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Arief Mulyadi
Direktur Utama PNM

OHON kelapa adalah pohon yang seluruh bagiannya bisa
dimanfaatkan. Mulai dari daun yang bisa digunakan untuk
membuat bungkus ketupat dan hiasan janur. Lalu tulang daun
yang umum dijadikan sapu lidi dan tusuk sate. Buahnya tak hanya
daging dan airnya yang bisa dimanfaatkan, batoknya pun sering
dipilih sebagai arang yang paling bagus. Hingga ke batang pohon
dan bonggol batangnya pun sering dimanfaatkan sebagai bahan
bangunan dan mebel. Pohon kelapa juga dikenal tangguh terhadap
cuaca. Angin badai hanya menggoyangnya tapi tak merubuhkannya.
Ini semua tak bisa lepas dari peran besar akar serabut pohon
kelapa. Meskipun ujung akarnya kecil-kecil, namun jumlahnya yang
banyak mampu mencengkeramkan ke dalam tanah pasir sekalipun
dan lebih efektif menyerap nutrisi dari tanah. Nutrisi inilah yang akan
menghidupkan dan mengembangkan pohon kelapa dari ujung daun
hingga ujung akar serabutnya sendiri.
Ibarat pohon kelapa, PNM itu bisa memberikan manfaat yang
banyak tak lepas dari “akar serabutnya”, yaitu nasabah PNM Mekaar
dan ULaMM. Meskipun ini nasabah “kecil” namun dengan jumlah
yang banyak menjadi lebih efektif dalam menyerap “nutrisi” dan
menghidupi seluruh pemangku kepentingan PNM.
Tahun 2020 ini PNM menargetkan penyaluran kredit hingga naik
20% dari Rp24,1 triliun di 2019 dan peningkatan jumlah nasabah
sebanyak 7,7 juta dari 6 juta nasabah di 2019. Target ini dibarengi
dengan langkah-langkah strategis, memperluas jaringan di seluruh
Indonesia. Rencananya, tahun ini PNM akan membuka cabangcabang baru.
Insan PNM, dengan target dan langkah-langkah ini diharapkan
akan makin memperkokoh PNM. Dan pada akhirnya akan
memberikan kesejahteraan kepada seluruh pemangku kepentingan
PNM, sebagaimana pohon kelapa bermanfaat bagi banyak pihak.
Selamat membaca!
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06 | Rupa-rupa

PNM menargetkan
pembiayaan sebesar

Rp28,6 triliun
pada tahun 2020.
Meningkat 67,68
persen dari tahun
sebelumnya, yakni
2019, sebesar

Rp24,06
triliun. Ini

masih minimal
ya,jumlahnya nanti
disesuaikan dengan
peningkatan plafon.

Arief Mulyadi,
Direktur Utama PNM
16 Januari 2020

@pnm_persero
Akun Resmi PT PNM (Persero)

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

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Bogor, 6 September 2019
Interaksi
Menteri BUMN
dan Direktur
Utama dengan
Nasabah
Mekaar Naik
Kelas Di
Labuan Bajo.

Interaksi
Menteri
BUMN dengan
Nasabah
Mekaar Naik
Kelas
Di Danau
Ranupani
Lumajang.

Kunjungan Komisaris
ke Bogor

K

OMISARIS PT PNM Sholeh Amin dan Meidyah
Idreswari melakukan serangkaian kunjungan
kerja di kawasan sekitar Kota Hujan. Dimulai
dari silaturahmi ke Cabang Mekaar dan nasabah
Racabungur, Pak Sholeh juga meninjau nasabah
pandai besi Unit ULaMM Dramaga
Desa Tegalwaru, Bogor. Sementara Bu Meidyah
mendapat kesempatan untuk menyambangi dari
dekat nasabah pembuat cangkir di Desa Karadenan,
Cibinong-Bogor.

NTT, BALI , Jatim, 9-10 September

Interaksi Labuan Bajo
sampai Jatim

D

IREKTUR Utama PNM, Arief
Mulyadi mendampingi
Menteri BUMN dalam
kunjungannya ke Labuan
Bajo, Manggarai, NTT. Selain
memberikan arahan, Bu
Menteri dan Dirut PNM juga
melakukan interaksi dengan
para nasabah PNM Mekaar Naik
Kelas di kawasan tersebut.
Kegiatan serupa dilakukan Bu Menteri dan Dirut PNM dalam
kunjungan menjumpai Nasabah Mekaar Naik Kelas di Desa
Sidayu, Bali pada 10 September 2019. Perjalanan diteruskan
ke kawasan Jawa Timur pada 11 September, di mana kali ini
nasabah Mekaar Naik Kelas Danau Ranu Pani, Lumajang dan
Gresik yang mendapat giliran.
Selepas kunjungan ke Gresik, Arief Mulyadi menyempatkan
hadir untuk bersilaturahmi dengan seluruh karyawan PNM
Cabang Surabaya.

Cianjur-Sukabumi, 11 September 2019

Pak Agus dan Bu Vero
di Kawasan Sukabumi

K

OMISARIS PT PNM Agus Muharram dan
Veronica Colondam berkesempatan untuk
melihat dari dekat dan bersilaturahmi di beberapa
tempat di seputaran Cianjur dan Sukabumi, Jawa
Barat. Mereka mengunjungi Kantor Cabang PNM
Mekaar Sukaraja, Nasabah ULaMM Cisaat dan
Nasabah PNM Mekaar Nagrak. Selanjutnya keduanya
hadir dan memberi arahan dalam “Leadership
Development Program” kepada Pemimpin Cabang
ULaMM di Hotel Santika, Sukabumi.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

Penandatanganan
Pinjaman Tetap Angsuran

B

ERTEMPAT di Ruang Rapat Direksi,
Jumat 6 September berlangsung acara
Penandatanganan Pinjaman Tetap Angsuran antara
PT PNM dengan Bank National Nobu. Acara antara
lain dihadiri EVP KDO, Sunar Basuki.

Jakarta, 19 September 2019

Jakarta, 17 September 2019

Meeting &
Penandatanganan Kerja
Sama PNM-DMI

P

NM dan Dewan Masjid
Indonesia (DMI)
melakukan pertemuan
serta penandatangan
kerjasama di Kantor
Kementerian Agraria &

Tata Ruang. Pertemuan
yang antara lain dihadiri
Dirut PNM Arief Mulyadi
berkaitan dengan topik
Pemberdayaan Ekonomi
Umat Berbasis Masjid.

Rapat Konsultasi
RPJMN 2020-2024

Jakarta, 30 September 2019

Pencatatan Perdana
Reksa Dana PNM

K

OMISARIS Utama PNM periode 2016-2019
Agus Muharram, Direktur Utama Arief
Mulyadi, dan Direktur KMR M.Q Gunadi ambil
bagian dalam Rapat Konsultasi RPJMN 2020-2024.
Acara yang berlangsung di Ritz Carlton Hotel Mega
Kuningan, Jakarta, itu merupakan rapat konsultatif
yang dihadiri langsung oleh Menteri PPN/Kepala
Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro dan Deputi
Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN,
Hambra. Selain berisi Pemaparan Rancangan Awal
RPJMN 2020-2024 ada pula diskusi yang membahas
7 Agenda Pembangunan.

P

T PNM Investment
Management,
menerbitkan produk
investasi Reksa Dana
PNM Exchange Traded
Fund (ETF) Core LQ45.
Reksadana berbentuk
kontrak investasi kolektif
ini menggunakan indeks
saham paling likuid atau
saham bluechip yang
tercermin pada indeks
LQ45 yang diperdagangkan
di Bursa Efek Indonesia.
Direktur Utama PNM

Investment Management
Bambang Siswaji
mengatakan penerbitan
reksadana ETF dilakukan
karena perusahaan
melihat prospek yang
makin cerah. Turut hadir
dalam kesempatan itu
para pemangku jabatan
dari PT PNM , antara lain:
Komisaris Utama periode
2016-2019 Agus Muharram,
Direktur Keuangan Tjatur
H. Priyono, dan EVP KDO
Sunar Basuki.
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10 | Agenda Kita: Oktober 2019
NAD, 9 -11 Oktober 2019

Sinergi PNM-Askrindo
di Aceh

Jakarta, 1 Oktober 2019

Syukuran HUT- 20
PT PNM IM

Jakarta, 21 Juni 2019

D

IREKTUR KMR M.Q
Gunadi hadir dalam
kegiatan Sinergi Bina
Lingkungan BUMN bersama
PT Askrindo. Kedua
BUMN menyelenggarakan
pengobatan gratis serta

pelatihan pengembangan
usaha nasabah PNM
Mekaar. Kegiatan itu
diselenggarakan di tiga
wilayah yaitu Kabupaten
Pidie, Aceh Besar dan Kota
Aceh.

D

IREKTUR Utama PT PNM Arief Mulyadi bersama
Direktur Keuangan Tjatur H. Priyono dan Direktur
Bisnis 1 Abianti Riana hadir dalam acara ulang tahun PT
PNM IM di kantor PNM IM lantai 8. Dalam kesempatan itu,
sebuah produk baru “SI Jago” di-launching.

Bali, 17 Oktober 2019

R

ATUSAN akuntan
ASEAN berkumpul
di Bali untuk mengikuti
The 1st ASEAN Chartered
Professional Accountant
(CPA) Conference 2019.

Perhelatan di Bali tersebut
dihadiri pula oleh Komisaris
PNM Meidyah Indreswari,
Direktur Utama PT PNM
Arief Mulyadi dan Direktur
Keuangan Tjatur H. Priyono.

Jakarta, 18 Oktober 2019

Pembiayaan Perumahan
Layak dan Terjangkau

P
Jakarta, 3 Oktober 2019

Agenda Bersama
BCA Syariah

T PNM bersama dengan
PT Sarana Multigriya
Finansial (Persero) atau
SMF, menandatangani
perjanjian terkait
pembiayaan perumahan
layak dan terjangkau untuk
karyawan PNM dan mitra

binaan yang tersebar di
seluruh Indonesia. Nota
kesepahaman tersebut
ditandatangani Direktur
Utama PNM Arief Mulyadi
dan Direktur Utama SMF,
Ananta Wiyogo di Menara
Taspen.

FOTO-FOTO: DOK. PNM

The 1st ASEAN CPA
Conference

Pangandaran, 17 Oktober 2019

PNM Menerima ICSB
Indonesia Presidential
Award 2019

P

PT PNM menerima
penghargaan dari
International Council for
Small Business
(ICSB) Indonesia
Presidential Award 2019.
PNM meraih penghargaan
dalam kategori Business
Practitioner atas dedikasi
dan komitmen perseroan
dalam mendukung

kemajuan usaha kecil
dan menengah di wilayah
Kabupaten Pangandaran.
Acara ini diselenggarakan
di Aula Sekda Kabupaten
Pangandaran, Jawa
Barat. Pimpinan PNM
Cabang Tasikmalaya, Luki
Nurwendhi mewakili PNM
menerima penghargaan
tersebut.

| 11

Pontianak, 23 Oktober 2019

Pameran & Kegiatan
PKU di Pontianak

P

T PNM turut ambil bagian dalam kegiatan
memperingati hari jadi Kota Pontianak ke248. Dalam kesempatana itu PNM melakukan
kegiatan pengembangan kapasitas usaha (PKU) yang
dilaksanakan di alun-alun Kapuas. Selain itu untuk
menyemarakkan hari jadi kota Pontianak pada tahun
2019, PNM juga menggelar pameran UMKM binaan
yang bergerak di bidang kuliner di gedung Pontianak
Convention Center pada 23-27 Oktober. EVP Bisnis
ULaMM Kindaris juga mengkhususkan waktu untuk
berkunjung ke Kantor Walikota Pontianak.

