula
dan bantuan aktivitas
pembiayaan KUR 2019.

Menara Taspen, Jakarta
Pusat, Sabtu (17/8). Tampil
sebagai pembina upacara
yaitu Direktur Utama
PNM, Arief Mulyadi. Hadir
pula jajaran direksi PNM
beserta seluruh karyawan
PNM.
Dalam amanatnya, Arief
Mulyadi mengatakan,
dirinya ingin menghadirkan
kembali semangat yang
menyala di hati para
pejuang kemerdekaan 74
tahun yang lalu. Indonesia,
rumah besar bersama ini,
kata Arief, hanya mungkin
terwujud jika kita mau
bersatu. Bersatu untuk
mencapai satu tujuan,
bersatu untuk maju
bergerak bersama untuk
Indonesia yang lebih baik.
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Kemenkop dan PNM
Dukung Daya Saing
Wirausaha Pemula

Divisi Business Service PT
Telekomunikasi Indonesia
Indrawan Ditapradana,
dan Ketua ABDSI (Asosiasi
Business Development
Service Indonesia) Samsul
Hadi.
Di acara yang digelar
di Hotel New Saphire
Yogyakarta ini, juga
dilakukan penandatanganan
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PNM-IM dan PTPN III
Pacu Transformasi
Bisnis

P

T Perkebunan
Nusantara III (Persero)
(“PTPN III”) menggandeng
PT PNM Investment

Management melakukan
diversifikasi pembiayaan
atau fund raising dengan
menerbitkan surat utang

Pekanbaru, 17 Agustus 2019

Peringatan HUT RI
di Gerbang Tol
Pekanbaru-Dumai

FOTO-FOTO: DOK. PNM

ERINGATAN HUT RI bertajuk BUMN untuk
Negeri digelar di gerbang Seksi I Jalan Tol
Pekanbaru-Dumai
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pimpinan dan
perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Seperti PT Hutama Karya (Persero)
atau Hutama Karya sebagai PIC, PT Permodalan
Nasional Madani atau PNM yang diwakili oleh
Direktur KMR dan EVP PDL, dan PT Perkebunan
Nusantara V atau PTPN V sebagai Co-PIC kembali
hadir untuk negeri mensukseskan rangkaian
kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) di
Provinsi Riau.
Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI
ini digelar meriah dengan melibatkan segenap
unsur masyarakat Provinsi Riau. Dihadiri lebih
dari 1.200 peserta upacara dari Hutama Karya,
PNM, PTPN V, perwakilan undangan dari unsur
Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat.

syariah (sukuk). Hingga
saat ini, minat investor
mencapai lebih dari sebesar
Rp1 triliun.
Direktur Keuangan
PTPN III Mohammad
Yudayat mengatakan, dana
tersebut akan digunakan
untuk penambahan modal
kerja dan investasi. Hal ini
seiring dengan transformasi
bisnis Perseroan untuk
meningkatkan produktivitas
dan efisiensi usaha.
Menurutnya,
penandatanganan
perjanjian penerbitan sukuk
ini merupakan tindak lanjut
dari kesepakatan financial
closing untuk preliminary
investment agreement
antara PT Perkebunan
Nusantara III (Persero)
dan PT PNM Investment
Management (PNM-IM)

pada acara Annual Meeting
IMF-World Bank Group
2018 di Nusa Dua, Bali yang
berlangsung pada 12-14
Oktober 2018.
Direktur Utama PNM
Investment Management
Bambang Siswaji
mengatakan, perolehan
dana sebesar Rp1 triliun
ini merupakan tahap
awal dari mandat total
fund raising sebesar
Rp2 triliun. Perseroan
mengemas penggalangan
dana itu melalui produk
Reksa Dana Penyertaan
Terbatas (RDPT) dengan
underlying asset berupa
Sukuk Ijarah II Tahun 2019
PTPN III. Sukuk ijarah ini
telah mendapat rating
single A(sy) dari Pefindo,
lembaga pemeringkat efek
nasional.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Karawang, 22 Agustus 2019

Kunjungan Menteri BUMN
ke Pantai Cemara Jaya

D

ALAM rangka
mengetahui situasi
terkait upaya penanganan
peristiwa di anjungan lepas
pantai YYA yang dikelola
oleh PT Pertamina Hulu
Energi Offshore North West
Jawa, Menteri BUMN Rini
Soemarno turun langsung
ke salah satu wilayah
terdampak di pesisir pantai

Cemara Jaya, Karawang.
Selanjutnya, Menteri
BUMN yang juga ditemani
Direktur Utama PNM,
Arief Muryadi, mendatangi
beberapa nasabah Mekaar
di lokasi yang terdampak
kebocoran kilang minyak
Pertamina dan berbincangbincang bersama di sela-sela
kesibukannya.

Direktur KMR dan EVP
KDO Hadiri Pasar Rakyat

S

EBAGAI salah satu
program fokus APBN
tahun 2020, pemerintah
menggelar kegiatan ‘Pasar
Rakyat - Menuju Indonesia
Maju Melalui Penguatan Daya
Saing Usaha’ di Lapangan
Banteng, Jakarta Pusat
Hadir dalam acara

ini Menteri Sosial, Agus
Gumiwang Kartasasmita,
Dirjen Kebendaharaan
Kementerian Keuangan,
Kepala Badan Karantina
Pertanian, Direktur KMR dan
EVP KDO PNM, dan pejabat
eselon 1 di lingkungan
Kementerian terkait.

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Jakarta, 30 Agustus 2019

S

EBANYAK 4.500 karyawan dan masyarakat
turut memeriahkan kegiatan Jalan Sehat
BUMN 5 km di seputaran kawasan ThamrinSudirman yang diselenggarakan dalam rangka
HUT ke-74 RI sebagai bagian dari Program BUMN
Hadir Untuk Negeri (BHUN) di wilayah DKI
Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Bisnis I
PNM, dan diramaikan oleh karyawan PNM.
Jalan Sehat ini juga sekaligus dijadikan ajang
untuk mengkampanyekan diet plastik kepada
masyarakat. Para peserta dapat menukarkan
botol plastik dengan produk ramah lingkungan
seperti sedotan bambu dan tas daur ulang.
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Jalan Sehat
Tandai Program BUMN
Hadir Untuk Negeri
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Senang kalau
nasabah senang,
masak setelah
panen lele hayu aja!

“Seorang profesional, kaya
pengalaman sebagai CEO dalam
perusahaan besar, suka bekerja
keras,” kata Presiden Joko
Widodo, kala mengenalkan para
menterinya di halaman Istana
Negara, Minggu (26/10/2014).
Presiden tak sekadar ucap,
bersama Rini M. Soemarno,
PNM melangkah dengan pasti.

Menteriku Sahabatku

K

ombinasi yang pas, pengalaman
segudang dan suka bekerja keras.
Masih ditambah sikap rendah
hati namun tegas dalam bersikap. Tak
pelak, Ibu menteri yang akrab dipanggil
Bu Rini menjadi lokomotif penggerak
bagi 115 gerbong Badan Usaha Milik
Negara (data bumn.go.id, Desember
2019) di belakangnya. Tidak terkecuali
PT Permodalan Nasional Madani yang
merasakan kehadirannya lebih dari
sekadar bos.
Gas Pol
Usai didapuk jadi orang nomor
satu seluruh BUMN, Bu Rini langsung
tancap gas. Di antara sekian banyak

badan usaha pelat merah, kaca mata
profesionalnya melihat PNM sebagai
salah satu prioritas. Menyadari betul
bila PNM sebagai ujung tombak
penggerak ekonomi kerakyatan, maka
PNM dikucur dana penambahan
Penyertaan Modal Negara (PMN)
sebesar Rp1 triliun di kuartal I 2015.
Targetnya jelas, mendorong,
mengaktifkan pembiayaan dan
pemberdayaan usaha mikro kecil
(UMK). “UMK merupakan pahlawan
ekonomi bangsa yang mampu
menggerakkan perekonomian daerah
masing-masing. Usaha seperti produkproduk lokal ini, langsung digerakkan
masyarakat,” tegas Bu Rini saat itu.

Setelah dikucur dana, PNM bergerak
lebih agresif. Selain mencari nasabah
juga giat menyinergikan aktivitas
pemasaran melalui pameran tingkat
nasional. Salah satunya pada “Pameran
Indonesia Hebat” gawean Kementerian
BUMN dalam rangka HUT RI ke-70
di Parkir Selatan Gelora Bung Karno,
bersama 53 BUMN lainnya (21/8/2015)
Alih-alih hanya berpameran,
wacana ekonomi kreatif mulai
dieksplor. Contohnya seperti dikatakan
Executive Vice President PNM saat itu,
Arief Mulyadi, “Khusus pada pameran
kali ini, kami memamerkan produk
nasabah yang memiliki keunikan
sendiri, batik Marunda. Banyak batik

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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selalu terafiliasi berasal dari suatu
daerah. Kami memberi kesempatan
nasabah terbaik kami untuk
mengenalkan batik khas Betawi,”
kata Arief seraya menambahkan bila
program pembiayaan dan pelatihan
bagi UMK menjadi satu paket tak
terpisahkan.
Pada momen itu pula, Bu Rini
mendapat informasi dari Arief bahwa
mulai Juli 2015, ULaMM PNM telah
melakukan perluasan jaringan kantor
layanan menjadi 62 cabang. Lalu
sampai Juli 2015 secara kumulatif telah
menyalurkan modal usaha kepada
pelaku UMK sebesar Rp 14,4 triliun,
dengan outstanding di Rp3,7 triliun.
Penambahan populasi pelaku UMK
pun terus bertambah menjadi 237 ribu
orang di seluruh Indonesia.

Enggak Takut MEA dan
Setia Nawacita
Tugas pimpinan itu banyak,
tapi salah satu yang penting
adalah memotivasi agar semangat
tidak kendor apalagi minder.
Seperti dilakukan Bu Rini ketika
era perdagangan bebas ASEAN
mengembus dengan disepakatinya
cetak biru Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) di 2015. “UMK
enggak usah takut MEA, justru
harus jadi momentum batu loncatan
menuju terbukanya pasar lebih
luas,” kata Bu Rini di tengah-tengah
kunjungan kerjanya di Padalarang,
Kamis (21/6/2016). Lebih lanjut,
ia mengajak para nasabah pelaku
UMK untuk mengekskalasi usahanya
agar bisa meluaskan pasar. “Kan ada

program Pengembangan Kapasitas
Usaha (PKU) di PNM,” tambahnya.
Memegang teguh Nawacita
sebagai pedoman kerja, Bu Rini
merasa bila fenomena pasar global
sudah di depan mata, namun
fakta dilapangan kesejahteraan
masyarakat Indonesia belum merata,
hanya melalui penguatan sektor
UKM-lah yang dapat membantu
menyeimbangkan perekonomian
nasional. Untuk itulah saat PNM
bergerak ke Indonesia timur, Provinsi
Maluku, dengan mendirikan kantor
cabang Ambon, Bu Rini hadir
dan meresmikan kantor tersebut
(23/2/2016).
“PNM hadir untuk mengefektifkan
dan mengefisienkan usaha bapak
dan ibu, selain membantu dari segi

Edisi 006 / 2019

2014, PNM
menyalurkan
hampir Rp3 triliun
ke UMK melalui
ULaMM
Akhir April 2015,
menyalurkan
Rp841,9 miliar ke
UMK. Total nasabah
UKM 13.053 orang.
Juli 2015, PNM
kumulatif sudah
menyalurkan Rp14,4
triliun ke UMK,
outstanding di Rp3,7
triliun, nasabah
UMK 237 ribu.