Jakarta, 23 Oktober 2019

Sertijab
Kementerian BUMN
Jakarta, 28 Oktober 2019

B

ULAN Oktober 2019
adalah bulan sertijab
(serah terima jabatan) di
banyak kementerian. Tak
terkecuali di Kementerian
BUMN. Direktur Utama
PNM Arief Mulyadi hadir
dalam acara Serah Terima
Jabatan Menteri BUMN
periode 2019-2024 di
Ruang Sinergi, Kementerian
BUMN

Hari ke-5 Menteri PPPA
Kunjungi PNM

M

ENTERI Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu
Bintang Darmawati mengunjungi PT PNM pada hari
kelima usai dilantik. Kunjungan ini dilakukan untuk
meninjau aneka potensi kerjasama yang dapat
dilakukan antara Kementerian PPPA dengan salah
satu produk unggulan PNM, yakni, PNM Mekaar.
Selain melakukan silaturahmi, Bu Menteri juga
melakukan perbicangan di Ruang Rapat Direksi
PNM, bersama Komisaris Utama PNM periode
2016-2019, Agus Muharram dan jajaran direksi.

Edisi 007 / 2020

DOK. RADARTASIKMALAYA.
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Subang, 29 November 2019

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Presiden Menyapa Nasabah
Di Subang

D

IRUT PT PNM Arief
Mulyadi hadir dan
mendampingi Presiden RI
Joko Widodo dalam dialog
dengan nasabah binaan
PNM. Sehari sebelumnya,
Pak Arief melakukan
kunjungan dan arahan
kepada seluruh jajaran di
Kantor Cabang ULaMM,
Subang
Dalam acara yang
dihelat di Bintang Fantasi
Waterboom,Pamanukan,
Presiden mengajak warga
untuk memanfaatkan

kehadiran PNM yang dapat
memberikan pembiayaan,
pendampingan dan
pembinaan usaha kepada
pelaku ekonomi mikro,
kecil dan menengah.
Selain meninjau,
Presiden juga melakukan
dialog dengan nasabah
yang membuka stand
UMKM binaan PNM. Hadir
dalam acara itu, antara
lain Menteri Koperasi
dan UKM, Staf Khusus
Presiden, serta Bupati
Subang.

Nusa Tenggara Timur, 6-7 November 2019

Bertemu Mekaar,
Meresmikan Sekolah
Jakarta, 4 November 2019

Akad PIP dengan PNM

P

USAT Investasi
Pemerintah (PIP)
menggandeng PNM
untuk menyediakan
akses pembiayaan bagi
pelaku usaha ultramikro
(UMi). Kedua lembaga
itu menandatangani akad
pembiayaan UMi tahap III
senilai Rp 2,35 triliun.
Dirut PNM Arief Mulyadi
berharap kerjasama ini
berjalan lancar. Dengan
demikian akan semakin

besar nilai tambah yang
diberikan kepada pelaku
usaha ultra mikro di
Indonesia.
Sementara Dirut
PIP, Ririn Kadariyah,
mengatakan bahwa PIP
memiliki tugas dan visi
misi yang sejalan dengan
PNM. Kesejalanan itu
antara lain keinginan
untuk mengembangkan
pelaku usaha mikro melalui
penyaluran pembiayaan.

A

WAL November
2019 Dirut PT PNM
Arief Mulyadi berkunjung
ke kawasan Nusa Tenggara
Timur. Bersua dengan
para karyawan Mekaar
cabang Alak, dilanjutkan
pula ke Kantor Mekaar
Cabang Oesao. Bahkan
di kantor Bupati Timor
Tengah Selatan, Pak Arief
ikut mendampingi Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, I
Gusti Ayu Bintang Darmavati,
meresmikan Sekolah
Perempuan Bifemeto.

Bu Menteri dalam
peresmian sekolah
mengharapkan Bifemeto
bisa menjadi sekolah yang
akan berperan penting
dalam pemberdayaan
perempuan di kawasan
NTT. Dalam kesempatan itu,
Menteri juga melakukan
dialog dengan 250 nasabah
PNM Mekaar dan 50
AO Mekaar. Interaksi
berlangsung hangat. Ia
mendorong ibu-ibu Mekaar
untuk rajin menyisihkan
pendapatan untuk
menabung.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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10th Kompas CEO Forum
Surabaya, 6 November 2019

FEsyar 2019 Surabaya dan
Kunjungan ke ULaMM

E

VP KDO PT PNM Sunar
Basuki, hadir dalam
Festival Ekonomi Syariah
Indonesia (Fesyar) 2019.
Acara yang dilangsungkan
di Grand City Convention
and Exhibition, Surabaya
dibuka oleh Deputi Bank
Indonesia, Dody Waluyo
dan Gubenur Jawa Timur,

Khofifah Indar Parawansa,
Selain hadir dalam
FEsyar, EVP KDO juga
melakukan kunjungan ke
Kantor ULaMM Cabang
Surabaya. Seperti biasa,
selain kunker waktu yang
ada dipergunakan untuk
memberi arahan ke setiap
jajaran yang ada di sana.

Jakarta, 13 November 2019

MoU PNM-Perbanas Institute

D

IRUT PT PNM Arief
Mulyadi bersama
Direktur KMR M.Q Gunadi
menyambangi Perbanas
Institute. Selain menjadi

keynote speaker dalam
kuliah umum, Dirut PNM
dan Rektor Perbanas
menandatangani MoU di
Ruang Auditorium Unit III.

D

IRUT PT PNM Arief Mulyadi hadir dan ambil
bagian dalam diskusi “10th Kompas 100
CEO Forum”. Presiden Joko Widodo yang menjadi
pemuncak acara antara lain dalam pidatonya
mengemukan topik destinasi ”Bali Baru” yang
potensial mendatangkan devisa. Dalam kesempatan
itu Presiden juga menjelaskan soal perampingan
eselon di kementerian. Untuk mempermudah
birokrasi, Jokowi memerintahkan MenPAN-RB Tjahjo
Kumolo mengaplikasikan kecerdasan buatan atau
artificial intelligence (AI) untuk mendorong prosesnya.

Malang, 27 November 2019

PNM Di International
Halal & Thayyib
Converence 2019

I

NTERNATIONAL Halal & Thayyib Converence
2019 di Universitas Brawijaya, Malang,
yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin
menghadirkan banyak narasumber. Dalam
konferensi tentang ekonomi dan keuangan syariah,
EVP PDL PT PNM Rahfie Syaefulsaaf hadir sebagai
salah satunya. PT PNM juga melakukan signing MoU
dalam kesempatan konferensi itu.

Edisi 007 / 2020
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14 | Agenda Kita: Desember 2019
Padang, Medan, 18 Desember 2019

Jakarta, 2 Desember 2019

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Rp 105,5 Triiliun
Penyertaan Modal Negara

K

EMENTERIAN BUMN
mengonfirmasi
bahwa Penyertaan Modal
Negara untuk perusahaanperusahaan BUMN selama
2015-2019 mencapai Rp105,5
triliun. Hal itu disampaikan
Menteri BUMN Erick Thohir

dalam review di Rapat
Penyertaan Modal Negara
Tahun Anggaran 2019-2020.
Acara di Ruang Rapat Komisi
VI DPR RI turut dihadiri oleh
Dirut PNM Arief Mulyadi yang
datang bersama EVP KDO
Sunar Basuki.

Jakarta, 4 Desember 2019

Sinergi Pengembangan
UMKM

D

IRUT PNM Arief
Mulyadi turut serta
dalam Rapat Pembahasan
Sinergi Pengembangan
UMKM dengan
Kementerian/Lembaga yang
dilangsungkan Kementerian
Koperasi dan UKM.

Menteri Koperasi dan
UKM Teten Masduki
mengingatkan, “Kita harus
memiliki One Gate Policy
untuk pemberdayaan
UMKM yang sekarang
menyebar di 18
kementerian,” jelasnya.

Kunjungan Bulan Duabelas

A

DA banyak agenda
pada 18 Desember
2019. Dirut PNM Arief
Mulyadi dan EVP KDO
Sunar Basuki misalnya
melakukan lawatan ke
Padang. Selain berjumpa
dan memberi arahan
kepada jajaran pengelola
kantor ULaMM cabang
Padang, keduanya turut
menyertai Rapat Kunjungan
Kerja Komisi VI DPR RI di
auditorium Gubernuran
Pemprov Sumatera Barat.
Pada hari yang sama
Direktur KMR M.Q Gunadi
dan EVP PDL Rahfie
Syaefulsaaf bertandang
ke dua kantor ULaMM.

Yang pertama di Siantar,
sedangkan yang kedua
berlangsung di Medan,
Sumatera Utara. Direktur
KMR dan EVP PDL juga
menyertai Kunjungan Kerja
Komisi XI DPR RI ke Provinsi
Sumatera Utara yang
berlangsung di JW Marriott
Hotel pada 19 Desember
2019.
Kehadiran PNM juga
berlangsung di Bali.
Direktur Bisnis 1 Abianti
Riana dan EVP Bisnis
ULaMM Kindaris ikut serta
dalam Kunjungan Kerja
Komisi VI DPR RI yang
digelar di Junior Ballroom
1, The Stones Hotel, Legian.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Cilegon, 6 Desember 2019

P

RESIDEN Joko Widodo
kerap menyempatkan
waktu untuk meninjau
program membina ekonomi
keluarga sejahtera (Mekaar)
binaan PT PNM (persero).
Didampingi oleh seluruh
jajaran direksi dan EVP,
Presiden melakukan
perbincangan langsung
dengan nasabah Mekaar di
Alun-Alun Cilegon, Banten.

Edisi 007 / 2020

Presiden Mengingatkan
Nasabah Mekaar
Dalam sambutannya,
presiden mengingatkan
banyak hal. Ia antara
lain berharap agar ibuibu yang mendapatkan
bantuan dari PNM Mekaar
dapat menggunakannya
dengan sebaik mungkin.
Pak Jokowi juga
berpesan agar nasabah
selalu disiplin dalam
mengangsur.

Semarang, 22 Desember 2019

Puncak Peringatan Hari Ibu

Jakarta,12 Desember 2019

Penghargaan Tokoh
Finansial Indonesia 2019

D

IREKTUR Utama
PNM, Arief Mulyadi
terpilih menjadi satu dari
delapan chief executive
officer (CEO) korporasi
peraih penghargaan
Tokoh Finansial Indonesia
2019 yang diberikan oleh
Majalah Investor. Pak Arief
mendapat penghargaan
dalam kategori “Agent of

Change of State Owned
Entreprise 2019”.
Penghargaan Tokoh
Finansial Indonesia
diberikan atas beberapa
penilaian. Di antaranya, atas
prestasi yang diraih dalam
memajukan perusahaan
sekaligus berkontribusi
untuk kemajuan industri
yang digeluti.

A

CARA puncak Peringatan Hari Ibu Tahun 2019
yang dipusatkan di Semarang, Jateng, berlangsung
meriah. Bersama Menteri PPPA dan Gubernur Jateng,
Dirut PNM Arief Mulyadi turut serta di perhelatan yang
berlangsung di kawasan Kota Lama.

Jakarta, 27 Desember 2019

Perayaan Natal PT PNM

B

ERTEMPAT di Menara Taspen Lantai 17,
perayaan Natal PNM yang dihadiri Direktur KMR
M.Q Gunadi berlangsung khidmat penuh sukacita.
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B

Jakarta, 3 Januari 2020

Serah Terima Komisaris Utama

ERTEMPAT di Gedung
Kementerian BUMN,
Jakarta, acara serah
terima jabatan Komisaris
Utama (Komut) PNM
berlangsung khidmat.
Tongkat estafet Komut
periode 2016-2019 di
tangan Ir. Agus Muharram,
M.SP berpindah ke Prof.
Dr. Rully Indrawan, M.Si.

Dua hari setelahnya (5/1),
Komut baru langsung
berkunjung ke Kantor
ULaMM Cabang Cimahi.
Hari ketiga setelah serah
terima (6/1) Prof. Rully
meeting pengenalan
dan orientasi corporate
bersama jajaran Direksi di
Ruang Rapat Direksi lt.10
Menara Taspen.

Padang, 5-6 Januari 2020

Kunjungan dan Diskusi
Dirut di Padang

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Jakarta, 14 dan 27 Januari 2020

Rapat Board of
Commissioners (BOC)

M

ENGAWALI tahun baru 2020, Direktur Utama PNM
Arief Mulyadi melakukan kunjungan ke Kantor
ULaMM cabang Padang (5/1). Sehari berikutnya Kang ARM
berdiskusi bersama area manager, pengawas, pemimpin
cabang, regional manager dan koordinator pengawas di
Regional Padang. Seru!

P

ADANG beres, giliran
wilayah Jawa Timur
disambangi Direktur
Utama, Arief Muyadi.
Diawali diskusi dan
ngopi bersama seluruh
Pemimpin Cabang ULaMM
Wilayah Jawa Timur dan
Tim Cabang Probolinggo

di Hotel Cemara Indah,
Bromo. Lanjut ke sesi
kunjungan dan arahan di
Kantor ULaMM Cabang
Probolinggo. Keesokan
harinya, agenda serupa
dilaksanakan di Kantor
Cabang Kanigaran,
Probolinggo (10/1).

A

DA dua agenda
rapat BOC. Pertama,
pembahasan RKAP 2020
dan kedua pengenalan
komisaris PNM baru.
Rapat ini dihadiri seluruh
anggota BOC, Board
of Directors (BOD) dan

Executive Vice President
(EVP). Bertempat di
Ruang Rapat Direksi lt. 10
Menara Taspen, Jakarta.
Rapat ini mengawali rapat
BOC berikutnya yang
membahas kinerja PNM di
Januari 2020 (27/1).

Probolinggo, 9-10 Januari 2020

Ngopi Sambil Diskusi di Jatim

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

Direktur Bisnis I Keliling
Tegal dan Semarang

B

ERBAGI tugas arahan
dan kunjungan.
Direktur Bisnis I PNM
Abianti Riana memberikan
arahan pada karyawan
PNM Mekaar Cabang Tegal
di Restoran Big Benny. Usai
pengarahan lalu kunjungan
ke Kantor ULaMM Cabang

Tegal dan temu nasabah
PNM Mekaar Tegal Timur
di kediaman salah satu
nasabah. Esok harinya
(10/1), Bu Riana mampir
ke Semarang memberikan
arahan ke PNM Mekaar
Provinsi Jawa Tengah di
Hotel Room Inc.

Bandung-Jakarta, 13 Januari 2020

Arahan, Rakor dan
Annual Meeting

A

GENDA Senin pagi dan siang Direktur Utama
PNM Arief Mulyadi diisi kunjungan dan arahan
di Kantor Mekaar Cabang Sukajadi dan Kantor PNM
Cabang Bandung. Setelah itu Kang ARM megikuti
Rapat Koordinasi Evaluasi Dana Umi 2019 dan
Target Dana UMi 2020 bersama EVP KDO Sunar
Basuki di Hotel Padma, Bandung. Pamungkas acara
Hari Senin adalah menghadiri pertemuan tahunan
Industri Jasa Keuangan 2020 di Ballroom The Ritz
Carlton, Pacific Place, Jakarta.

Jakarta, 16 dan 22 Januari 2020

RUPS PNM

A

WAL tahun, share holder PNM tancap gas dengan
menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
RUPS RKAP PT PNM (Persero) mengawali gilirannya sebagai
induk perusahaan (16/1). Usai “kapal induk” menyampaikan
laporan, urutan berikutnya adalah RUPS PNM Investment
Management. Sesi ini dihadiri Direktur Utama Arief Mulyadi,
Direktur Keuangan Tjatur H. Priyono, Direktur Bisnis I
Abianti Riana dan EVP PDL Rahfie Saefulsaaf. (22/1). Giliran
selanjutnya RUPS RKAP PNM Venture Capital yang dihadiri
Arief Mulyadi, Direktur Keuangan Tjatur H. Priyono dan
Direktur KMR M.Q. Gunadi. (22/1)

Cimahi, 29 Januari 2020

Presiden Bersama
Keluarga Harapan
di Cimahi

P

ENYERAHAN Program Keluarga Harapan Tahap
1 dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. Turut
mendampingi Direktur Utama PNM Arief Muyadi.
Acara yang berlagsung meriah ini berlangsung di
Lapangan Rajawali, Cimahi.
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Bali, 14 Februari 2020
Bali, 11 Februari 2020

Komisaris ke ULaMM
Karangasem

K

OMISARIS PNM,
Meidyah Indreswari
dan Veronica Colondam
melakukan kunjungan ke
Kantor Cabang ULaMM Unit
Karangasem, Bali. Setelah
berdiskusi dengan insan
PNM di sana, keduanya

meluangkan waktu untuk
nonton bareng pertandingan
Bali United vs Than Quang
Ninh di Stadion I Wayan
Dipta, Gianyar. Turut
menyaksikan pertandingan
bagian AFC Cup ini, Direktur
Utama PNM, Arief Mulyadi.

PNM Ikut Kembangkan
Benoa

S

EKTOR pariwisata
bagian penting
perekonomian negara.
Mendukung hal tersebut,
PNM diwakili Direktur
Utama Arief Mulyadi,
menghadiri Rakor Rencana
Pengembangan Benoa
Maritime Tourism Hub
sekaligus mengikuti

penandatanganan MoU.
Pada acara yang bertempat
di Ballroom Hotel Inaya
Putri, Nusa Dua, Bali
tersebut, hadir Menteri
ATR/Kepala BPN Dr. Sofyan
Djalil , Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Wishnutama serta Menteri
BUMN Erick Thohir.

Jakarta, 13 Februari 2020

Workshop Informasi
Keuangan

Jakarta, 18 Februari 2020

U

PDATE Informasi
atau aturan baru itu
wajib hukumnya. Lebih
penting lagi bila memahami
implementasinya. Untuk
itu, terkait aturan informasi
keuangan BUMN, digelar
lah acara bertajuk

Workshop Penyusunan
Informasi Keuangan
BUMN. Acara ini berlokasi
di Ballroom Menara BNI,
Pejompongan, dihadiri
Direktur Utama PNM Arief
Mulyadi dan EVP KDO
Sunar Basuki.

Menristek Sambut Dirut
dan EVP KDO

D

IRUT PNM Arief Mulyadi, bersama EVP KDO Sunar
Basuki melakukan audiensi ke Menteri Riset dan
Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Momen
tersebut berlangsung di Kantor Kemenristek/BRIN di Jakarta.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Jakarta, 19 Februari 2020

B

ADAN usaha milik negara harus mendengar
suara stake holder. Dalam hal ini DPR-RI salah
satunya. Maka pada Rabu (19/2) di Ruang Rapat
Komisi VI, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi,
Direktur Bisnis I Abianti Riana, Direktur KMR M.Q.
Gunadi dan EVP KDO Sunar Basuki, menghadiri
rapat dengar pendapat DPR-RI. Momen tersebut
dimanfaatkan dengan baik sebagai ajang diskusi,
update informasi dan eksplorasi solusi.

Jakarta, 20 Februari 2020

Tamu dari Istana

I

NSAN PNM sering
berkunjung, namun kali
ini gantian dikunjungi.
Bukan sembarang
pengunjung tapi Staf
Khusus RI-1 yang datang
ke Kantor Pusat PT
PNM (Persero)! Tak

pelak, Direktur Utama
Arief Mulyadi, EVP
KDO Sunar Basuki dan
beberapa pejabat PNM
lain menyambut hangat
tamu dari Istana Merdeka
ini. Semoga manfaat
kunjungannya Pak!

Jakarta, 22 Februari 2020

Putri-Putra Papua
Maju Bersama BUMN

S

ELURUH anak bangsa berketerampilan
baik berhak ikut serta memajukan Bangsa
dan Negara Indonesia. Hal ini terlihat di acara
Inaugurasi Program Perekrutan Bersama
(PPB) BUMN 2020 untuk putra dan putri asal
Bumi Cenderawasih. Bertempat di Ballroom
Mezanine Floor, Kantor Pusat Pertamina,
Direktur Bisnis I PNM Abianti Riana menjadi
saksi puluhan anak muda asal Papua dan Papua
Barat yang riang gembira menyambut masa
depannya.
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PNM Dengar
Pendapat DPR-RI
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Laporan Utama

Menjaga Pilar
Ekonomi Indonesia
Tahun 2019 PNM sukses
mencapai target dua kali lipat
tahun sebelumnya. Tahun 2020
bukan berarti melenggang
santai, justru tancap gas
dengan sejumlah langkah
strategis. Ingat! UMKM salah
satu pilar ekonomi Republik
Indonesia.