20 | Bu Rini Stories

Rezeki tidak jatuh
ke mana-mana,
dapat hadiah
umroh

pembiayaan, PNM juga mendukung
para pelaku UMK se-Provinsi Maluku
dari sisi manajemen melalui Program
Pengembangan Kapasitas Usaha
(PKU),” pesannya.

Sentuhan Ibu
Kepemimpinan Parman
Nataatmadja sebagai Dirut PNM
setelah satu dasawarsa dilanjutkan
Arief Mulyadi, sesuai Keputusan
Menteri BUMN No, S-67/MBU/4/2017
tertanggal 4 April 2017 yang berlaku
per 13 Februari 2018 saat RUPS
PNM. Mandat dari Bu Rini disambut
antusias Arief, “Keberhasilan yang
sudah ditorehkan selama ini, akan
terus dilanjutkan,” tegasnya. Selama
10 tahun Parman membuat berbagai
program ekonomi kerakyatan.
Di antaranya PNM ULaMM (Unit
Layanan Modal Mikro) dan PNM
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga
Sejahtera). Di tangan Kang ARM,
panggilan akrab Arief, target 4 juta
nasabah Mekaar menyambut di 2018.
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akses keuangan kelompok ibuibu yang berpotensi mendukung
ekonomi keluarga. Sejak dimulai
akhir November 2015, program PNM
Mekaar ini telah berhasil menyerap
puluhan ribu karyawan/AO dan
jutaan nasabah. Wow!
Sentuhan massal via pidato
diberikan, sentuhan personal juga
tidak ketinggalan. Alumni Wellesly
College Massachusetts, Amerika
Serikat, memberikan penghargaan
kepada Tim Mekaar di 6 region
berupa sertifikat bertandatangan
asli bukan cetakan. Hal sederhana,
tapi mengena di hati. Boleh diingat
juga ketika 54 karyawan PNM
Mekaar menerima hadiah ibadah,
ada umroh dan beberapa ziarah
ke Yerusalem. Hadiah tersebut

diberikan lantaran kontribusi
terbaik yang telah diberikan pada
PNM.
Pastinya status sebagai
panglima tertinggi BUMN tidak
menghalanginya untuk ikut
merasakan kegembiraan. Baik
itu karyawan atau nasabah PNM.
Apakah itu masuk kandang burung
puyuh, melihat pelatihan menjahit,
jajan di warung, hingga panen lele
komplet. Mulai menangkapnya,
memasak hingga makan lele goreng
bareng. Tidaklah mengherankan bila
Bu Rini sebagai figur menteri menjadi
komplet dan memberikan pengaruh
luar biasa positif pada seluruh stake
holder PNM.
Terima kasih Bu Rini, semoga
kesuksesan selalu menyertai Ibu.
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Keputusan-keputusan strategis
boleh jadi bagian dari kehidupan
Bu Rini. Namun sebagai ibu tiga
anak, sentuhan perempuan tidak
meluntur dalam rutinitasnya. Paling
mudah dilihat kalau ada acara
kunjungan nasabah atau temu
Account Officer (AO) PNM. Sesi
motivasi, apresiasi plus wefie pasti
jadi satu paket.
Paling heboh ketika Bu Rini
ketemuan dengan 4.000 AO Mekaar
di Ranca Upas, Ciwidey, Kab.
Bandung, Jawa Barat (26/5/2018).
“Saya apresiasi setinggi-tingginya
semangat teman-teman yang telah
membawa peningkatan ekonomi
kepada banyak keluarga prasejahtera,” kata Bu Rini. Apa pasal?
Mekaar secara langsung memberi
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Memacu Langkah
Bersama Milenial

Menyiapkan aneka program pengembangan dari bawah ke atas .

Bukan sekadar latah
berbahasa gaul, perilaku
egaliter dan tidak
menggurui lebih diterima
di milenial. Sebaliknya,
generasi senior adalah
sumur pengalaman
dan kebajikan. Saling
berinteraksi tanpa sekat
untuk mencapai visi dan
misi PNM, itu kuncinya!

A

WAL minggu kedua November
2019, dua dari 115 direktur utama
BUMN dipanggil ke sidang kabinet
di Istana Presiden. Salah satunya adalah
Arief Mulyadi, Dirut PT Permodalan
Nasional Madani (PNM). Dapat mandat
istimewa? Boleh jadi! Namun begitu, PNM
diundang sidang kabinet lantaran rapornya
biru. Nah, di balik performa menawan
PNM itu ada kontribusi besar dari generasi
milenial dan berkesinambungan bila
caranya tepat.
Mayoritas Karyawan
Sumber terpercaya PNMagz memang
tidak menyebut agenda sidang kabinet.

Tapi yang patut digarisbawahi adalah
bagaimana performa PNM bisa
moncer dengan milenial sebagai motor
penggeraknya? Bagaimana tidak moncer,
dana Rp20,6 triliun telah disalurkan
ke 5,808 juta nasabah Mekaar. Lebih
hebat lagi, NPL (Non Performing Loan)nya hanya 0,18%! Kalau enggak ada
tim hebat, rasanya mustahil angka itu
didapat. Bandingkan dengan rerata NPL
industri perbankan yang berada di 3-5%.
Oke, coba kita telaah satu per satu.
Pertama, kita buka data karyawan dari
Divisi Pengelolaan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia PNM. Bicara
sumberdaya manusia di PNM pasti
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Kenali Milenial di PNM
Usai melihat data dari Divisi SDM,
kita teropong karakteristik milenial.
Mengutip Buku Profil Generasi Milenia
dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
karakteristik milenial didekati dari
beberapa aspek.
Ciri paling menonjol dari generasi
ini adalah peningkatan penggunaan
dan keakraban dengan komunikasi,

“Siapa pun lahir
antara tahun 1981
- 1996 dianggap
generasi milenial.
Dan siapa pun lahir
sejak tahun 1997
dan seterusnya akan
menjadi bagian dari
generasi baru,” kata
Michael Dimock,
Presiden PEW
Research Center,
AS, pada rilisnya di
The New York Times
(1/3/2018).
media, dan teknologi digital. Karena
dibesarkan oleh kemajuan teknologi,
generasi milenial memiliki “bakat”
kreatif, informatif, mempunyai passion
dan produktif.
Kedekatan dengan teknologi
inilah yang lalu membuat generasi
ini mempunyai perilaku komunikasi
terbuka, aktif bermedia sosial, sangat

Review tahunan?
Kalau boleh on going
conversation saja!

terpengaruh dengan perkembangan
teknologi, serta berpandangan politik
dan ekonomi lebih terbuka. Sehingga,
mereka terlihat sangat reaktif terhadap
perubahan lingkungan di sekelilingnya.
Dari sisi pendidikan, generasi
ini memiliki kualitas lebih unggul.
Rata-rata punya minat melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Mereka menyadari bahwa pendidikan
merupakan prioritas yang utama.
Lanjut ke pola pikir, ada perbedaan
dengan generasi sebelumnya.
Generasi ini dilahirkan dan dibesarkan
pada saat gejolak ekonomi, politik, dan
sosial melanda Indonesia. Reformasi
memberikan dampak mendalam bagi
generasi milenial. Alhasil tumbuhlah
individu-individu open minded,
menjunjung tinggi kebebasan, kritis
dan berani. Hal tersebut juga didukung
dengan kondisi pemerintahan saat ini
yang lebih terbuka dan kondusif.
Last but not least, aspek bekerja!
Sangat berbeda dengan generasi
sebelumnya:
1. Bekerja bukan sekadar menerima
gaji, tetapi juga untuk mengejar
tujuan/citacita.
2. Kepuasan kerja bukan obsesi,
namun lebih menginginkan
kemungkinan berkembangnya diri
mereka di dalam pekerjaan. Misalnya
mempelajari hal baru, skill baru, sudut
pandang baru, mengenal lebih banyak
orang dan sebagainya.
3. Tidak menginginkan atasan yang
suka memerintah dan mengontrol.
4. Tidak menginginkan review
tahunan, on going conversation saja.
5. Tidak terpikir untuk memperbaiki
kekuranganya, tapi lebih berpikir
untuk mengembangkan kelebihan
dirinya.
6. Pekerjaan bukan hanya sekedar
bekerja namun bekerja bagian dari
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bertemu angka terbilang besar. Saat
ini, di PNM ada 37.834 karyawan (data
per 14/11), yang berada di rentang
rentang usia <25-41 ada 37.226 orang.
Lalu berapa orang milenialnya?
Baiklah, bila merujuk definisi
milenial gawean PEW Research Center,
AS yang memasukkan milenial ke
dalam kelompok tahun kelahiran
1981-1996 (saat ini, berusia 23 – 38
tahun), maka menurut Kepala Divisi
Pengelolaan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia PNM, Henry
Yunus Kamang Pangemanan, “Mereka
berada di kisaran 92-95% dari total
karyawan,” ujar penggemar extreme
sport ini. Artinya anak milenial berada
di kisaran 34.807-35.942 orang. Wow,
jumlah yang sangat besar!
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Meaningful work,
bagian dari
keseharian PNM
pengembangan
dari bawah ke atas.

Akomodasi teknologi buat milenial

hidup mereka.
Pengelolaan dan
Pengembangan SDM
Menyadari generasi milenial
sebagai kunci keberhasilan langkah
PNM. Banyak hal dilakukan PNM guna
menjamin kesinambungan performa
organisasi. Seperti Henry Yunus Kamang
Pengemanan, Kadiv Pengelolaan dan
Pengembangan SDM yang bersegera
memasukkan kembali fungsi training
atau pelatihan ke Divisinya, “Karena
menurut saya enggak bisa kalau SDM
hanya mengelola, tapi juga harus ada

pengembangan. Makanya training
kemudian digabung ke SDM,” jelas
penyuka Beethoven ini.
Saat ini di bagian training sedang
membuat peta kompetensi. “Karena
setiap orang kompetensinya berbeda,”
lanjut pria penyuka motocross ini.
Berikutnya, Henry juga menyiapkan
blueprint jenjang karir sebagai bagian
proses pengembangan karyawan. “Saat
ini sedang kita ukur. Usia berapa, mereka
bisa sampe ke top level, bila mereka on
track, di usia berapa dan sebagainya.”
Ada juga program pendidikan
pemantapan, yakni setelah level

atau jenjang tertentu dicapai akan
diberikan “bekal tambahan”. “Misalnya
leadership, ada beberapa level. Mulai
dari basic hingga advance.” Tidak
ketinggalan program retention employee,
guna mengantisipasi turn over tinggi
utamanya di level Account Officer (PNM
Mekaar) dan Account Officer Micro
(PNM ULaMM). “Saya harus membuat
program ini agar intermediate dan
advance training-nya bisa berjalan. Tidak
mungkin dijalankan kalau orangnya
ganti-ganti terus,” tutup Henry seraya
tersenyum optimis akan langkah PNM.
Sukses!

How to Deal With Millennials
PARA manajer senior harus kreatif
menemukan cara dan praktik
kekinian dalam memimpin para
milenial. Seperti hasil penelitian
PPM manajemen yang disampaikan
Achmad Fahrozi, M.M., HR Consultant,
Organization Development
Services PPM Manajemen.