T

AK pelak, Direktur Utama PT
Permodalan Nasional Madani,
Arief Mulyadi kemudian
menyampaikan target perusahaan
pada tahun 2020 di angka 7,7 juta
nasabah dan penyaluran modal
sebesar Rp28,6 triliun. Angka fantastis!
Bila dilihat sekadar angka tentu reaksi
kaget seperti itu wajar. Namun, di balik
angka pasti ada cerita. Yuk kita simak!
UMKM Kebal Krisis
Pada sebuah wawancara di Maret
2012 dengan Kompas.com, Ketua
Dewan Direktur CIDES (Center for
Information and Development
Studies) pada waktu itu, Rohmad
Hadiwijoyo mengatakan, “Ada
tiga faktor yang membuat usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM)
bisa bertahan dalam kondisi krisis
ekonomi.”
Apa sajakah itu? Pertama,
umumnya UMKM menghasilkan
barang konsumsi dan jasa yang dekat
dengan kebutuhan masyarakat.
Sehingga bila terjadi krisis, tidak
berpengaruh banyak terhadap
permintaan barang dan jasa yang
dihasilkan. “UMKM tetap bisa
bergerak dan menyerap tenaga kerja
meski jumlahnya terbatas,” lanjut
Rohmad saat itu. Contoh ekstrem
ketika ekonomi Jepang luluh lantak
pascaperang dunia ke-2. Jepang
mengawali kebangkitannya dengan
memperkuat sektor riil, digerakkan
oleh usaha kecil dan menengah.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

Peluang Eskpor Besar
Cerita berikutnya datang dari

Pengentasan Kemiskinan
Tidak hanya sebagai pilar
ekonomi dan peraup devisa, UMKM
juga berfungsi sebagai medium
pengentasan kemiskinan. Caranya?
Memberi kesempatan keluarga
prasejahtera untuk masuk ranah
UMKM. Seperti kata Asisten Deputi
Jasa Keuangan, Jasa Survei dan
Konsultan II, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN),
Muhammad Khoerur Roziqin, barubaru ini, “Untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga prasejahtera
adalah dengan memberi pinjaman dan
pelatihan usaha.”
FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK

Faktor kedua, para pelaku usaha
UMKM, kebanyakan memanfaatkan
sumber daya lokal, baik itu manusia,
modal, bahan baku, hingga peralatan.
Artinya, sebagian besar kebutuhan
tidak mengandalkan barang impor.
Faktor ketiga, tidak ditopang
pinjaman bank, melainkan dari
dana sendiri. Sehingga ketika sektor
perbankan terpuruk ataupun suku
bunga melambung tinggi, UMKM
tidak terpengaruh. Singkatnya, UMKM
adalah pilar dan buffer zone (zona
penyangga) yang bisa membantu
negara dalam menjaga stabilitas
ekonomi.

Namun kisah potensi ini masih
berselimut banyak kelemahan. Sebut
saja orientasi pada pasar lokal dan
belum punya daya saing melawan
produk luar, keterbatasan SDM dalam
pengelolaan usaha, serta masih
kurangnya kesadaran pemilik usaha
untuk mengurus hak paten. Last
but not least, masalah permodalan!
Terkait di dalamnya adalah soal
agunan, ketidakmampuan memenuhi
sisi kolateral dan tingginya bunga
bank.
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Kebal krisis
karena banyak
memanfaatkan
sumberdaya lokal

bank sentral, Bank Indonesia.
Dikutip dari Tribun Pekanbaru.
com, pada sebuah kesempatan
di Jakarta (13/12/2018), Deputi
Direktur Departemen Pengembangan
UMKM Bank Indonesia (BI), Wini
Purwanti mengatakan,”UMKM sangat
berkontribusi terhadap ekonomi
Indonesia.” Wini pun menambahkan
bila dari seluruh pelaku usaha di
Indonesia, pangsa UMKM tercatat
sebanyak 99% dengan jumlah total
sebanyak 60 juta. Sedangkan sisanya
adalah pelaku usaha besar. “Dari
60 juta UMKM di Indonesia, 80
persennya mikro. Penyerapan tenaga
kerja dari UMKM ini sebesar 97,2
persen.”
Namun begitu, meski 99% pelaku
usaha di Indonesia adalah UMKM
hingga 2018 kontribusi terhadap
ekspor Indonesia baru 14% saja.
Mengapa demikian, karena skala
usahanya masih kecil. Padahal
UMKM di Indonesia paling banyak
dibanding negara Asia lain. Nah,
bisa dibayangkan bila jumlah UMKM
berorientasi ekspor bertambah, tentu
kontribusi pada devisa negara juga
akan berlipat.
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Bila UMKM berorientasi ekspor, devisa negara makin kuat
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Apa pasal? Seperti dikatakan
Arief Mulyadi, (khususnya) ibu-ibu
keluarga prasejahtera sebetulnya
punya kemampuan produktif untuk
berusaha, meski itu berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Sayangnya, aspek modal melalui
lembaga keuangan persyaratannya
tidak mudah. Kalaupun ada sumber
modal alternatif, didapat dari rentenir
dengan bunga menjerat erat leher
nasabah.
Peran Vital PNM
Tiga kisah di atas, menggambarkan
peran vital PNM pada Indonesia.
Yakni sebagai penguat struktur pilar
ekonomi dalam negeri, pendorong
pemasukan negara melalui ekspor dan
motor pengentasan kemiskinan. Hal
ini tidak berlebihan bila melihat dasar
pendirian PNM yang oleh pemerintah
didaulat sebagai Lembaga Keuangan
Khusus untuk mengembangkan,
memajukan serta memberdayakan
UMKM (1999).
Selaras tujuan tersebut, PNM
menjadi solusi strategis pemerintah

melalui penyediaan akses permodalan
(modal finansial, modal intelektual,
modal sosial) bagi setiap pelaku
UMKM yang tersebar di seluruh
Indonesia.

Hingga Desember
2019, PNM telah
menyalurkan
pembiayaan untuk
UMKM sebanyak 24,1
triliun. Mencakup
Mekaar Rp20,185
triliun (6.043.380
nasabah) atau
tumbuh 92,92 persen
dibandingkan periode
sama tahun lalu
(Rp10,463 triliun).
Guna menjaga kesinambungan
bisnis UMKM (baca: pilar ekonomi
Indonesia), pertumbuhan dari tahun
ke tahun tentu menjadi syarat mutlak.

Seperti dikatakan Direktur Utama
PT PNM, baru-baru ini di Jakarta.
“Kami punya target dan harapan dari
stakeholder kami, beliau (Presiden
Joko Widodo) minta 10 juta nasabah.
Kami dari PNM berjanji itu dicapai
paling lambat Desember 2023. Mau
tidak mau di 2020 harus bertambah
jadi 7,7 juta, 2021 8,5 juta, 2022 9,5
juta dan di 2023 10 juta,” kata Kang
ARM, panggilan akrabnya.
Hingga Desember 2019, PNM
telah menyalurkan pembiayaan
untuk UMKM sebanyak 24,1 triliun.
Mencakup Mekaar Rp20,185 triliun
(6.043.380 nasabah) atau tumbuh
92,92 persen dibandingkan periode
sama tahun lalu (Rp10,463 triliun).
Sementara ULaMM Rp 3,9 triliun
(73.700 nasabah). Adapun penyaluran
modal yang dicanangkan tahun ini
adalah sebesar minimal Rp28,6
triliun. Kata minimal merujuk pada
aspek penyesuaian plafon masingmasing nasabah yang memungkinkan
peningkatan dari Rp2 juta menjadi
Rp3 juta per nasabah.
Selamat Bekerja Insan PNM!

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Teknologi memudahkan pencapaian strategi.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Sasaran Strategis 2020

1

Penambahan Karyawan hingga
45.000 orang.

10 Meningkatkan laba bersih

7

Mengoptimalkan teknologi
digital/aplikasi PNM Digi.
Mengembangkan aplikasi PNM
Digi sehingga dapat digunakan
nasabah untuk berkegiatan
bersama PNM. Mulai sosialisasi
hingga pencairan dana.

11 Peningkatan aset minimal

Menjalankan Transformasi
Bisnis ke-4

2 Minimal mengelola 7 juta

nasabah PNM Mekaar aktif

3

6

Penyaluran pembiayaan 25,8 T
(22,3 T Mekaar, 5,5 T ULaMM)

4 Outstanding Pembiayaan 21,5 T
(14,3 Mekaar, 7,2 T ULaMM)

8

Meningkatkan aktivitas
pendidikan dan pelatihan.

9

Meningkatkan
pendapatan
usaha Rp6,74
T (30%).

minimal Rp295,84 miliar.

28,95 T.

12 Tambahan modal pemerintah.
13 Menjaga menjaga kualitas

penyaluran pembiayaan dan
outstanding. Hal ini dilihat dari
rasio pembiayaan bermasalah
atau nonperforming loan
(NPL) yang terus membaik
(Desember 2018, NPL =
1,32% dan Desember 2019
menjadi 1,18%). Mantuul!

5 Menambah jumlah kantor.

Hingga Desember 2019 sudah
ada 2.862 kantor di seluruh
Indonesia (2.171 kantor Mekaar
dan 682 kantor ULaMM). Tahun
2020 ini akan ditambah 420
kantor. Prioritas di Jawa Barat
dan Jawa Tengah, menyusul
Sumatera dan Kalimantan.

Arief Mulyadi
Direktur Utama PNM
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BILA haluan sudah dituju,
sasaran strategis lalu disusun.
Melalui beberapa kesempatan,
Direktur Utama PNM, Arief
Mulyadi menyampaikan sasaran
strategisnya:

Ngobrol Awal Tahun: Menengok 2019, Menyongsong 2020

FOTO-FOTO: DOK. PNM
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2019 Landasan Ke Depan
Bukan Zona Nyaman
Banyak pencapaian signifikan diraih PT PNM di 2019. Tidak sekadar jaringan
layanan yang mekar menyebar, diferensiasi produk dan komitmen insan
PNM adalah kunci keberhasilan sesungguhnya.

“P

NM adalah ecosystem for the
new businesses,” sepenggal
kalimat sarat makna terucap
dari seorang Keenan Pearce, pakar
industri kreatif Indonesia yang hadir
dalam acara gawean PNM bertajuk
“Ngobrol Awal Tahun, Menengok 2019
Menyongsong 2020” di Rumah Maroko,
Jakarta, Kamis (16/1). Tidak berlebihan
deretan kata itu muncul bila melihat
kontribusi PNM pada UMKM Indonesia
sejak berdirinya di tahun 1999.

Pakar Industri Kreatif Indonesia, Keenan Pearce

Diferensiasi
Apa sebab? PNM tidak sekadar

menyodor pembiayaan, namun disertai
pendampingan, pelatihan, konsultasi
hingga menjadi portofolio. Hal ini sangat
berbeda dengan lembaga pembiayaan
lainnya yang semata menyalurkan
modal.
Lain kata, ada diferensiasi produk
jasa dalam bentuk interaksi intensif
yang saling menguntungkan antara
PNM dengan nasabahnya. Seperti
disampaikan Executive Vice President
ULaMM dan Jasa Manajemen PNM,
Kindaris, dalam kesempatan terpisah,
“PNM itu tumbuh bersama-sama
dengan nasabah. Tidak semata-mata

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Pencapaian PNM
DESEMBER 2018

DESEMBER 2019

PERTUMBUHAN (%)

Penyaluran Pembiayaan

Rp14,409 triliun

Rp24,06 triliun

67,68

Outstanding Pembiayaan

Rp12,478 triliun

Rp18,09 triliun

45

Total Jumlah Kantor

2.396 unit

2.862 unit

19,44

Jumlah kantor Mekaar

1.770 unit

2.171 Unit

22,71

Jumlah kantor ULaMM

626 unit

628 unit

10,22

63 cabang
Non Performing Loan (NPL)
Jumlah Nasabah Mekaar

1,32%

1,18%

(-) 0,14

4.057.129

6.043.840

48,97

Pembiayaan untuk Mekaar

Rp10,463 triliun

Rp20,185 triliun

92,92

Outstanding Mekaar

Rp6,536 triliun

Rp11,193 triliun

71,25

Pembiayaan ULaMM

Rp3,947 triliun

Rp3,976 triliun

0,74

Outstanding

Rp5,941 triliun

Rp6,9 triliun

16,13

nasabah bayar angsuran terus selesai
hubungan kita,” ujar pria pehobi
gowes dan skuter Italia ini.
PNM adalah total solution bagi
UMKM, karena mulai dari produk
Mekaar, Mekaar Naik Kelas, ULaMM,
hingga lanjut ke produk paripurna dari
Venture Capital. “PNM bisa melayani
segala kebutuhan nasabah hingga
suatu saat nanti ia bisa go public,”
tegas Kindaris.
Selama perkembangan itu pula,
PNM akan terus mendampingi melalui
tenaga-tenaga profesionalnya di
seluruh pelosok Nusantara. “Maka
dari itu ikatan emosional menjadi
penting unuk membangun loyalitas
nasabah. Kita siapkan itu semua,
berangkat dari yang kecil, meski perlu
waktu. Namun secara intens PNM
akan sama-sama berkembang dengan
nasabah,” lanjutnya.
Mengutip kembali kalimat Keenan
bahwa PNM sebagai ekosistem
UMKM, kiranya menjadi sangat
relevan.
Komitmen Insan PNM
Rumah Maroko 16/1) juga menjadi
saksi atas komitmen profesional yang

diberikan insan PNM pada nasabah.
Hal itu tercermin dari sharing session
beberapa insan PNM dalam rangka
menyampaikan sosialisasi dan memaintain klien.
Mulai dari upaya menguasai
beberapa cabang bahasa daerah
sekaligusi oleh Supervisor Account
Officer (SAO) Papua, memahami
komunikasi politik dengan mantan
kombatan oleh insan PNM Aceh,
berkolaborasi dengan pemda oleh
AO Sulawesi Tengah hingga mengikis
“tradisi” begal di suatu daerah oleh
insan PNM Lampung. Itu semua
dilakukan agar nasabah bisa terlayani

dengan baik dan berkelanjutan.
Alhasil, diferensiasi dan komiten
profesional itulah yang mengantarkan
pencapaian PNM di 2019 (lihat tabel).
Landasan Take-off
Secara lugas, Direktur Utama PNM,
Arief Muyadi mengatakan bila tahun
2019 adalah landasan take-off untuk
ke depan. Artinya seluruh insan
PNM jangan pernah berpikir ada di
zona nyaman. “Stake holder sudah
meminta pencapaian target 10 juta
nasabah. Kita mulai di tahun 2020
dengan 7,7 juta nasabah, “ tukas pria
yang karib disapa Kang ARM ini.
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Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si
Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Sejak kecil kehidupannya
lekat dengan usaha kecil
dan koperasi. Hal itulah
yang membuatnya tidak
pernah kehabisan energi
mendorong UMKM sebagai
faktor penting ekonomi
Indonesia.

“Ilmu Paling
Tinggi Adalah
Berbuat”

B

ERTAMU ke kantor Komisaris
Utama PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) yang baru, Prof.
Dr. Rully Indrawan M.Si, pehobi menulis
buku dan meneliti ini memberikan
gambaran ekonomi dunia, Indonesia dan
korelasinya dengan UMKM Tanah Air.
Demikian intisari wawancaranya,
Bagaimana pandangan Pak Rully atas
tugas baru sebagai Komisaris Utama
PNM?
Tentang jabatan itu suatu surprise
bagi saya. Namun secara substansi
bukan hal baru. Karena perhatian pada
kelompok masyarakat prasejahtera,
khususnya kelompok perempuan dan
umumnya pemberdayaan masyarakat,

adalah pekerjaan yang sudah sejak
lama saya pikirkan dan geluti. Karena
ini sangat penting. Jadi jujur saja ketika
masuk dan melihat ruang lingkupnya,
ini adalah jalan dari Allah untuk
mengimplementasikan kepedulian saya.
Kondisi ekonomi Indonesia dan
kaitannya dengan koperasi, UMKM?
Pak Jokowi sudah menjelaskan secara
gamblang dan jelas. Ekonomi dunia saat
ini turbulence. Secara faktual di Eropa
mengalami perlambatan sejak 2013.
Perang dagang makin membuat ekonomi
global tak menentu. Di mana eksesnya
kita pernah mengalami peristiwa begitu
dahsyat di tahun 1999 dan 2008-2009
dalam skala berbeda. Saat ini kita

berada dalam keadaan di mana potensi
krisis ekonomi sangat terbuka. Maka
seperti di 2008-2009, usaha kecil, mikro,
menengah maupun koperasi menjadi
bumper pengaman sosial.
Mengapa UMKM dan koperasi tahan
krisis?
Secara obyektif usaha kecil itu lebih
fleksibel. Ibarat sekoci, mengalami badai
besar di tengah lautan, lebih mudah
mengikuti gelombang. Tata kelolanya
juga simple, pelakunya enggak berpikir
neko-neko, asal bisa makan, anak
sekolah, sudah cukup. Sehingga pada
saat krisis, mereka bisa menyesuaikan.
Tetapi sebetulnya kontribusi UMKM
secara global lebih besar. Sebut saja
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kesempatan kerja, GDP hingga
produksi nasional. UMKM meski
skalanya kecil tapi dampaknya sangat
besar!

Setinggi apa pun
ilmu kalau tidak
berbuat, tidak
bermakna. Tapi,
serendah apa
pun ilmu bila
diimplementasi
lebih berharga.

Pandangan Pak Rully tentang
teknologi digital?
Itu menarik sekali, banyak
perusahaan menawarkan platform
dan bisnis fintech juga berkembang.
Hal ini harus disikapi dengan
taktik atau metode pemasaran. Di
masyarakat juga bervariasi, ada yang
sudah masuk era disruption ada
juga yang belum. Intinya bagaimana
melayani masyarakat sesuai kapasitas
dan tingkat budaya yang mereka
kuasai.
Filosofi Bapak dalam bekerja?
Secara pribadi saya lahir dari
kelompok masyarakat bawah, yang
memang kalau berjalan sendiri
tidak mudah. Maka dalam hidup
saya ada dua hal penting. Pertama,

Jejak Karier
(2020 – Sekarang)
Komisaris Utama PT Permodalan
Nasional Madani (Persero)
(2018 – Sekarang)
Sekretaris Kementerian,
Kementerian Koperasi dan UKM
Deputi Bidang Kelembagaan,
Kementerian Koperasi dan UKM
(2018-2020)
(2010-2014)
Staf Ahli Dewan Pertimbangan
Presiden
(2009-2012)
Anggota Komite Perencana Jawa
Barat
(2008-2010)
Asisten Profesor di Waseda
University, Jepang
Wakil Ketua Forum PT Perumahan
di Kementerian Perumahan
Rakyat
(2007-2011)
Staf Ahli Ketua DPD-RI
Rektor Institut Manajemen
Koperasi Indonesia (IKOPIN)
(1991-2008)
Pembantu Rektor II Bidang
Keuangan, Universitas Pasundan,
Bandung
Pembantu Rektor I Bidang
Akademik, Universitas Pasundan
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan
Sekretaris Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan

kerja bersama untuk kemaslahatan
bersama. Ini memiliki nilai luhur,
filosofi bangsa ini, yakni gotong
royong. Kedua, saya biasa bekerja
berdasarkan konsep dan pemikiran.
Tetapi saya menganggap, “ilmu
paling tinggi yang kita miliki adalah
berbuat”. Setinggi apa pun ilmu
kalau tidak berbuat tidak bemakna.
Tapi, serendah apa pun ilmu bila
diimplementasi lebih berharga.
Sepakat Pak!
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Target nasabah PNM di 2020 jadi
7,7 juta. Tapi aspek marketing belum
optimal?
Banyak nasabah patut kita syukuri.
Sekarang bagaimana masyarakat
lainnya tahu tentang PNM. Baru-baru
ini saya keliling ke beberapa daerah
bersama teman-teman dari PNM
dan dinas. Bisa dibayangkan, dinas
koperasi dan usaha kecil enggak
tahu PNM! Apalagi masyarakat yang
di bawah? Secara acak juga kami
tanyakan ke masyarakat. Ternyata
pernah dengar tapi skema kerja
samanya tidak. Jadi perlu upaya
sistematis mengajak para stakeholder
lain misalnya koperasi, asosiasi,
lembaga pendidikan, pesantren untuk
familiar dengan layanan PNM. Alhasil
target 7,7 juta akan jadi kecil karena
yang butuh lebih banyak.
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Tantangan di dunia
ketenagakerjaan
semakin kompleks.
Karyawan tidak
hanya menghadapi
tuntutan untuk
mampu meningkatkan
produktivitas, tetapi
juga menghadapi
kecelakaan kerja.
Untuk itu, PNM
membentuk Tim
K3 untuk menjamin
keselamatan kerja.

3
K

P

ERUSAHAAN diharapkan
melaksanakan K3 (Kesehatan
dan Keselamatan Kerja) untuk
mencegah terjadinya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahkan
telah mencanangkan Bulan K3 Nasional
Tahun 2020 di Silang Monumen Nasional
(Monas) Jakarta, Minggu (12/1/2020)
lalu.
PT Permodalan Nasional Madani
(PNM) pun telah membentuk Tim K3
untuk memastikan karyawan yang
tersebar di seluruh pelosok Indonesia
dapat bekerja dengan jaminan
keamanan dan keselamatan.
“Prinsip kami, menciptakan suasana
kerja dengan rasa aman dan nyaman. Hal
ini berlaku di lingkungan kerja maupun di
lingkungan kantor,” ujar Ketua K3 Rulian
B. Askadi.
SOSIALISASI K3
Agar budaya K3 dapat terwujud di
seluruh lingkungan PNM, perusahaan
melakukan sosialisasi, simulasi, maupun
pengadaan peralatan. Beberapa hal yang
telah dilakukan adalah:
Pelatihan
Sejak K3 terbentuk di 2019,
tim sudah mengadakan training dasar
penanggulangan bencana bersama
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana). Tujuannya, mengetahui
lingkup keselamatan dan kesehatan
kerja, mengidentifikasi jenis kecelakaan
kerja, mengetahui alat pendukung
keselamatan kerja, serta langkah-langkah
antisipasi.

1

Buku pedoman
Buku pedoman K3 berisi
panduan praktis pelaksanaan K3 di
perusahaan. Mulai potensi kecelakaan
di lingkungan kerja hingga tindakan

2

Prinsip K3 menciptakan suasana kerja
di mana karyawan merasa aman dan
nyaman, demikian menurut Ketua K3
Rulian B. Askadi.
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Peralatan
Di setiap lantai gedung kantor
disediakan petunjuk jalur evakuasi,
lokasi APAR (alat pemadam api ringan,
termasuk baju pemadam kebakaran),
emergency kit (P3K). Tim juga
melakukan monitoring tangga darurat,
kelistrikan, hidran, dan maintenance
melalui koordinasi dengan pihak
gedung.
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penanggulangan bencana. “K3 juga
sedang mencoba membuat video
tutorial, agar sosialisasi lebih efektif,”
tambah Ruli, yang juga Wakil Kepala
Divisi Pengadaan dan Pengendalian
Infrastruktur.

3

4

Simulasi
Simulasi penanggulangan
bencana dilakukan bersama pihak
gedung agar karyawan memiliki
kesigapan jika terjadi situasi darurat.
Banner dan pamflet
Standing banner berisi panduan
praktis mengenai keamanan kerja dan
5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan
Rajin) dipasang di depan lobi kantor
setiap lantai. Konten banner ini diganti
setiap bulan, di mana setiap anggota
tim bisa memberikan usulan mengenai
temanya.