1

Pahami mereka
Kurang adil kalau tergesa-gesa

menilai milenial sebagai kutu loncat,
susah diatur, malas, kurang sopan
santun dan sebagainya. Pahami juga
karakter positif mereka agar bisa
mengembangkan dan mengeluarkan
potensi terbaik mereka.

2

Fokus pada hasil dan berikan fleksibilitas lebih
Milenial memiliki akuntabilitas tinggi
terhadap pekerjaan dan tanggung

jawab. Oleh Karena itu, mereka sangat
membutuhkan kejelasan tujuan
dan sasaran yang harus dicapai.
Sampaikan juga dampak pekerjaan
mereka terhadap tim, organisasi dan
masyarakat. Milenial sangat senang
bekerja yang terasa manfaatnya dan
memberi arti bagi masyarakat dan
dunia (meaningful work). Jangan lupa
menyiapkan indikator performa dan
beri fleksibilitas untuk mencapainya.
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Mereka Berubah untuk Milenial

Arief Mulyadi
Dirut PNM

“Kita menyesuaikan
dengan
menggunakan
‘bahasa’ mereka.
Memberi nasehat
tapi tidak
mengajarkan.”

“Dengan mengikuti kegiatan yang
disukai karyawan, saya bisa gaul
dan menyelami dunia mereka.
Sehingga pesan-pesan manajemen
bisa disampaikan secara nonformal.
Dalam suasana yang di dunianya
mereka, dalam bahasa mereka.”

“Kamu itu belajar
bukan untuk guru
kamu atau orang
lain, tapi buat
kamu sendiri.”

Henry Yunus Kamang P.

Kindaris

Sunar Basuki

Kadiv Pengelolaan dan
Pengembangan SDM PNM

Executive Vice President
Bisnis ULaMM

Executive Vice President
Keuangan dan Operasional

3

Penuhi hasrat keingintahuannya
dan bangun ruang dialog
Wajar kalau milenial disebut
Generasi Y (baca: why)? Karena
memang hobi banget nanya. Maka
penuhi saja hasrat keingintahuannya.
Namun komunikasinya harus
menyentuh tataran substansi.
Buka ruang dialog positif, berikan
kesempatan untuk terlibat dan
merasa memiliki (ownership)

terhadap kebijakan yang diambil.

4

Never ending feedback, coaching
dan mentoring
Berikan feed back dan coaching
(formal atau informal) terhadap
kinerja mereka secara sistematis
dan terarah. Jadikan sebagai
bagian dari proses kerja. Milenial
senang jika diberikan feed
back dan coaching sesering mungkin,

daripada hanya 1-2 kali di akhir
periode penilaian kinerja. Bangun
komunikasi kostruktif dua arah.
Dengarkan dan dukung mereka untuk
menyampaikan ide dan gagasannya.
Berikan kesempatan mereka belajar
dari kesalahan. Kemudian bangkitkan
motivasi dan komitmennya
untuk mencoba kembali, lalu
buatprogram mentoring secara
formal, sistematis dan terarah
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“Gaya kita harus berubah,
tidak boleh memerintah,
tetapi menggerakkan.
Kami harus jadi role
model buat mereka.”

FOTO-FOTO: DOK. PNM
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Executive Vice President Keuangan dan Operasional

Sunar Basuki

Antara Digitalisasi
dan Hilangnya
Nasabah “Berdasi”
Duapuluh tahun sejak didirikan pada 1999, PT
Permodalan Nasional Madani telah berkembang
menjadi perusahaan pembiayaan dengan performa
finansial yang menanjak dari profitabilitas,
pertumbuhan aset, dan kualitas pembiayaannya.

S

AAT ini PNM memiliki 5.673.000
nasabah PNM Mekaar yang
tersebar di 34 provinsi,
2.164 cabang kantor, dan 38.000
karyawan. Pertumbuhan asetnya pada
September 2019 sudah mencapai Rp
23 triliun. Sedangkan pertumbuhan
labanya hingga akhir tahun ini
diproyeksikan sebesar Rp850 miliar.
Semua parameter menunjukkan tren
yang positif pada tahun 2019.
Dengan jumlah nasabah begitu
besar, dan bisnis yang telah
menghasilkan keuntungan, kebutuhan
untuk digitalisasi layanan semakin
mendesak. Tujuannya jelas, agar PNM
dapat memberikan layanan lebih
berkualitas sekaligus meminimasi
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Tantangan Saat Ini
Tantangan dalam menjalankan
project ini tentunya memiliki SDM
yang mumpuni dalam mengolah dan
menganalisa data.
“Untuk industri pembiayaan
seperti PNM memang backbone-

nya IT. Kita nggak harus bisa coding,
programming, tapi logika mengenai
bagaimana data itu berinteraksi,”
tuturnya.
Tim harus menguasai metode
monitoring secara teknis supaya
ketika ada informasi dari sistem tidak
diterima begitu saja. “Kita bisa tahu,
ada yang aneh di sini nih. Akhirnya
kita punya common sense untuk
mengetahui di mana ada masalah,”
lanjutnya.
Namun otomatisasi dan digitalisasi
di bidang operasional bukan satusatunya hal yang menjadi fokus
perhatian Sunar saat ini. Karyawan
PNM menurutnya juga menghadapi
tantangan untuk menyesuaikan diri
dengan kultur PNM yang memiliki
social impact yang tinggi. PNM yang
semula mengelola nasabah “berdasi”
dari bank-bank, kini mendampingi
pengusaha-pengusaha low income.
“Style kita dulu melayani nasabahnasabah prime. Bank-bank yang
melobi kita supaya mendapat credit
program. Sekarang, kita pinjam dari
bank untuk disalurkan ke rakyat
miskin. Saya selalu bilang, kita ini kerja
sosial. Kalau culture-nya nggak diubah,
nggak bisa jalan,” tukasnya.
Besarnya data nasabah maupun
karyawan yang dilibatkan menuntut
pengendalian operasional dan
manajemen keuangan yang baik.
Walaupun tantangannya begitu besar,
Sunar mengatakan, PNM bertekad
menjadi perusahaan yang sehat
secara finansial.
Dalam jangka panjang, PNM bercitacita menjadi perusahaan pembiayaan
terbesar di Indonesia, menjadi lima
besar perusahaan microfinance di
dunia, serta menjadi micro institute
yang fokus pada pengembangan
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defect akibat pengelolaan data secara
manual.
Sunar Basuki, Executive Vice
President Keuangan dan Operasional,
adalah orang yang bertanggungjawab
membawa PNM memasuki era
otomatisasi dan digitalisasi. Sebab
jumlah nasabah yang diperkirakan
mencapai 6 juta orang pada akhir
2019 tidak mungkin lagi ditangani
secara manual. Seluruh proses
bisnis harus dilakukan otomatisasi
dan digitalisasi, antara lain dengan
memasukkan data nasabah ke sistem,
hingga menyediakan gadget ke para
agent dari proses persetujuan hingga
pencairan dana.
“Konsekuensinya investasi kita

di IT pasti meledak untuk menuju
digitalisasi. So far sistem ERP atau
Enterprises Resources Planning
sebagai back end-nya sistem IT sudah
kita siapkan dan semua core system
bisnis sudah masuk ke ERP. Kita
sudah siapkan ke sana menuju serba
otomatisasi,” kata Sunar.
Sunar menilai Divisi Keuangan
dan Operasional yang dipimpinnya
memiliki praktik dan logika yang
sama, di mana fungsi Keuangan
mengelola data keuangan, sedangkan
Operasional mengelola administratif.
Logika penanganannya sama, yaitu
menerapkan sistem yang gampang
ditelusuri. Jika ada masalah, dokumen
yang berkaitan bisa dilacak dengan
mudah.
“Misalnya kita mencari akad
pembiayaan nasabah A, kita dengan
mudahnya bisa menemukan walaupun
ada berjuta-juta dokumen. Dengan
coding yang sistematis, kita bisa cepat
dapat,” jelasnya lagi.
Proses otomatisasi dan digitalisasi
ini membutuhkan penerapan single
master database untuk seluruh
perusahaan. Dengan adanya single
database ini setiap divisi bisa
melakukan integrasi ke database yang
ada di induk perusahaan maupun
database di divisi lain. Setiap database
karyawan, lokasi kantor cabang,
hingga nasabah, dibuat dengan kode
yang sama sehingga akses data bisa
dilakukan secara efisien.
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sumber daya manusia. Selain itu,
mengejar pengakuan internasional bahwa
PNM merupakan perusahaan dengan
social impact yang tinggi.
“Pengakuan-pengakuan itu sudah
mulai kita rintis sekarang. Kita bekerja
sama dengan ILO dalam rangka
memberikan program-program pelatihan

yang sifatnya meningkatkan daya saing
SDM terutama entrepreneur mikro,”
papar Sunar, yang mengaku lebih
suka belajar dari YouTube ketimbang
membaca buku.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut
tentunya peningkatan kualitas SDM
menjadi suatu keharusan agar daya

saing juga semakin meningkat. Sunar
mengingatkan, mitos perusahaan BUMN
yang terkenal lamban dalam merespons
perubahan bisnis juga akan menjadi
suatu sinyal yang berbahaya jika tidak
segera diantisipasi. Jangan sampai mitos
ini kembali menjadi kultur perusahaan
sehingga membuat PNM kalah bersaing.

Puisi yang
Jadi Motivasi
SEBAGAI pemimpin, Sunar Basuki
dikenal suka memotivasi anak buahnya
dengan kata-kata bijak. Kebiasaan ini
ternyata terbawa dari kebiasaan guru
sastranya di SMA yang kerap memberi
puisi-puisi yang sederhana tetapi
maknanya dalam.
“Begini kata guru saya, ‘Kamu itu
belajar bukan untuk guru kamu atau
orang lain, tapi buat kamu sendiri’.
Saat itu saya merasa jadi merasa
bersemangat, dan jadi selalu ingin tahu,”
kenangnya.
Hal ini berlanjut ketika melanjutkan
pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Ada dosennya yang suka
menjelaskan sesuatu secara filosofis,
walaupun yang diajarkan adalah akuntansi.
Misalnya, mengapa harus ada balance
antara debet-kredit? “Ternyata semua itu
ada filosofinya,” kenang Sunar terkekeh.
Menanamkan nilai-nilai tersebut
juga dilakukannya ketika mendorong
SDM meng-upgrade kemampuan sesuai
perkembangan zaman. Ketika 80%
pekerjaan akuntansi yang menjadi latar
belakang pendidikannya sudah diambil
alih oleh IT, apa value yang dimiliki
seorang akuntan di industri 4.0 seperti
sekarang?

Suka bergaya milenial: lebih suka nonton YouTube ketimbang membaca buku.

Begini kata guru
saya, ‘Kamu itu
belajar bukan untuk
guru kamu atau
orang lain, tapi buat
kamu sendiri’.
“Mau tidak mau, karyawan harus ikut
belajar teknologi informasi. Setidaknya,
logika berpikirnya,” tegas Sunar, yang
gemar menyeruput hazelnut coffee ini.
Ia berterima kasih pada atasannya
di kantor lama, karena berhasil
mendorongnya keluar dari zona nyaman.