Diklat Tanggap Darurat PT PNM (Persero), pada tanggal 6-8 November 2019.

PNM di Menara Taspen, Jakarta.
Misalnya, kebocoran di ruang kerja,
lift macet hingga karyawan terjatuh
di kamar mandi. “Kalau memang
ada kondisi yang membahayakan,
kami segera koordinasi dengan pihak
gedung,” lanjut Ruli.
Meski masih harus bekerjasama
dengan BNPB karena keterbatasan

peralatan. Namun, Tim K3 siap
memberikan bantuan pasca-evakuasi
(bahan pokok harian). Ke depan, Tim
K3 akan memiliki kendaraan khusus
untuk tanggap darurat, ambulans,
perahu karet dan peralatan kesehatan.
Tentu saja agar K3 PNM dapat mandiri
sehingga karyawan lebih tenang
bekerja.

5

6

Media sosial dan email
Selain pesan pentingnya K3,
media sosial, email internal, dan
grup Whatsapp juga digunakan untuk
mengirimkan informasi mengenai
pelatihan atau kegiatan lain seputar K3
bagi karyawan selain anggota K3 yang
berminat.
INVENTARISASI MASALAH
Sebelum K3 dibentuk, sempat
terjadi beberapa kali musibah di kantor

Karyawan
Perlu Tahu!
BERKAITAN dengan K3, ada hak
dan kewajiban karyawan yang
perlu dipenuhi:
Emergency kit yang antara lain berisi alat
Dalam keadaan darurat,
tes darah multifungsi, termometer, surgical
karyawan yang mengalami
facemask, larutan antiseptik, elastic bandage,
dan periculate respirator.
kecelakaan atau sakit akan
dibawa perusahaan ke rumah sakit terdekat. Karyawan hanya perlu
menunjukkan kartu asuransi agar segera ditangani di RS.
Karyawan harus memperlakukan fasilitas gedung sesuai fungsinya.
Misalnya pintu darurat sebagai akses evakuasi, seharusnya tidak
digunakan sebagai tempat istirahat, merokok apalagi dijadikan tempat
menaruh barang.
Jadi, antara hak dan kewajiban karyawan dalam K3 pun harus
seimbang!
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Tak Kenal
Maka Ta’aruf

M

ENGIKUTI dinamika
masyarakat yang
menginginkan pembiayaan
berbasis syariah, “Saat ini sedang
booming permintaan pembiayaan
berbasis syariah,” ujar Ajeng Ratih,
Kepala Bagian Supporting Unit
Usaha Syariah PNM, maka PT
Permodalan Nasional Madani (PNM)
menggalakkan kembali produk syariah
yang sudah eksis sejak 2002. “Seiring
dengan dibentuknya Dewan Pengawas
Syariah,” lanjutnya.

Ada ungkapan tak kenal maka
ta’aruf (berkenalan), yuk kita lihat
prinsip-prinsip kedua unit usaha
tersebut.
Memahami Syariah
Sebelum ke produk, ada baiknya
memahami makna syariah lebih dulu.
Dalam agama Islam ada tiga hal yang
dapat dibedakan namun tidak bisa
dipisahkan, yaitu: aqidah (keyakinan
pada Allah SWT), lalu syariah (hukum,
aturan) dan ketiga akhlak (perilaku)
Syariah dibagi jadi dua, ibadah
dan muamalah. Ibadah bermakna
kepatuhan dan kecintaan pada
Allah SWT. Sementara, muamalah
bermakna interaksi yang dilakukan
manusia. Baik kepada Allah SWT,
sesama manusia, lingkungan dan
dirinya sendiri.
Nah, kegiatan perekonomian
sendiri adalah bagian dari muamalah

antarmanusia. Jadi, dalam konteks
perekonomian, syariah adalah aturan
atau hukum (yang bersumber dari
Allah) yang mengatur perekonomian
antarmanusia. Konsekuensi adanya
syariah tentu saja ada yang boleh dan
dilarang.
Prinsip-Prinsip Perekonomian
Syariah
Perekonomian berlandaskan
syariah Islam punya prinsip-prinsip
yang sangat jelas. Yaitu melarang
adanya unsur riba, transaksi spekulasi
bersifat untung-untungan (maisir),
transaksi yang obyeknya tidak jelas
(gharar), transaksi yang obyeknya
dilarang (haram), transaksi yang
menimbulkan ketidakadilan pada
pihak lain (zalim), dan praktik
penimbunan (ikhtikar).
Riba sendiri adalah penambahan
pendapatan secara tidak baik, lazim

DOK. PNM

Berwirausaha selain jadi
sumber penghidupan, sekaligus
pilar ekonomi bangsa. Dua hal
tadi menjadi berkah dunia dan
akhirat apabila praktiknya
mengikuti tuntunan syariah
atau hukum yang bersumber
dari Allah SWT.
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SHUTTERSTOCK

Jenis Pembiayaan Syariah
Mengikuti prinsip perekonomian
syariah maka ada empat jenis
pembiayaan yang sesuai:

1

Jual Beli (Ba’i), menggunakan
akad atau perjanjian:

2

Murabahah: Pembiayaan
berbasis jual beli dengan
menyatakan harga perolehan
barang dan margin keuntungan yang
disepakati antara pembeli dan penjual

Sosialisasi dan edukasi produk syariah PNM
perlu ditingkatkan.

3

Salam: Pembiayaan berbasis
jual beli dimana obyek jual beli
merupakan barang yang dipesan dan
pembayaran dilakukan di awal

4

Istishna’: Pembiayaan berbasis
jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan obyek jual
beli dengan kriteria dan persyaratan
tertentu. Pembayaran dilakukan
sesuai kesepakatan (bertahap atau di
akhir).
Kerja sama/investasi (syirkah):
Syirkah Mufawadhah (jumlah dana
sama)
Syirkah Al-Inan (porsi dana tidak
sama)
Syirkah Wujuh (dana/usaha dan
reputasi/kredibilitas)
Syirkah Abdan (profesionalisme dan
profesionalisme)
Mudharabah (pembiayaan berbasis
modal kerja)
Jasa (ujrah), menggunakan akad:
Ijarah: pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barang dalam
jangka waktu tertentu dengan
pembayaran sewa, tanpa diikuti
pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik:
ijarah disertai janji pemindahan
kepemilikan (wa’ad) setelah masa
ijarah selesai.
Hawalah: pengalihan hutang dari
satu pihak yang berhutang kepada
pihak lain yang wajib menanggung
pembayarannya.
Wakalah atau wakalah bin ujrah:
pemberian kuasa dari pemberi
kuasa (muwakkil) kepada penerima
kuasa (wakil) dalam hal yang boleh
diwakilkan, di mana penerima kuasa
tidak menanggung risiko terhadap
apa yang diwakilkan, kecuali karena

Lalu yang
dibolehkan apa
saja? Adalah
kerjasama atau
transaksi yang
berlandaskan
prinsip kemitraan
(taawun),
kemanfaatan
(kemaslahatan),
keadilan
(saling ridho),
keseimbangan
(tawazun) dan
keuniversalan
(Rahmatan lil
‘alamin).

kecerobohan atau wanprestasi.
Kafalah: Jaminan yang diberikan
oleh penanggung (kafiil) kepada
pihak ketiga untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (makfuul’anhu, ashil).
Ju’alah: Janji atau komitmen
(itizam) untuk memberikan
imbalan (reward/’iwadh/ju’l)
tertentu atas pencapaian hasil
(natijah).
Hutang (qardh): Adalah pinjam
meminjam dana (dana talangan),
tanpa imbalan dengan kewajiban
pihak peminjam mengembalikan
pokok pinjaman secara sekaligus
atau cicilan dalam jangka waktu
tertentu.
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disebut bunga. Riba ada dua, riba
nasi’ah dan riba fadhl. Riba nasi’ah
adalah tambahan dalam transaksi
pinjaman sesuai dengan jumlah dan
waktu peminjaman. Riba fadhl adalah
tambahan dalam kuantitas barang
ribawi yang dipertukarkan. Misalnya 2
kg kurma ditukar 3 kg.
Lalu yang dibolehkan apa saja?
Adalah kerjasama atau transaksi
yang berlandaskan prinsip
kemitraan (taawun), kemanfaatan
(kemaslahatan), keadilan (saling
ridho), keseimbangan (tawazun) dan
keuniversalan (Rahmatan lil ‘alamin).
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Sulistyo Wibowo

Menjahit Impian
dari Karang
Pucung
Usaha jahit menjahit sebetulnya bukanlah usaha yang aneh.
Penjahit pakaian ada di mana-mana. Tetapi kenapa ada
penjahit yang usahanya berkembang dan ada yang tidak?

S

UDAH sejak tahun 2000 Sulistyo
Wibowo mencari nafkah dari
keterampilan menjahit. Di
kampungnya di Karang Pucung, Jawa
Tengah – kawasan yang dekat dengan
kota Banjar, Jawa Barat – hasil kerja
Pak Sulis terbilang memuaskan.
Jahitannya kelar tepat waktu, dan rapi
pula.
Tetapi, begitulah, pasar Karang
Pucung terbatas. Sementara hasrat
ingin maju dalam usaha terus
membara. Menimbang-nimbang
kondisi seperti itu, Sulis memutuskan
untuk merantau. Pilihannya, ya
datang ke Ibu Kota.
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Sulistyo Wibowo
Nasabah ULaMM

Berbekal mesin jahit pinjaman,
maka usaha jahit menjahit itu
dimulailah. Di Jakarta ia menyewa
tempat kontrakan sebagai ruang kerja
sekaligus tempat tinggal keluarga.
Satu demi satu pelanggan datang,
Satu demi satu pulang mengambil
hasil kerja jahitan yang memuaskan.
Pelanggan yang puas adalah “alat
promosi” ampuh dalam menarik
pelanggan baru. Dari mulut ke mulut
reputasi hasil kerjanya beredar.
Pelanggan Pak Sulis kian banyak. Para
pekerja pun ia rekrut hingga mencapai
lima orang.
Di sisi lain, demi bisa terus

memberi pelayanan optimal, maka
Pak Sulis pun mulai memikirkan untuk
menambah kapasitas produksi. Ia
perlu tambahan modal.
Tanggal 30 November 2015, Sulis
bergabung sebagai nasabah PNM
ULaMM Cabang Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Dari keikutsertaannya
di ULaMM, ia mengaku banyak
memperoleh pengetahuan dan
wawasan bisnis. Ada banyak pelatihan
yang ia ikuti. Jumlahnya sekitar 15
training. “Mulai dari Pelayanan Prima,
Diversikasi/Pengembangan Usaha
sampai Penjualan Online,” katanya.
Berbekal wawasan baru serta
plafon pinjaman sebesar Rp 200
juta, Sulis merasa mantap dalam
mengembangkan usaha. Uang
pinjaman sebesar itu ia manfaatkan
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“Modalnya
ketekunan dan
kesungguhan
dalam menjalankan
aktvitas usaha,”

juga untuk membeli asset berupa
tempat usaha sendiri, bukan
kontrakan lagi.
Modal pinjaman usaha
diperlakukan dengan hati-hati,
dengan pengembalian yang
tertib pula. Sementara kapasitas
produksi ditingkatkan sembari terus
memperluas pasar.
Atas perjuangan dan ketekunannya
sebagai pengusaha UKM, pada tahuntahun terakhir ini ia mulai menuai
sukses. Dari lima orang pekerja, kini
ada 10 pekerja di tempat usahanya.
Omset yang diraih nilainya sekitar Rp
120 juta.
Di Jakarta, Pak Sulis kini memiliki
rumah permanen untuk tempat tinggal.
Dua kendaraan MPV pun dipunyai. Di
sisi lain, plafon pembiayaan dari PNM
ULaMM pun meningkat menjadi senilai
Rp 400 juta.
Impian Sulis saat berangkat dari
Karang Pucung, boleh dibilang
telah terealisasi. Ketika ditanya
tentang rahasia keberhasilannya,
dengan rendah hati Sulis berujar,
bahwa siapa pun sebenarnya bisa
sukses. “Modalnya ketekunan dan
kesungguhan dalam menjalankan
aktivitas usaha,” tuturnya, dalam
percakapan di tengah kesibukan
tempat usaha.
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Panggil Aku
Mbah Ima!
(Nasabah PNM Mekaar)

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Apa jadinya bila seseorang yang
punya semangat pantang menyerah
bertemu dengan Account Officer
PNM?  Wujudnya adalah figur
tangguh yang antimenengadah
tangan meminta rupiah.

Mensyukuri
pendapatan
setiap hari
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EBELUM adzan subuh
mengumandang, perempuan 65
tahun ini sudah terjaga. Tanpa
rasa berat sedikit pun, ia berwudhu
dan selanjutnya menunaikan shalat
subuh. Setelah itu perempuan yang
besar dengan didikan agama ini
bebersih dan merapikan rumah.
Usai urusan domestik beres, ia
tidak berpangku tangan. Di usianya
yang menjelang renta ia masih sigap
menyiapkan bisnis sehari-harinya.
Ya, menjual cemilan untuk
anak-anak Sekolah
Dasar Negeri 2
Peleyan, Kecamatan
Kapongan,
Kabupaten
Situbondo Jawa
Timur.
Walau matahari
masih malas
memancarkan sinar, tapi
perempuan yang populer
dipanggil Mbah Ima ini sudah
menandu keranjang berisi sumber
pencahariannya di atas kepala. Jarak
300 meter dari rumah ke lapak
sederhananya dekat SDN 2 Peleyan,
perlahan ditapaki kedua tangannya.
Sesampainya di lokasi, Mbah Ima
langsung “gelar perkara”. Aneka
jajanan dalam kemasan, ada kacang,
biskuit hingga keripik menghiasi lapak
bambu - beratap plastik bekas poster
digital printing- seluas 70 cm kali satu
meter persegi. Sebagian digantung di
belakang, lainnya di sisi kanan outlet
saung itu. Pada sisi kiri ia sampirkan
sehelai jarik (kain batik) untuk
menghalangi sang surya bila sudah
pamer cahaya. Beres! Mbah Ima
duduk cantik di atas jejeran potongan
pipih bambu di dasar saungnya,
menunggu bel istirahat dan pulang
berdentang-dentang.

Dapat modal usaha, tidak lagi menghutang ke warung di pasar.

Benar saja,
ketika jam bebas
belajar itu tiba,
justru menjadi
jam tersibuk
Mbah Ima dalam
melayani para pelanggan
ciliknya. Seolah paham
market segment, dagangan si Mbah
laris manis, rupiah demi rupiah
pun masuk toples plastik yang
dibawanya sebagai brankas berjalan.
Alhamduillah, ujarnya dalam hati,
ketika menghitung omset seusai jam
belajar berlalu. Margin rata-rata Rp
15.000/hari patut disyukuri, karena
nilai perjuangannya lebih besar
ketimbang nominal rupiahnya. Begitu
setiap hari!
Sebelum seperti sekarang, Mbah
Ima hidup mengandalkan upah
sebagai buruh tani. Karena sejak kecil
sudah terbiasa membantu kedua
orang tuanya. Hebatnya, bapak dan
si Mbok menanamkan budi pekerti
yang baik. Kondisi fisik Ima cilik tidak
dipersepsi sebagai kendala. Namun
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Pengasih dan Penyayang. Alhasil
ketika kedua orang tuanya sudah

tiada, Ima dewasa tetap bekerja
sebagai buruh tani pengupas jagung
dan kacang.
Seiring waktu berjalan, fisiknya
sudah tidak lagi mendukung. Namun
begitu Mbah Ima pantang putus asa,
ia ubah mata pencahariannya dengan
berjualan cemilan untuk anak-anak
sekolah. Tanpa modal, ia berkonsinyasi
dengan warung-warung di pasar.
Aneka cemilan dibayar setelah laku
dijual.
Pada momen itulah Mbah Ima
berjumpa Account Officer PT
Permodalan Nasional Madani (PNM)
Mekaar yang tengah bersosialisasi
di desanya. Mental pantang
menyerahnya mendorong Mbah Ima
langsung “teken kontrak”, bergabung
dengan PNM Mekaar dan menerima
modal usaha. Alhasil ia bisa
melanjutkan usahanya dengan lebih
baik.
Akhir kata, Mbah Ima adalah
contoh luar biasa perempuan
tangguh yang pantang menyerah.
Keterbatasannya bukanlah hal
penting. Bagi Mbah Ima, hidup lebih
bermakna bila tidak tergantung pada
belas kasihan orang lain.
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Memajukan
Randang Cik Ani
Bersama PNM
Menjadi rekanan PNM
sejak 2016, Randang
Cik Ani siap untuk
melebarkan sayap
usaha, dan mengenalkan
rendang lewat berbagai
olahan yang variatif.

J

IKA Anda berjalan-jalan ke Kota
Padang, dan ingin membawa buah
tangan untuk sanak saudara, ada
baiknya mampir ke Pasar Ambacang di
Kecamatan Kuranji. Di sana, coba cari toko
Randang Cik Ani, dan Anda akan dibuat
takjub dengan berbagai hidangan kemasan
yang terjual di sana.
Menggunakan merek Randang Cik Ani,
usaha yang dirintis oleh Ibu Hj. Aswati,
B.SC, atau yang lebih dikenal dengan
nama Cik Ani, menjual rendang dari aneka
bahan. Maksudnya, bukan hanya rendang
daging lo! Namun ada rendang paru,
jamur, jengkol, ayam suwir, kerang, pakis,
sapi suwir, telur, tuna dan udang.
“Ini juga yang membuat rendang kami
berbeda dibanding usaha rendang yang
lain. Kami punya banyak varian. Selain itu,
dari segi rasa, kami juga menawarkan dua
selera. Rasa pedas, yang kami namakan
Selera Minang, dan rasa orisinal, yaitu

Selera Nusantara,” ungkap Ibu Sofia
Efkameilani, pemilik Randang Cik Ani, yang
merupakan putri Cik Ani.
Bekal Pensiun
Sebagai seorang perempuan
yang pandai memasak, Cik Ani yang
dulunya adalah seorang bidan, iseng
menjual rendang buatannya di klinik
tempat praktik. Usaha kecil-kecilan
ini sudah dirintis sejak tahun 2003.
Dan, konsumennya hanya kenalan dan
tetangga saja.
Ternyata, kegiatan ini cukup
menjanjikan. Hal ini yang membuat Cik
Ani akhirnya memutuskan untuk mengisi
masa pensiun dengan mengoptimalkan
hobi memasaknya. Alhasil memproduksi
rendang khas Minang dijalankan lebih
serius.
“Di tahun 2009, Alhamdulillah
Randang Cik Ani sudah memiliki
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Jangan sepelekan hobi karena bisa jadi
revenue stream.

perizinan (PIRT) untuk olahan daging
dan ikan. Menyusul dibukanya satu
toko untuk memajang produk rendang
tersebut. Berbekal perizinan ini, usaha
kami jadi lebih punya nilai tambah,”
kenang Ibu Sofia, yang juga hobi
memasak seperti sang ibu.
No pain, no gain. Pepatah ini cukup
mewakili upaya yang dilakukan oleh CIk
Ani dan keluarga dalam memulai usaha
kuliner ini. Cukup banyak kesukaran
yang harus mereka lalui.
“Awal membuka usaha ini tentu
saja tidak semulus yang dibayangkan.
Walaupun dari sisi finansial kami tidak
menemui kendala berarti, namun tetap
saja ada faktor lain yang kami temui.”.
Ada sedikit rasa malu dan sungkan
saat akan memulai usaha, karena
menjadi pengusaha kuliner merupakan
profesi berbeda dari profesi asli.
Terutama profesi Cik Ani. Pasalnya
ia dulu seorang bidan praktisioner,
mantan Ketua IBI Sumbar, mantan
Ketua Dharma Wanita BKKBN Kota
Padang, dan mantan Direktur Sekolah
Kebidanan.
Namun, seiring berjalannya waktu,
hambatan itu berubah menjadi

Rekanan PNM
Seiring waktu, Randang Cik Ani pun
terus berkembang. Di tahun 2016, saat
menjadi anggota Koperasi Ikaboga di
Padang, menjadi titik awal perkenalan
Randang Cik Ani dengan PNM. Saat
itu, PNM menjadi partner Randang
Cik Ani untuk lebih melebarkan sayap.
Memantapkan branding, dan menjadi
produk yang cukup sohor di Kota
Padang.

“Kami mempunyai
keinginan untuk bisa
membuka restoran
serbarendang
dengan konsep
restoran cepat saji,
di mana menu yang
disajikan lebih
bervariasi,”
Sofia Efkameilani
Pemilik Randang Cik Ani

Dan upaya memperluas usaha
pun terus dilakukan. Visinya
memperkenalkan rendang lewat sajian
yang lebih variatif, Randang Cik Ani
kembali bekerja sama dengan PNM
untuk urusan permodalan.
“Karena kembali membutuhkan
modal, saya memberanikan diri untuk
menggantikan Ibu dan menjadi nasabah
ULaMM Pasar Raya Cabang Padang

sejak 2018. Plafon awal Rp101 juta, dan
kembali mengajukan top up November
2019, dengan plafon Rp215 juta,”
terang lulusan Sastra Inggris, Universitas
Andalas ini.
Ada beberapa hal yang membuat
ibu berusia 40 tahun ini yakin untuk
bekerja sama dengan PNM. “Faktor
kenyamanan! PNM membuat saya
nyaman dalam menjalankan usaha, dan
selalu dibina untuk maju,” tambahnya.
Tidak seperti lembaga keuangan lain
yang memberikan pinjaman saja, PNM
juga membina dan mendampingi kami
selaku nasabahnya melalui aneka
pelatihan. Alhamdulillah, saya dan Ibu
tidak pernah absen ikut pelatihan yang
diadakan oleh PNM, karena sangat
bermanfaat,” bebernya Panjang lebar.
Meski belum pesat, kemajuan
sudah terasa dalam usaha yang
dijalankannya. Dan Randang Cik
Ani diharapkan semakin sukses dan
produk kami semakin dikenal luas
oleh masyarakat. Bahkan, ada rencana
akan memperbanyak spot atau konter
penjualan rendang, dan berusaha
lebih aktif di pemasaran dan penjualan
online.
Ke depannya, masih banyak yang
ingin diraih oleh Ibu Sofia dan Cik Ani.
“Saya dan Ibu mempunyai cita cita,
ingin lebih memperkenalkan rendang ke
seluruh dunia melalui berbagai macam
olahan, seperti bubur rendang, nasi
goreng rendang, dan masih banyak
sajian lainnya. Kami mempunyai
keinginan untuk bisa membuka restoran
serbarendang dengan konsep seperti
KFC (cepat saji), di mana menu yang
disajikan lebih bervariasi,” Ibu Sofia
memaparkan impiannya.
Semoga saja, Randang CIk Ani bisa
semakin maju. Membuat rendang
semakin berkibar sebagai salah satu
hidangan terlezat di dunia!
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kebanggaan. “ Dengan Randang Cik
Ani, Ibu saya bisa mengisi masa pensiun
beliau dengan sesuatu yang bermanfaat
dan memang sudah menjadi hobi
beliau. Selain itu, secara pribadi beliau
bisa mempekerjakan karyawan,”
tambah perempuan pehobi traveling ini.
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Fitur-fitur PNMDigi berikut ini
diharapkan bisa mengefisienkan
dan mengefektifkan proses
bisnis perusahaan.