Ia melanjutkan studi pascasarjana di
bidang Business Finance, University
of Scranton, Pennsylvania, AS, sambil
memboyong keluarganya. Saat kuliah, ia
sempat memilih mata kuliah Database
Management yang kelak terbukti amat
berguna bagi tugas-tugasnya di PNM.
Untuk mengatasi kejenuhan, Sunar
memilih untuk travelling ke tempattempat berhawa dingin bersama
keluarga. Ini momen yang ditunggutunggu karena kedua anaknya kini kuliah
di luar kota. “Sekarang sudah nggak bisa
naik gunung karena udah nggak kuat.
Kalau naik gunung paling sampai di
puncak terakhir yang bisa dicapai mobil.
Hahaha….”
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Jejak Karir
PT Permodalan Nasional Madani
- Kepala Divisi, Divisi Keuangan
dan Pendanaan*
- Executive Vice President Keuangan
dan Operasional
(22 Oktober 2012 – 23 Oktober 2018)
-

-

-

-

-

-

-

PT Permodalan Nasional Madani
Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan
(1 Juli 2018 – 23 Oktober 2018)
Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan
(9 Mei 2017 – 30 Juni 2018)
Kepala Divisi Perencanaan dan Riset (9
Februari 2016 – 8 Mei 2017)
* Diperbantukan pada Divisi
Pengelolaan Pembiayaan Mikro I (14
Desember 2015)
Kepala Divisi Perencanaan dan
Pengembangan Jaringan Mikro (1 Juli
2015 – 8 Februari 2016)
Kepala Divisi Perencanaan dan
Pengembangan Jaringan Mikro (10
Februari 2014 – 30 Juni 2015)
Pelaksana Tugas Harian Kepala Divisi
Manajemen Teknologi Informasi (16
Maret 2015)
* Pelaksana Tugas Harian Kepala Divisi
Manajemen Teknologi Informasi
(9 – 20 Februari 2015)
* Kepala Divisi Accounting & Operasi
(10 Maret 2014 – 27 Maret 2014)
Kepala Divisi Accounting & Operasi,
Divisi ACO Bid. Accounting (1 Juli 2013
– 9 Februari 2014)
Pj. Kepala Divisi Accounting & Operasi
(22 Oktober 2012 – 30 Juni 2013)

(1 Maret 2012 – 31 Mei 2012,
Probation Employee)
PT Permodalan Nasional Madani
Sr. Spesialis Accounting & Operating Development,
Divisi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Mikro
(28 Mei 2012 – 31 Mei 2012)
Sr. Spesialis, Divisi Perencanaan dan Pengembangan
Jaringan Mikro (1 Maret 2012 - 27 Mei 2012)
(1 Juni 2012 – 21 Oktober 2012,
Permanent Employee)
PT Permodalan Nasional Madani
Sr. Spesialis Accounting & Operating Development,
Divisi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Mikro

“Kalau
culture-nya
nggak diubah,
nggak bisa
jalan,”
Sunar Basuki

Executive Vice
President Keuangan
dan Operasional
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Jalan
Hidup
Bungkus
Kopi

Mendapatkan ide memanfaatkan bekas bungkus kopi dari Youtube.

Bekas bungkus kopi
instan, siapalah yang
bakal melirik. Muryamah
pun mulanya tidak.
Sampai akhirnya, sekitar
dua tahun silam, rezeki
dalam hidupnya datang
dari barang bekas itu

M

URYAMAH cuma ibuibu biasa saja. Warga
Jalan Anggrek, Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan itu lebih
dari dua tahun lalu cuma punya
usaha warung kecil di rumahnya yang
sederhana.
Tahun 2017 Ia bergabung
dengan PNM Mekaar, memperoleh
pendampingan dan juga modal
untuk menambah kapasitas usaha.
Jadi, selain menambah komoditi
warungnya, sebagian pinjaman
ia jadikan modal untuk membuat
tempat ngopi.

Kok, warung kopi? Perempuan 46
tahun itu rupanya jeli mengamati
arus kendaraan yang melintas.
Banyak sopir mikrolet perlu tempat
rehat.
Maka jadilah warung kopi
Muryamah lumayan ramai. Indikator
“ramai-tidak ramai”-nya adalah bekas
bungkus kopi instan yang terserak
di tanah. “Setiap hari melihat bekas
bungkus kopi. Jadi risih,” tuturnya.
Mula-mula limbah itu dibuang
saja. Tetapi lama kelamaan ia jadi
berpikir juga: mau diapain sampah
plastik yang banyak itu?
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FOTO-FOTO: DOK. PNM

Punya Nilai Ekonomis
Tas, dompet atau benda apa pun
yang dihasilkan dari tangannya yang
terampil punya nilai ekonomis. Mulamula cuma tetangga yang melihat.
Tetapi lagi-lagi anaknya punya gagasan:
barang kerajinan Muryamah baiknya
dijual di toko online saja. Dan, eh,
mungkin sudah begitu jalan, kerajinan
made in Muryamah laris manis.
Jika awalnya Muryamah membuat
kerajinan tangan itu sendiri, kini ia
dibantu oleh anak-anaknya. Produksi
dijaga kualitas dan kuantitasnya. Modal
usaha untuk kerajinan dari Mekaar pun
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Untung satu dari empat anaknya
rupanya gemar membuka You Tube.
Ia perlihatkan beberapa video tutorial
tentang kerajinan dari plastik bekas.
Dari situ Muryamah mulai berpikir
untuk mencoba memanfaatkan bekas
bungkus kopi yang bejibun.
Ya, ternyata bungkus bekas kopi
instan bila dirapikan, kemudian
dirangkai dan dibentuk, bisa alihwujud
menjadi aneka rupa barang. Dari
dompet, aneka tas, sampai tikar.
Semudah itu? Tentu tidak. Butuh
ketekunan, butuh citarasa. Anda pasti
juga bisa membayangkan bagaimana
gambar-gambar di bungkus kopi bila
dirangkai dengan serampangan? Pasti
akan jelek rupanya.
dioptimalkan. “Alhamdulillah dengan
adanya program Mekaar usaha saya
semakin berkembang” begitu tuturnya.
Pesanan online boleh dibilang tak
pernah henti. Datangnya dari manamana. Dari Bekasi, Jawa Timur hingga ke
Aceh. Kehidupan ekonomi rumah tangga
Bu Mur bersama keluarga kian membaik.
Empat orang anaknya bisa bersekolah.
Di sisi lain, berita tentang kemahiran
Bu Muryamah terdengar sampai jauh.
Maka mulai datanglah permintaan
untuk mengajar dan membagi ilmu.
Selain memproduksi, Bu Muryamah
kini sering menjadi trainer di Ruang
Publik Terpadu Ramah Anak (RTPA)
dekat rumahnya. Ia juga kerap
membagi ilmu di kalangan ibu-ibu dan
di sekolah-sekolah. Bahkan kemudian
Wali Kota Jakarta Selatan, Oktober lalu
memintanya untuk hadir di seminar
yang diadakan di Pulau Komodo, NTT.
Di kesempatan itu ia tampil
mempresentasikan materi bertema
“Kreativitas dari Limbah Plastik Daurulang Bungkus Kopi.” Wow! Jauh juga
jalan-jalannya, ya Bu.

Usahanya makin berkembang dengan
suntikan modal dari PNM, bahkan Bu
Muryamah pun kini berbagi ilmunya
ke orang lain.

Perempuan
46 tahun itu
rupanya jeli
mengamati
arus kendaraan
yang melintas.
Banyak sopir
mikrolet perlu
tempat rehat.
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Bisnis World
Class Dari
Manik-Manik
Gelas
“Berapa pun yang dihasilkan, kami siap menampung
dan menjual. Baik ke dalam maupun ke luar negeri.” Itu
kata Bu Hajjah Nur Fitriah, S.Ag., S.Pd. seorang guru
sekaligus owner Blimbingsari Creative Craft, rumah
produksi kerajinan monte (manik-manik) yang masyhur
di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

K

ALIMAT penuh nuansa percaya
diri dari Bu Hajjah Nur ini
disampaikan pada momen
bertajuk “Pelatihan Dasar Handicraft
Humas Pemerintah Kota Mojokerto”,
16-18 Juli 2019. Sembari
memberikan tutorial pembuatan
kerajinan monte (manik-manik),
perempuan kelahiran Banyuwangi
5 Maret 1974 ini membakar
entrepreneurship para peserta
dengan cara seperti itu. Tentu
saja para peserta bersemangat!
Bagaimana tidak? Produksi
yang langsung berlanjut ke
pemasaran dan tanpa
kuota pula!
Kewalahan Terima
Order
“Soalnya
permintaan kerajinan
manik-manik ini dari
luar negeri masih
terbuka luas,” tambah
Ibu tiga anak ini. Oooo….

pantas! Sebut saja Amerika Serikat,
Belanda, Prancis, Jerman, Jepang dan
beberapa negara di Timur Tengah
sebagai tujuan ekspor. Saking
derasnya permintaan, “Kami sering
kewalahan melayani permintaan
kerajinan manik-manik khususnya
dari Eropa,” sambung Sang Suami,
H. Taufik Ismail, S.Ag., yang turut
membesarkan bisnis Bu Hajjah.
Enggak heran kalau buyer luar
negeri kepincut hasil olah kreasi
Blimbingsari Creative Craft. Pertama,
item-nya banyak banget! Ada gelang,
kalung, bros, cincin, ikat pinggang,
dompet, tas hingga aksesori interior
rumah. Kedua, desain unik yang
selaras selera internasional. Nah,
yang terakhir, harga sangat kompetitif
untuk rencana anggaran pembeli dari
luar negeri. Kurang apa coba?
Meski begitu, orientasi ekspor
Hajjah Nur tidak datang sekonyongkonyong. Ia justru mengawali
bisnis kerajinan tangannya untuk
market lokal. Persisnya, ketika di

Dari Banyuwangi untuk dunia

2003, seorang temannya minta
dibuatkan gelang manik-manik
bermotif buterfly. Saat itu, tetangga
kiri-kanan Bu Hajjah -termasuk
dirinya- jadi perajin monte untuk
memenuhi permintaan pengepul
yang menyuplai toko-toko souvenir
di Pulau Dewata dan Lombok.
Tak banyak cerita, ia pinjam melalui
modal Rp10 juta dari PT PNM melalui
program ULaMM. Modal tersebut
lalu dipakai untuk memperbesar
kapasitas produksi dengan mengajak
para tetangganya sebagai sub-vendor.
Dirinya pun tak segan untuk langsung
terjun mengawasi produksi, alhasil
pesanan temannya itu bisa dipenuhi
dengan service level yang baik. Mulai
dari itulah roda bisnis aksesori monte
Bu Hajjah berputar lebih kencang
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dan model bisnisnya pun bertambah
menjadi pengepul.
Saat ini, perempuan yang
punya pagu pinjaman di ULaMM
Rp100 juta sekaligus kebanggaan
Kabupaten Banyuwangi ini sudah
memiliki 25 karyawan yang
ditugaskan di galeri, toko dan
gudang miliknya. Lebih bagus lagi,
bisnisnya didukung 700 perajin dan
45 pengepul aksesori monte yang
tersebar di Kabupaten Banyuwangi,
Situbondo dan Jember.
“Para perajin kami suplai bahan
baku dan desain, mereka tinggal
merangkai. Kemudian hasil produksi
para perajin kami ambil melalui
pengepul,” tutup Hajjah Nur dan
diamini Haji Taufik, sang suami
tercinta.

MESKI aksesori manik-manik
produksi Blimbingsari Creative
Craft diekspor 3 – 4 kali
seminggu ke luar negeri, Bu
Hajjah Nur Fitriah dan Pak H.
Taufik Ismail, masih punya citacita lain. Yakni menginginkan
akses eskpor langsung. Lo,
memangnya kenapa? “Selama
ini pasar ekspor kami layani
secara tidak langsung. Melalui
pihak ke-3 atau eksportir,” kata
Taufik.
Konsekuensinya, transaksi
yang terjadi dengan eksportir
menggunakan tarif lokal alias

Perajin didominasi perempuan. Isi
waktu luang dengan berkarya.

Hj. Nur Fitriah,
“Awalnya pesanan teman”

murah banget. Sementara
bila bisa menjual langsung ke
buyer luar negeri, harganya
bisa meningkat. Bila harga
meningkat keuntungan bisa
bertambah dan kesejahteraan
perajin pun terangkat. Harapan
mereka berdua, dengan
menggeliatnya sektor pariwisata
Banyuwangi, juga membuka
peluang terbukanya keran
ekspor secara langsung. Boleh
jadi melalui pameran atau forum
yang mempertemukan seller
lokal dan buyer internasional
atas prakarsa pemerintah.
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Profil Perusahaan: PNM Investment Management

Daripada
Menabung,
Lebih Baik
Investasi
Sebagai perusahaan manajer investasi
yang telah berpengalaman mengelola dana
investasi dari investor korporasi, kini PNM
IM melirik segmen investor ritel yang
potensinya masih sangat besar.
“Boleh dikatakan nilainya tidak pernah turun atau risikonya paling rendah,” kata Bambang Siswadji, Direktur Utama PT PNM Investment Management.

S

ELAMA 20 tahun, PT PNM
Investment Management telah
menjadi perusahaan manajer
investasi yang andal dan dipercaya para
investor dari kalangan korporasi. Hal ini
karena PNM IM didukung SDM yang
kompeten di bidang pasar modal, sehingga
mampu menangani dan mengantisipasi
perkembangan dari gejolak pasar.
Menurut Bambang Siswadji, Direktur
Utama PT PNM Investment Management,
jumlah produk PNM IM tumbuh pesat
dan total dana kelolaan atau asset under
management (AUM) meningkat secara
signifikan. Dalam empat tahun terakhir,
AUM PNM melonjak lebih dari 200% dan
saat ini sudah menembus Rp13 triliun (per
13 November 2019).
Dengan adanya tenaga-tenaga
profesional bidang pasar modal,

Perseroan tahun ini juga mengembangkan
kompetensi dan usahanya, salah satunya
di bidang penasihat investasi. Ini sesuai izin
sebagai Penasihat Investasi dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) pada 2 April 2019.
Dibandingkan perusahaan sejenis
di industri manajer investasi, PNM IM
memiliki keunggulan yakni sebagai pemain
utama di bisnis reksa dana penyertaan
terbatas (RDPT). Selama ini sudah lebih
dari 20 produk RDPT yang diterbitkan
untuk membantu penggalangan dana
perusahaan di sektor riil antara lain PNM,
PTPN, Perumnas.
Melalui RDPT ini PNM IM terus
memperkuat dukungan pendanaan
pasar modal bagi pengembangan
ekonomi kerakyatan seperti sektor
ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM). Salah satunya

dengan menerbitkan produk RDPT yang
mendukung pendanaan PNM (Persero)
untuk membiayai bisnis maupun
pengembangan usaha Unit Layanan Modal
Mikro (ULaMM) maupun Mekaar.
Beralih ke Nasabah Perorangan
Setelah layanan ke investor-investor
besar seperti bank, asuransi, yayasan,
dan dana pensiun sudah terbukti
keberhasilannya, kini PNM IM melirik
segmen investor ritel yang potensinya
masih sangat besar. Misalnya, banyak
karyawan PNM baik di ULaMM maupun
Mekaar yang sebagian besar generasi
milenial masih belum terbiasa dan
memiliki investasi reksa dana.
“Kami ingin agar berinvestasi di reksa
dana itu menjadi kebiasaan, karena selama
ini mereka lebih banyak berinvestasi
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Keuntungan Lebih Besar
Investor pemula disarankan masuk
dulu ke produk Reksa Dana Pasar Uang
hanya dengan menyetorkan dana Rp
50.000. Reksa dana ini diinvestasikan ke
instrumen pasar uang seperti deposito.
Meskipun sama-sama ditempatkan di
deposito, investasi di Reksa Dana Pasar
Uang lebih menguntungkan karena bisa
memberikan hasil yang lebih tinggi.

“Karena dana yang kita kelola
nilainya besar yang merupakan hasil
dari kumpulan dana para investor dan
ditempatkan di banyak bank lewat
seleksi yang kita lakukan. Sehingga, kita
bisa mendapatkan keuntungan bunga
yang lebih tinggi dengan risiko yang
lebih rendah,” terang pria yang akrab
disapa Pak Basis ini.
Reksa Dana Pasar Uang yang dikelola
PNM tidak memberlakukan biaya
pembelian (subscription) maupun biaya
penjualan (redemption). Nasabah juga
bisa menarik seluruh dana tabungan
kapan saja, hal yang tidak bisa dilakukan
oleh bank. Belum lagi kalau di bank ada
biaya administrasi lainnya.
“Boleh dikatakan nilainya tidak
pernah turun atau risikonya paling
rendah. Return-nya juga selalu bagus, di
atas 5% nett,” katanya.
Dengan berbagai keunggulan dan
kemudahan tersebut, Bambang ingin
mengajak kalangan milenial untuk mulai
berinvestasi sejak dini. “Hari gini sudah
nggak zamannya lagi cuma menabung,
tapi harus sudah mulai berinvestasi,”
pungkasnya.

Lebih Mudah
Lewat Sijago
SAAT ini PNM IM sedang
mengembangkan Sijago,
aplikasi transaksi investasi
reksa dana melalui media
digital online. Dengan
aplikasi ini, perusahaan ingin
menghadirkan model investasi
reksa dana yang simpel,
mudah dan cepat. Mau masuk
(subscription) maupun keluar
(redemption) investasi reksa
dana bisa dilakukan kapan
saja, dimana saja, melalui
smartphone.
“Kalau bahasa gaulnya
zaman now, lewat Sijago
investasi
reksa dana
itu nggak
ribet dan
keren,” jelas
Bambang
Siswadji,
sambil mencontohkan bahwa
penggunaannya akan mirip
seperti menggunakan mobile
banking.
Saat ini Sijago sedang
dalam tahap finalisasi dan
penyempuraan UAT (User
Acceptance Test). Aplikasi ini
akan siap digunakan pada
Desember 2019, tetapi masih
menunggu proses pendaftaran
di OJK. Dengan Sijago,
Bambang berharap dapat
melayani investor individu
lebih intensif, termasuk yang
tinggal di daerah-daerah
terpencil sepanjang sudah ada
jaringan internet.
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dengan membeli emas, tanah, atau
rumah,” kata Bambang.
PNM ingin mengedukasi karyawan
bahwa lebih baik memasukkan uang
ke reksa dana daripada ke tabungan
atau deposito. Dengan demikian
manfaat hasil investasi yang selama ini
terbukti telah dinikmati oleh investorinvestor institusi, juga bisa dinikmati
oleh masyarakat lebih luas sebagai
pendapatan pasif (passive income).
“Harapannya dalam tahap
berikutnya kalau mereka sudah paham
prosesnya dan sudah merasakan
manfaatnya, akan lebih mudah
mereferensikan ke nasabah luar,”
lanjutnya.
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36 | Aktivitas Karyawan

Kolat Merpati Putih

Bukan Sekadar
Mematahkan Benda Keras
Ilmu beladiri ini dikenal dengan kemampuan anggotanya
mematahkan benda-benda keras. Namun Merpati Putih
lebih menanamkan ketekunan, disiplin dan kesabaran
dalam mencapai tujuan.

M

Juara II kategori pasangan
beregu di kejuaraan
nasional antarkelompok
latihan se-Indonesia 2019

ENJADI anggota komunitas
Merpati Putih di PT Permodalan
Nasional Madani (PNM) tidak
menuntut Anda menjadi seorang fighter.
Menurut Dodot Patria Ary, Ketua Bidang
Olahraga di PNM Club, komunitas ini
bertujuan mengakomodasi karyawan yang
ingin punya tubuh selalu sehat.
“Rata-rata yang bergabung di sini
teman-teman yang belum pernah ikut
MP, karena tujuan kami mengadakan
kegiatan ini supaya mereka yang seharihari cuma duduk di dalam ruangan
ber-AC bisa berkeringat lah,” ujar Dodot,
yang juga Direktur Utama Micro Madani
Institute. Kolat (kelompok latihan)
Merpati Putih di PNM saat ini memiliki 30
orang anggota dengan 15 anggota aktif.
Rahasia Olah Napas
Secara khusus, ilmu beladiri

yang berasal dari Keraton Mataram,
Yogyakarta, ini memelajari olah napas
yang bermanfaat meningkatkan daya
tahan tubuh. Selain itu juga membuat
pikiran rileks, bahkan diyakini dapat
menyembuhkan berbagai penyakit.
Dengan olah napas, anggota juga
dilatih agar lebih tenang, sabar, tidak
mudah panik dan waspada, sehingga
dapat mengontrol situasi.
“Dalam beberapa atraksi atau demo
Merpati Putih itu kami dilatih untuk
punya kemampuan getaran vibrasi. Jadi
dengan mata tertutup kita bisa membaca
atau mendeteksi apa yang tidak terlihat
oleh mata.,” papar pria yang sudah
berlatih MP selama 29 tahun ini.
Latihan olah napas juga menghasilkan
kemampuan mematahkan benda-benda
keras, yang menjadi keunikan lain MP.
Olah napas tersebut dikombinasikan
dengan teknik tiga jari di bawah pusar
yang dikenal sebagai pusat penyimpanan
tenaga dalam atau chi.
Untuk menguasai berbagai
kemampuan ini, MP tidak mengenal
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Sudah Punya Titel Juara
Latihan rutin dilakukan di lapangan
tenis di area belakang Gedung Menara
Taspen, setiap Rabu pukul 19.00-21.00.
Siapa saja boleh bergabung, yang
penting sehat dan punya kemauan
berlatih. Urusan kostum seragam,
peralatan, dan fasilitas lainnya sudah
disediakan oleh perusahaan.
“Alatnya cuma bambu, beton, dan
batu bata, tapi yang wajib dibawa
adalah bambu raut. Ini yang akan
mereka remas untuk melatih motorik
yang ada di sini, dan pernapasan,” kata
Dodot, yang menjadi satu dari tiga
pelatih yang memimpin latihan di PNM.
Setiap latihan, anggota dilatih agar
siap tanding baik dalam hal fighting,
gerak, power, dan getaran. Kolat PNM
saat ini sudah menorehkan prestasi,
yaitu menjadi juara II untuk kategori
pasangan beregu di kejuaraan nasional
antarkelompok latihan se-Indonesia
di Seskoal, Ciledug, Jakarta Selatan.
Piala tersebut lalu dibawa ramairamai menghadap Dirut PT PNM Arief
Mulyadi.
Ke depan, Dodot ingin Kolat
MP menjadi makin berkembang.
Targetnya antara lain rutin mengikuti
ujian kenaikan tingkat, serta latihan
bersama tingkat nasional. Selain itu
juga mengikuti kejuaraan internasional
dengan menjalin kerjasama dengan
DPP dan DPD Merpati Putih, sehingga
Kolat PNM makin diakui kehadirannya.

Merpati Putih Streetfighter
BELA DIRI Tangan Kosong Merpati Putih bukan sesuatu yang pasif.
Selama tidak keluar pakem sah-sah saja untuk dikembangkan. Semisal
Dodot yang berencana buat terobosan menarik. “Saya mengajak
beberapa teman membentuk semacam Merpati Putih streetfighter,
sehingga larinya ke MMA (mixed martial arts). Beberapa program itulah
yang kita masukkan ke periode 2019-2020 supaya tetap berjalan,”
terang Dodot, yang memiliki peringkat Tingkat Khusus II di MP.
Metode variatif tersebut dilakukan dengan mengombinasikan
teknik Merpati Putih dengan model-model jalanan yang sifatnya
lebih praktis. Kemudian, Kolat PNM berencana membeli beberapa
infrastruktur atau peralatan untuk latihan supaya
anggota lebih familiar dengan teknik-teknik
tertentu, entah itu teknik tendangan,
bantingan, ataupun kuncian. Ciaat!!!

“Saya berencana
membentuk Merpati
Putih streetfighter,”
Dodot Patria Ary
Ketua Bidang Olahraga PNM Club

Siapa saja boleh
bergabung, yang
penting punya
kemauan berlatih.

Dengan latihan rutin,
anggota jadi lebih
waspada dan dapat
membaca situasi.
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tirakat, puasa dan sebagainya.
Modalnya hanya latihan secara tekun,
disiplin, dan sabar. Ini sesuai prinsip
Mersudi Patitising Tindak Pusakane
Titising Hening (mencari sampai
mendapatkan kebenaran dengan
ketenangan) yang menjadi pegangan
MP. Dengan kesabaran dan ketenangan,
akan diperoleh tujuan yang diharapkan.
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38 | Wisata Kuliner

Lempah
Tenggiri

Ikan, Ikan dan Ikan!
Kuliner khas Bangka Belitung umumnya memakai bahan
dasar ikan atau hasil tangkapan laut lainnya. Mulai dari
lauk utama, menu sarapan, cemilan, hingga sambal
semuanya terbuat dari ikan.

O

RANG Bangka Belitung sejak
dahulu sudah kreatif menyiasati
berlimpahnya hasil laut di
wilayah perairan mereka. Berbagai
macam jenis kuliner berhasil diciptakan,
dan sampai sekarang tetap bisa
dinikmati. Salah satu yang telah menjadi
makanan paling favorit di Bangka
Belitung adalah Lempah Kuning.
Lempah adalah sebutan masyarakat
Bangka Belitung untuk makanan
berkuah dengan banyak sayuran di
dalamnya. Namun utamanya adalah
ikan yang digunakan seperti tenggiri,
kembung, kakap, dan lain-lain. Lempah
kuning memiliki cita rasa asam, apalagi
ditambahkan irisan nanas. Makanya

disebut juga lempah nanas.
Hampir setiap hari lempah
kuning dimasak di rumah-rumah
penduduk. Sampai ada kalimat
kiasan tiada hari tanpa lempah kuning.
Makanan favorit masyarakat Bangka
Belitung lainnya yang berbahan dasar
ikan adalah Pantiaw. Ada dua jenis
pantiaw, pantiaw beras dan pantiaw
gandum. Pantiaw beras, atau lebih
dikenal dengan nama kwetiau, paling
sering disantap terutama untuk sarapan.
Isinya berupa kwetiau dan suwiran
daging ikan yang gurih dan disiram kuah.
Pilihan kuahnya ada yang santan dan
ada kaldu ikan parang.
Kuliner khas yang tidak boleh

Pantiaw
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ketinggalan juga
adalah Otak-Otak. Berbeda dengan
otak-otak yang biasa dikenal di kotakota besar seperti Jakarta, otak-otak
khas Bangka Belitung ada tiga jenis
dengan bahan dasar ikan tenggiri:
otak-otak bakar yang dibungkus daun
pisang, otak-otak rebus yang bentuknya
lonjong dan tebal, dan otak-otak kulit
yang dibuat dari kulit ikan tenggiri. Cara
menyantapnya menggunakan tiga jenis
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saus cocolan, yaitu saus tauco, saus
terasi, dan saus cabai.
Kuliner Ekstrem
Di antara beragam macam kuliner
khas Bangka Belitung, ada satu kuliner
yang bisa dibilang ekstrem namun sangat
menggugah selera. Namanya Rusip. Bukan
berupa makanan, cemilan, ataupun kue,
melainkan sambal. Termasuk ekstrem
karena bahan dasarnya memakai ikan
teri atau ikan bilis hasil fermentasi atau
pengawetan. Untuk membuat rusip ikan
diawetkan minimal selama 7 hari. Sambal
rusip baru diracik setelah ikan mulai
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Rusip, hasil fermentasi ikan bilis yang melipatgandakan kenikmatan makan

Otak-otak, kebayang tuh sedepnya!

Orang Bangka
Belitung sejak
dahulu sudah
kreatif menyiasati
berlimpahnya
hasil laut dengan
menciptakan
berbagai macam
jenis kuliner.

beraroma agak asam.
Saat pertama kali melihat rusip
siapapun pasti akan ragu-ragu untuk
mencobanya. Apalagi jika ada aroma
tak lazim alias menyengat muncul dari
dalamnya. Tapi setelah mencobanya
dijamin ketagihan. Sambal rusip
rasanya unik, ada rasa asam, asin,
pedas, dan manis bercampur jadi
satu. Inilah yang membuat nafsu
makan makin bertambah. Masyarakat
Bangka Belitung biasa menyantap
sambal rusip bersama olahan ikan
dan lalapan seperti selada, timun, dan
terong.

Ikon Wisata Kuliner Babel
industri wisata bahari dan
industri pengolahan perikanan.
Sudah banyak kuliner olahan
seafood di Bangka Belitung,
antara lain Ketam Isi, Lontong
Santan, Mie Belitung, Mie Koba,
Lakso, Gangan, dan lain-lain. Sehingga
kemanapun wisatawan berkunjung ke
berbagai penjuru Bangka Belitung, akan
selalu menemukan kuliner khas.
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SEBAGAI provinsi kepulauan yang
memiliki hasil laut melimpah, pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menjadikan seafood ikon wisata kuliner.
Hal ini sebagai upaya meningkatkan
kunjungan wisatawan dan perekonomian
masyarakat. Makanya diharapkan tiap
kabupaten dan kota yang ada di Bangka
Belitung harus mempunyai ikon kuliner
seafood unggulan yang akan mendorong

RE
DOK.
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Kepulauan Cemilan

Kuliner khas Bangka Belitung juga terdiri dari kue-kue yang beraneka ragam. Hampir
semua jenis kue sudah menyebar ke berbagai penjuru Indonesia. Termasuk kue favorit
Bung Karno, Presiden Pertama RI.
DOK. IDNTIMES.COM

S

ELAIN makanan khas, kue-kue asli
Bangka Belitung pun jangan sampai
terlewat untuk dicicipi. Kue-kue
yang sudah turun temurun berada di
Kepulauan Bangka Belitung ini masih
banyak yang tetap digemari hingga
sekarang.

Martabak Manis
DOK. BABELREVIEW.CO.ID

Pelite

Martabak Manis
Inilah kue yang paling terkenal dari
Bangka. Teksturnya lembut dan legit,
rasanya manis dan ada sedikit gurih. Kue
ini aslinya bernama Hok Lo Pan atau kue
orang Hok Lo (Hakka). Dibuat dengan
bahan dasar tepung dan ditaburi kacang
serta wijen di atas mentega. Seiring
perkembangan, martabak manis dibuat
beraneka rasa. Mulai dari rasa coklat, keju,
green tea, nutella, ovomaltine, toblerone,
dan lain-lain. Di beberapa daerah

martabak manis disebut kue terang bulan.
Pelite
Meski bentuknya sederhana tapi
setelah coba satu pasti ingin tambah lagi.
Rasa kue dominan manis dan ada gurihnya
karena terbuat dari tepung beras, santan,
dan gula. Kue dikemas dalam daun pandan
yang dibuat seperti mangkok. Kemasan
daun pandan ini membuat kue terasa
wangi. Dan yang turut membuat kue ini
tambah istimewa karena menjadi favorit
Bung Karno sewaktu diasingkan Belanda ke
Kota Muntok, saat agresi militer Belanda
ke-2 tahun 1948.
Kue Jongkong
Kue ini sangat dikenal di kota-kota
besar dan tidak hanya dijual di pasar
tradisional saja. Tapi juga di toko-toko
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Kue Jongkong
DOK. SELERASA.COM
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Kue-kue khas lokal
yang termasuk
jajan pasar kerap
disuguhkan di acara
penting masyarakat
Bangka Belitung.
kue dan pusat-pusat perbelanjaan.
Rasanya manis dan teksturnya lembut.
Terbuat dari campuran tepung beras
dan tepung tapioka, serta memiliki
perpaduan rasa dari berbagai bahan
seperti kelapa muda, garam, dan gula
merah.
Kue Lapis Sagu
Kue jajanan pasar ini kerap
disuguhkan juga pada acara-acara
penting masyarakat Bangka Belitung.
Misalnya untuk menyambut harihari besar seperti maulid Nabi
Muhammad SAW, pesta pernikahan,
atau acara selamatan lainnya.
Warna-warni kue yang menarik
merupakan representasi kemeriahan
acara. Kue yang terbuat dari tepung
sagu, santan, gula, garam, dan
pewarna kue alami dari air perasan
daun suji ini memiliki cita
rasa manis dengan
tekstur lembut.

Kue Lapis Sagu

Kue Putu
Kue Putu dikenal sebagai kuliner
nusantara karena ada di berbagai
daerah. Namun kue putu Bangka
memiliki ciri khas pada tampilan
dan juga rasa. Kue berwarna putih
bersih, berbentuk lingkaran tipis dan
bergelembung pada bagian tengahnya.
Bagian bergelembung ini berisi gula
merah. Rasanya? Hmmm…, rasa tawar
tepung beras dengan tekstur padat,
bercampur manis dan aroma harum,
masih ditambah sentuhan gurih dari
taburan kelapa
muda, itu adalah
rangkaian kata
yang tepat untuk
menggambarkan
rasa putu
Bangka!

DOK. ABOUTINDONESIATERCINTA

TAHUKAH Anda? Kota
Muntok di Bangka Barat
adalah pemegang rekor
MURI sebagai kota penghasil
kue terbanyak di Indonesia!
Rekor ini diraih pada tahun
2010 setelah terdata ada
221 jenis kue asli Muntok.
Kue-kue tersebut antara lain
kue Iyet-Iyet, kue Papan, kue
Bingke, kue Tumpik Tabor,
Kue Bludar, Roti Brood,
Tumpak Silung, Bolu Koja,
Bluder, Bergo, dan lainlain. Karena begitu banyak
menghasilkan kue, predikat
‘Kota Seribu Kue’ diberikan
pada kota di pesisir barat
Pulau Bangka ini.

Kue Putu
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Kota
Seribu Kue

42 | Bugar Sehat
Dalam setahun, penyiar
radio Kemal Mochtar
berhasil menurunkan
berat badan sebanyak
55,8 kilogram. Bagaimana
strategi menurunkan berat
badan sebanyak itu?

B

Diet atau
Olahraga?

(Sssst…! Biar Langsing Kayak Kemal)

ANYAK orang yang tercengang
melihat perubahan Kemal
Mochtar. Penyiar radio GenFM
yang dulu dikenal gemuk ini sekarang
terlihat ramping dan berotot. Para
pengikutnya di Instagram penasaran
dengan cara Kemal menurunkan berat
badannya.
Tahun 2017, berat badan Kemal
stabil di angka 120 kilogram.
Setelah berkonsultasi dengan
dokter gizi dan mengikuti
program olahraga
terjadwal didampingi
personal trainer di pusat
kebugaran, dalam setahun
berikutnya Kemal berhasil
menurunkan 55,8 kilogram
bobot tubuhnya.
Jika Anda ingin meniru cara
Kemal Mochtar menurunkan berat
badan, trik yang dibagikannya di media
sosial ini bisa Anda coba.
Target dan komitmen
Buat target yang terukur, lalu tetapkan
niat dan komitmen untuk mencapai
target tersebut. Target yang measurable,
misal turun 2 kilogram dalam sebulan,
membuat target itu lebih mudah
dicapai. Setelah tercapai, buat target
yang baru. “Jangan pernah menyerah,
kalau hari ini tidak turun berat
badan Anda, tenang.... Besok pasti
akan lebih baik,” tukas suami Yanthi
Rachmaningtyas ini.
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Ngemil
Diet bukan berarti harus
mengurangi waktu makan, justru
harus menambahnya. Seperti
dikatakan Kemal, ia makan enam kali
sehari. Artinya, ia harus ngemil di
sela-sela waktu makan supaya tidak
kelaparan. Tentunya, pilihan snacknya harus dijaga. Puding, sup, buah,
atau apapun yang kalorinya rendah,
boleh disantap.
DOK. INSTAGRAM/ KEMALMOCHTAR

Kenali tubuh Anda
Setelah mencapai berat badan
yang diinginkan, jangan lantas
melupakan diet dan olahraga. Sebab,
mempertahankan berat badan lebih
sulit daripada menurunkannya. Boleh

U

NTUK menurunkan berat
badan, Kemal Mochtar betulbetul mengubah pola hidupnya. Ia
punya sejumlah trik bagi Anda yang
masih berjuang untuk diet.
Menjadi langsing itu seperti saat
Anda berubah menjadi gemuk:
semua butuh waktu! Karena itu,
jangan mengharapkan hasil yang
instan.

Setelah langsing, Anda boleh makan apa
saja tapi batasi porsinya.

Ia sudah mencoba berbagai metode
diet, tapi tidak membuahkan hasil.
Jadi, apa yang berhasil untuk orang
lain belum tentu cocok untuk Anda.

Modal untuk langsing adalah niat dan
komitmen.

Dari 120 kilogram menjadi 65
kilogram dalam setahun.

saja makan makanan yang selama ini
jadi pantangan, tapi lakukan hanya
saat cheating day seperti pada Sabtu
atau Minggu. Kenali tubuh Anda,
kapan ada sinyal bahwa tubuh mulai
terasa begah atau celana jadi agak
sempit.
Sekarang berat badan Kemal 65
kilogram. Sejak November 2018 ia
bahkan sudah membuat Kemal Food
Club (KFC), channel YouTube yang jadi
impiannya. Dari Kemal Anda tidak
hanya belajar jadi langsing, tetapi
juga tekad dan komitmen.

FOTO-FOTO: DOK. INSTAGRAM/ KEMALMOCHTAR

Olahraga 30 menit tiap hari
Sebuah penelitian di American
Journal of Physiology menyebutkan,
olahraga 30 menit setiap hari juga
efektif untuk menurunkan berat
badan. Salah satunya karena 30 menit
itu cuma sebentar, sehingga orang
masih punya energi untuk melakukan
aktivitas fisik lain, begitu menurut
Mads Rosenkilde, peneliti University
of Copenhagen. Mau jalan kaki atau
bersepeda, terserah Anda.

Langsing Itu
Butuh Waktu

Kebutuhan makan setiap orang
berbeda tergantung pada usia,
jenis kelamin, berat badan, tekanan
darah, hingga aktivitasnya.
Yang penting bergerak! Kalau Anda
belum berolahraga secara teratur,
coba jalan kaki dari stasiun MRT
atau KRL menuju kantor. Atau, jalan
kaki saat mau makan siang di mall.
Berkumpul dengan teman dengan
yang mendukung upaya Anda
berdiet. Abaikan teman yang suka
memaksa Anda jajan padahal tahu
Anda sedang berusaha menurunkan
berat badan.
Jika sudah mencapai berat badan
ideal, Anda boleh makan apa
saja, tapi kurangi porsinya. Untuk
mengurangi porsi makan, coba
gunakan piring makan yang lebih
kecil.
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On time saat makan
Urusan makan, dari jenis makanan,
berapa banyak, hingga jam berapa
harus makan, Kemal sangat diatur
oleh dokter gizinya. Intinya adalah
mengurangi kalori. Ia makan enam
kali dalam sehari, yaitu saat sarapan,
menjelang makan siang, makan
siang, sebelum makan malam, makan
malam, dan diakhiri pada makan
sebelum tidur pukul 21.00. Jam
makan harus benar-benar ditaati,
tidak boleh meleset.
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ENERASI milenial selalu dikenal
ingin menjadikan “work-life
balance” sebagai prioritas dalam
hidup mereka. Work-life balance yang ideal
membuat mereka mampu menjadi bagian
dari kesuksesan perusahaan dan tetap
terlibat dalam komunitas mereka. Karena
itu milenial mencari perusahaan yang
bisa memberikan lingkungan kerja yang
fleksibel sehingga memungkinkan mereka
tetap dapat mengejar passion di luar jam
kerja.
Mengapa mengejar passion dianggap
penting, karena cara Anda menghabiskan
waktu luang berperan dalam mencapai
kebahagiaan, kesehatan, jaringan sosial
yang kuat, dan kehidupan yang seimbang.
“Anda akan melakukan kebiasaan baik
yang akhirnya mengantarkan Anda pada
kesuksesan di kantor,” kata Lynn Taylor,
penulis buku Tame Your Terrible Office
Tyrant: How to Manage Childish Boss
Behavior and Thrive in Your Job.
Nah, apa saja yang dilakukan milenial
untuk menyalurkan passion-nya?

Menyalurkan
Passion di Luar
Jam Kerja
Entah itu nge-vlog, membuka bisnis open trip,
atau bergabung komunitas lari, banyak cara
yang dilakukan milenial untuk menyalurkan
passion di luar jam kerja.

Olahraga
Milenial yang aktif senang mencari
adrenaline rush, baik melalui program
kebugaran rutin atau olahraga ekstrem.
Mereka biasa bersepeda, hiking, surfing,
scuba diving, atau bungee jumping dan
berbagai olahraga ekstrem lainnya.
Berolahraga rutin di tempat-tempat
seperti gelanggang olahraga juga
memungkinkan Anda bertemu komunitas
yang memiliki minat olahraga yang sama,
lho! Sebut saja komunitas lari, sepeda,
atau freeletics.
Belajar keterampilan baru
Generasi usia 20-an yang sudah meraih
posisi cukup baik di perusahaan rajin
mencari informasi untuk menambah
wawasan dan mempelajari keterampilan
baru. Hal ini tidak selalu berhubungan

Milenial cenderung ingin menikmati
pengalaman seperti travelling.

Ikut komunitas olahraga, jadi sehat
dan banyak teman.
FOTO-FOTO: PIXABAY
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Vlogging
menjadi cara
populer untuk
menyalurkan
kreativitas.

SHUTTERSTOCK

dengan kepentingan kerja, melainkan
keterampilan pribadi yang sesuai
passion. Entah itu belajar meracik kopi
atau membuat marbling textile.
Travelling
Para pengamat selalu mengatakan,
milenial cenderung ingin menikmati
pengalaman ketimbang membeli
barang-barang. Mereka ingin ikut
menyaksikan apa yang sering mereka
baca atau diceritakan orang-orang lain.
Travelling memang membutuhkan

biaya cukup besar, tapi milenial
selalu menemukan cara untuk bisa
travelling dengan memangkas biaya.
Ada kebanggaan tersendiri ketika
mengunggah kisah bertualang di
tempat-tempat menakjubkan dengan
biaya murah.
Bergabung dengan komunitas
Survei Forbes mendapati, 80%
milenial aktif dalam komunitas di
luar pekerjaan. Memiliki jaringan
pertemanan terutama dengan minat

Menyalurkan kreativitas
“Waktu senggang memungkinkan
mereka melakukan hal-hal yang
berkaitan dengan kreativitas, seperti
main musik, mendengarkan musik, atau
menghadiri konser,” kata Taylor.
Blogging atau vlogging dengan
topik sesuai minat juga menjadi
cara bagi generasi milenial untuk
mengekspresikan diri. Riset terbaru
dari San Francisco State University
menunjukkan bahwa orang-orang yang
terlibat dalam kegiatan di luar pekerjaan
merasa lebih rileks dan lebih kreatif
dalam menemukan jalan keluar dari
masalah di kantor.
Membuka usaha
Banyak pekerja kantoran yang mulai
mencoba membuka usaha kecil-kecilan.
Hal ini tidak sekadar untuk mendapat
penghasilan tambahan tetapi juga
menggunakan minat dan bakat yang
selama ini terbengkalai untuk meraih
kebahagiaan saat melakukannya.
Apakah itu membuka kedai kopi, toko
online, tour open trip, atau apa saja
yang Anda minati sambil tetap bekerja
full time. Banyak juga yang jeli melihat
peluang dengan membuka usaha jasa
yang melayani kebutuhan banyak orang.
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yang sama memang sangat penting
bagi milenial. Demi menjadi relawan
dalam suatu event, atau mengadakan
touring pada akhir pekan, mereka rela
bekerja lembur berhari-hari. Tidak
jarang pertemanan dalam komunitas
kelak juga membuahkan manfaat untuk
pekerjaan.

6 Aplikasi
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Penunjang UMKM
Mengelola bisnis membutuhkan manajemen yang baik.
Untungnya, saat ini banyak aplikasi penunjang UMKM
yang memungkinkan pengusaha UMKM membuat
perencanaan, meminjam modal usaha, hingga
mengirim barang, hanya melalui smartphone.

SHUTTERSTOCK

Evernote
Evernote bisa menjadi catatan digital
Anda. Coretan-coretan di kertas atau
di white board bisa disimpan, untuk
diakses di kemudian hari. Bahkan
pembicaraan Anda pun bisa direkam
dan otomatis diubah menjadi teks.
Trello
Trello memudahkan Anda mengawasi
proses kerja tim, mencatat to-dolist, atau menyusun timeline
pekerjaan. Jika ada
pemutakhiran hasil
kerja atau perubahan
rencana, masing-masing
anggota tim bisa langsung
menambahkan ke dalam
board.

dan lain sebagainya. Menyediakan
beragam template dengan koleksi foto,
grafis, atau font, dengan format dragand-drop yang mudah dipakai.
Modalku
Aplikasi fintech P2P online ini
menawarkan dua jenis pinjaman modal
usaha: Modal Usaha, pinjaman dari Rp
50 juta hingga Rp 2 miliar dengan tenor
3-24 bulan. Tidak perlu jaminan, dengan
proses sekitar empat hari kerja.
Kedua, Pembiayaan Invoice,
dengan pinjaman sampai
Rp 2 miliar dengan tenor
15-90 hari.

Canva
Aplikasi desain grafis
untuk membuat logo,
kartu nama, brosur, poster,
flyer, media sosial, invoice,
DOK. INSTAGRAM/CANVA

Sleekr
Aplikasi pengelolaan
administrasi SDM ini
memudahkan UMKM
untuk mengelola data
karyawan dan keuangan,
sekaligus menyelesaikan
kepatuhan pajak. Data

Administrasi SDM bisa dikelola
dengan cepat di Sleekr.
DOK. INSTAGRAM/SLEEKR

transaksi keuangan dan data karyawan
yang berhubungan langsung dengan
perpajakan bisa dikirim langsung ke
aplikasi OnlinePajak.
Deliveree
Melalui aplikasi pengiriman barang
ini Anda bisa langsung memesan,
mengatur penjemputan, serta
mengantar barang. Armada bisa dipilih
dengan ukuran sesuai kebutuhan, dan
barang bisa dikirim ke banyak lokasi per
booking.
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Bugar Sehat
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Olahraga
Kapan Saja
dengan
Freeletics
FOTO-FOTO: DOK FREELETICS

B

ANYAK orang ingin berolahraga
tetapi mengaku tak punya
waktu. Atau, ingin bergabung
dengan pusat kebugaran tapi belum
ada biaya. Padahal, Anda bisa
berolahraga kapan saja dan di mana
saja tanpa butuh biaya sepeser pun.
Caranya dengan mengunduh aplikasi
Freeletics.
Aplikasi berbasis Android dan iOS
ini bisa diunduh di Google PlayStore.
Pada dasarnya gerakannya berbasis
HIIT (high intensity interval training),
yang latihannya memanfaatkan beban
dari tubuh Anda sendiri.
Ada beragam video tutorial dan
built in timer yang akan memandu
gerakan olahraga berintensitas
tinggi ini, dari pemanasan hingga
pendinginan. Latihan utamanya
meliputi kardio, strength, dan
core. Kardio yang dilakukan untuk
memanaskan tubuh menggunakan

Bentuk latihan
disesuaikan
kondisi setiap
orang.

gerakan seperti jumping jacks, burpee,
dan high knees.
Di bagian strength ada gerakangerakan yang melatih otot tangan dan
kaki seperti push up, squat, lunge,
atau mountain climber. Sedangkan
core berupa latihan sit up, plank, atau
spider twist, yang melatih otot-otot
yang menopang tubuh. Setiap sesi
latihan memakan waktu antara 1030 menit, yang dilakukan seefektif
mungkin untuk membakar kalori.
Jika butuh bantuan, Anda bisa
mengunduh aplikasi premium
The Coach untuk mendapatkan
pengawasan dari pelatih pribadi. Bagi
Anda yang kesulitan mengatur pola
makan, Freeletics juga memberikan
panduan makan dalam kategori
Nutrition Support.
Kalau sudah begini, tidak ada
alasan lagi untuk tidak berolahraga,
kan?

FOTO-FOTO: DOK. INSTAGRAM/HABIBIEAINUNMOVIE
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Perjuangan Ainun
Meraih Pengakuan
Berkisah tentang perjuangan Ainun masuk ke sekolah
kedokteran, film ini menjadi persembahan istimewa bagi Habibie
yang wafat di tengah proses produksi film.

Film Habibie & Ainun 3 menggambarkan sisi kemanusiaan Ainun muda.

T

ERNYATA, begitu banyak kisah
hidup B.J. Habibie yang menarik
untuk digali. Tidak heran,
mulai 19 Desember 2019 nanti akan
muncul bagian ketiga dari trilogi yang
mengangkat sosok mantan Presiden RI
ke-3 itu, yaitu Habibie & Ainun 3. Film ini
menyusul Habibie & Ainun (2012) dan
Rudy Habibie (2019), yang total sudah
ditonton 6.595.666 orang.
Sosok Bacharuddin Jusuf Habibie
sendiri tak lepas dari sejarah PT
Permodalan Nasional Madani. Ialah
salah satu pencetus berdirinya PNM
pada tahun 1999.
“Pada tahun 1999 di tengah derasnya
krisis ekonomi dari segala sisi, justru
UMKM yang mampu bertahan. UMKM

telah menjadi tulang punggung
perekonomian. Oleh karena itu saya
dirikan PNM untuk menjadi motor
penggerak UMKM,” ungkap Habibie
dalam acara “Temu Nasional UMK
Nasabah ULaMM PNM” di Perpustakaan
Habibie & Ainun, Jakarta, Rabu
(14/01/2015) silam.
Menurut Habibie, untuk
meningkatkan kesejahteraan bangsa,
konsistensi kumpulan usaha mikro harus
tetap dipertahankan.
“Siapa pun pemimpinnya, siapapun
presidennya, PNM harus tetap ada,
jangan dibubarkan,” tegasnya.
Kisah Ainun Remaja
Habibie & Ainun 3 (HA3) digarap

sutradara Hanung Bramantyo dan
produser Manoj Punjabi (MD Pictures).
Jika Rudy Habibie mengisahkan Habibie
muda, maka Habibie & Ainun 3 ini
menceritakan masa remaja Ainun. Film
ini jelas menjadi persembahan istimewa
bagi mantan Menristek yang wafat di
tengah proses produksi film (11/9/2019)
itu.
Menurut sang sutradara, HA3
merupakan penuturan Habibie tentang
masa lalu sang istri. Hanung menemukan
point of view yang relevan dengan situasi
sekarang, yaitu tentang move on dari
masa lalu.
“Kadang ketika berumah tangga,
kita menyembunyikan masa lalu kita.
Seorang suami tidak akan mungkin

Ainun dan
sahabatsahabatnya.

menceritakan masa lalu istrinya
dulu bersama mantan pacar istri.
Itu jarang sekali, tidak mungkin
dilakukan,” terangnya, seperti dikutip
Fimela.com.
Berlatar cerita sekitar tahun
1950-an, ketika Hasri Ainun Besari
(diperankan Maudy Ayunda) dan
B.J. Habibie (Reza Rahardian) masih
remaja. Tepatnya, ketika Ainun
berjuang agar bisa menempuh
pendidikan kedokteran. Ainun
menerima banyak tekanan dari
orang-orang yang meragukan
intelektualitasnya karena ia
perempuan. Hanya ayah Ainun
(Lukman Sardi) dan Habibie yang
mendukung penuh keputusannya.
“Aku rasa keberanian Ainun itu
datang dari keluarganya yang sangat
suportif, dan sepertinya juga dari
dirinya sendiri. Aku rasa dari dulu
Ainun selalu punya kepercayaan
diri kalau perempuan itu bisa,” kata

Maudy Ayunda, yang dalam film
ini turut mengisi lagu Kamu dan
Kenangan ciptaan Melly Goeslaw.
Di kampus yang didominasi kaum
pria, Ainun digambarkan sebagai
mahasiswi yang memiliki banyak
pengagum, di antaranya Ahmad
(Jefri Nichols). Ahmad bahkan
nekad melamarnya, tapi hati Ainun
tetap untuk Habibie yang setia
menunggunya.
Bagi Reza Rahardian, film ketiga
ini secara pencapaian teknis
melampaui kedua film sebelumnya,
karena transformasinya betulbetul terlihat. “Buat saya mungkin
itu salah satu pencapaian yang
paling menyenangkan juga, karena
eskalasinya tuh luar biasa dari (film)
yang pertama, kedua, sampai ketiga,”
ujar Reza pada Fimela.com.
Ingin menjadi saksi dukungan
Habibie untuk kekasih hatinya ini,
tunggu kehadiran Habibie dan Ainun 3!

kamera dan editing.
“Itu teknisnya sederhana sekali.
Dibuat oleh tim kami, orang Indonesia.
Dibuat timnya Habibie & Ainun
sebelumnya. Jadi kami foto wajah
Reza sendiri dengan sudut 360 derajat
berkali-kali dengan berbagai sudut
wajah, kameranya berputar,” tutur

Hanung, seperti dikutip Jawa Pos.
Berbagai angle wajah Reza kemudian
digabungkan dengan figur seorang
remaja di dunia nyata. “Wajah Reza
disatukan dengan struktur tubuh anak
SMA betulan agar terlihat awet muda.
Kami tahu bahwa di Indonesia untuk CGI
sangat terbatas alatnya. Kami gunakan
apa yang ada,” jelasnya.
Bagi Hanung, ini kali pertama ia
menggunakan teknik yang pernah
diterapkan antara lain di The Curious
Case of Benjamin Button (Brad Pitt).
Hanung bertekad melakukannya karena
tidak menemukan sosok pemeran
Habibie lain yang pas selain Reza.

Menghadirkan
Habibie Muda
DARI trilogi film Habibie, Reza
Rahardian satu-satunya aktor yang
tampil di ketiga filmnya. Hal ini tentu
menimbulkan tantangan tersendiri
karena ada transformasi fisik yang
terjadi, dari Habibie dewasa di film
pertama hingga Habibie remaja di film
ketiga.
Untuk membuat Reza kelihatan
lebih muda, Hanung Bramantyo
menggunakan teknik CGI (Computer
Generated Imagery) serta permainan
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sering diragukan.
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Produk
Hasil Binaan

PNM

Kalung Batu
Nasabah Cabang Kalimantan

Tenun Troso

Nasabah Cabang Jepara

Tas Sekolah

Nasabah Cabang Bandung

Songkok

Nasabah Cabang Lamongan

Kerajinan Batok Kelapa
Nasabah Cabang Yogyakarta

Kuis
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ALAM PNM! Edisi kali ini, kru redaksi PNM
Magz mengajak sahabat PNM semua untuk
ber-selfie atau berfoto ria. Eits, tapi enggak
sembarang foto ya…, karena kami ingin sahabat
PNM semua mengangkat potensi wisata di daerah
masing-masing yang oke punya namun belum terlalu
diekspose.
Jadi, silakan selfie atau berfoto sekeren mungkin
dengan latar belakang lokasi wisata di daerah mu.
Asyik kan? Eksis sekaligus memopulerkan hidden
paradise yang ada. Siapa tahu semakin banyak yang
berkunjung dan meningkatkan ekonomi daerah.
Oh ya, jangan lupa membuat deskripsi singkat
tentang lokasi wisata tersebut. Mulai nama tempat,
lokasinya di mana, apa kelebihan tempat itu dan
keterangan-keterangan lain yang menguatkan siapa
pun untuk berkunjung ke sana.
Redaksi menyiapkan 10 paket hadiah berupa
merchandise PNM eksklusif berisi tas selempang,
powerbank dan tumbler keren. Hadiah akan dikirim
ke sepuluh Sahabat PNM dengan selfie paling oke
berlatar belakang hidden paradise indah.
Jangan kelamaan, buruan posting ke instagram.
com/pnm_persero. Oh
ya, jangan lupa beri tagar
HADIAH KUIS
#SayaPNMEdisiEnam2019 dan
SAYA PNM!
jangan lupa mention ke minimal
EDISI VI - 2019
tiga sahabat PNM yaaa….!

| 51

Contoh Format Post