PNMDigi

Aplikasinya Insan PNM

M

ENJADI bagian dari masyarakat
digital adalah hal yang tak
terelakkan. Otomatisasi
dan digitalisasi di bidang operasional
diharapkan dapat mengefektifkan dan
mengefisienkan proses bisnis perusahaan.
Saat ini yang sudah diterapkan adalah
PNMDigi.
PNMDigi merupakan sebuah
aplikasi Employee Digital Service
(EDS) untuk lebih memudahkan
proses administrasi karyawan dan
dilengkapi transaksi berbasis PPOB serta
fitur lainnya seperti Reksadana, Fintech,
dan lain-lain. Saat ini aplikasi PNMDigi
ini hanya bisa digunakan oleh karyawan
PT PNM (Persero) Group di seluruh
Indonesia, baik yang berada di kantor
pusat maupun yang berada di kantor
cabang.
Adapaun fitur-fitur dari aplikasi ini
adalah sebagai berikut:

Presensiku

SCAN QRCode
dengan handphone
masing-masing yang
akan memudahkan
Anda dalam
melakukan presensi.

Transaksiku

Menyimpan 20
riwayat transaksi
PPOB terakhir.

DigiCASH

Pinjaman Online
(fintech) aman
dan mudah untuk
memfasilitasi
seluruh karyawan.

Kantor PNM

Memudahkan Anda
dalam mencari kantor
PNM terdekat.

Mekaar Emas

Tabungan emas
untuk karyawan
yang didukung
oleh Pengadaian.

PNMReksa

Investasi Reksadana
yang aman dan mudah
melalui PNMreksa.
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Pinjam Lewat DigiCASH

Pasti Beres!
Menyimpan 10
riwayat terakhir
keluar dan
masuknya saldo
PNMDigi.

Produk untuk
pembelian
voucher Google
Play.

PNM Donasi

Sarana dalam melakukan
donasi, amal dan zakat melalui
metode saldo PNMDigi yang
akan langsung ditujukan ke
beberapa aliansi yang bekerja
sama dengan PNMDigi.

PNM Juara

PNM Survey

memberikan
kemudahaan bagi
pemilik warung
nasabah Mekaar
dan umum untuk
berbelanja dengan
mudah dan murah.

Sarana untuk
memberikan
penilaian atas
kepuasan dan
masukan untuk
pengembangan
aplikasi PNMDigi.

Wifi.id

Produk untuk pembelian Wifi.id.
Transaksi PPOB
Fasilitas untuk bertransaksi
di aplikasi PNMDigi, di
antaranya:
Pulsa (Pembelian pulsa pra
bayar dan pascabayar), PLN
(Pembayaran listrik PLN
pra bayar dan pascabayar),
LinkAja, Mandiri E-Money,
Telkom/Indihome, M-tix, BPJS
Kesehatan, BPJS BPU.

DIGICASH adalah Fitur PNMDigi terbaru bagi karyawan PT
PNM (Persero) Group untuk dapat melakukan pinjaman
secara online. Sumber dananya dari konvensional dan
syariah. DigiCash memudahkan Peminjam dan membuat
pendanaan lebih bermanfaat bagi para Pendana. Sebelum
mengajukan pinjaman, perhatikan hal-hal berikut:
Skema Pengajuan DigiCASH
Pengajuan dapat dilakukan pada Senin -Jumat, tanggal 6
hingga 17 setiap bulannya. Pelunasan pada setiap tanggal
25 atau di tanggal gajian.
Syarat minimum untuk pengajuan Digi CASH
- Minimal sudah 6 bulan sebagai karyawan PT PNM
(Persero) Group pada tanggal saat pengajuan.
- Minimal presensi 2 hari berturut-turut (presensi datang
dan pulang).
- Sudah melakukan presensi kedatangan pada hari
pengajuan pinjaman.
Alur Peminjaman DigiCASH
- Pilih -> Ajukan Pembiayaan Sekarang! Ajukan pinjaman di
mana pun di tanggal 6 hingga 17 setiap bulannya.
- Tentukan Besar Pinjaman: Sesuaikan dengan plafon Anda
(cek data Anda, lalu klik Lanjut.)
- Pilih Metode Pembiayaan, lalu klik Lanjut.
- Pencairan Pinjaman: Pencairan Pinjaman akan langsung
masuk ke rekening payroll Anda (rekening bank tidak dapat
diubah)
- Cek nama dan nomor rekening Anda lalu klik Lanjut.
- Cek kembali pengajuan Anda sebelum mengajukan
pinjaman.
- Pelunasan Otomatis: Pelunasan Otomatis setiap tanggal
gajian atau tanggal 25 setiap bulannya.
Akan ada 3 proses yang akan Anda lewati
jika mengajukan DigiCASH
Status PENDING
Jika Anda sudah mengajukan pinjaman DigiCASH lalu status
PENDING, artinya pinjaman yang Anda ajukan sedang
menunggu APPROVAL dari pihak PNMDigi. Mohon ditunggu
maksimal 1×24 jam untuk pencairan ke BANK BNI dan di
hari berikutnya maksimal 2x24jam untuk pencairan ke BANK
BRI/BANK LAIN.
Status SUDAH PENCAIRAN
Jika pinjaman Anda sudah di APPROVE, otomatis status akan
menjadi SUDAH PENCAIRAN. Silakan cek ke rekening bank
terdaftar untuk memastikan bahwa pinjaman sudah masuk.
Status LUNAS
Pada tanggal 25 atau pada tanggal gajian setiap bulannya,
pinjaman Anda akan otomatis LUNAS. Mohon ditunggu
2x24jam setelah tanggal 25 atau tanggal gajian jika status
Anda belum berubah menjadi LUNAS.
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Google Play
Gift Card

Mutasi Saldo
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Aktivitas Karyawan

PNM Fishing Club

AMAZING
MANCING!
PNM Fishing Club kembali
dihidupkan setelah vakum
beberapa tahun. Tidak hanya
membangun kebersamaan,
komunitas memancing ini juga
berniat untuk mendukung aksi
sosial di perusahaan.

S

EMPAT non aktif selama sekian
tahun, PNM Fishing yang berada di
bawah PNM Club Reborn kembali
mancing medio 2019. Penggeraknya
Eldasri Gestaria alias Ega, yang terpicu
hatinya kala sepulangnya dari tugas di
Padang (2015), melihat toko peralatan dan
pemancingan di Jakarta semakin banyak.
Empang Sampai Laut
Komunitas ini terbagi dua, laut dan
empang. Anggota aktif sekitar 30 orang.
Komunitas empang biasa memancing
di Jakarta Selatan, Depok, Bekasi, atau
Jakarta Timur dengan memilih lokasi yang
empangnya bisa di-booking untuk anggota
komunitas. Ada juga anggota yang suka
memancing di alam liar, seperti sungaisungai di hutan.
Namun Ega mengaku lebih sering
memancing di laut, mengingat ia tumbuh
di kawasan pantai sejak kecil. Hanya saja,
kegiatan memancing bersama komunitas
laut tidak terlalu sering mengingat biaya

cukup besar. Misalnya, harga sewa
kapalnya antara Rp 1,5 juta – Rp 3 juta.
“Paling cepat memancing itu per tiga
bulan. Tapi ini pun sudah lama tidak
memancing karena kesibukan kerja, selain
itu cuaca sedang tidak menentu. Temanteman melihat cuaca seperti ini sudah
kapok duluan,” ujar Ega, yang juga Kepala
Bagian Wilayah IV Divisi Remedial.
Biasanya ia memilih memancing di
Jakarta Utara (PLTU hingga Cilincing),
Tangerang (Pantai Tanjung Pasir), Serang
(Pantai Karangantu), Lebak (Pantai
Binuangeun), atau Lampung (Sea Mount
Reef). Ia lebih banyak memancing di pantai
utara Jawa ketimbang di pantai selatan,
mengingat ombaknya yang sulit diprediksi.
Ega tidak mengizinkan rekanrekannya memancing jika cuaca tidak
memungkinkan, tetapi juga membesarkan
hati anggota yang mengeluhkan besarnya
biaya memancing di laut. “Kita kan tidak
setiap bulan memancing. Kalau kita
sisihkan Rp 200.000 tiap bulan, tiga bulan

jadi Rp 600.000. Siap nggak memancing?”
tanyanya.
Di kalangan anggota, Ega adalah
pembina sekaligus penggerak. Ia memiliki
peralatan memancing terbilang lengkap.
Enggak heran kalau peralatannya kerap
dipinjam. Mulai dari reel, joran untuk
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Buat Database
Kalau sudah begitu, kebersamaan
antaranggota sangat terasa. Hal ini,
menurut Ega, kembali pada tujuannya
membangun komunitas. “Saya
menghidupkan kembali Fishing Club
untuk silaturahim, agar kita saling
kenal,” papar pria humoris ini. Buktinya,
saat memancing, karyawan tingkat
direksi bisa becandaan dengan office
boy. Sekat-sekat jabatan bisa mencair di
lokasi memancing.
Hingga setengah tahun terbentuk,

5 Faktor
Kesuksesan
Memancing
MEMANCING sudah
menjadi bagian dari hidup
Eldasri “Ega” Gestaria.
Menurutnya ada lima
faktor penentu kesuksesan
memancing:

1

Hoki
Walaupun
berpengalaman
memancing, jika sedang
tidak beruntung kita
bakalan boncos atau zonk.
“Sama-sama mancing,
posisi sama, umpan

“Saya
menghidupkan
kembali
Fishing Club
hanya untuk
silaturahim,
agar kita
saling
kenal.”

Eldasri
Gestaria
Pembina
PNM Fishing
Club

PNM Fishing sudah mengadakan acara
memancing cukup besar di peringatan
Hari Pahlawan 2019. Ia berharap
program serupa bisa dilaksanakan pada
perayaan ulang tahun PNM Juni nanti,
bersama komunitas lain di bawah PNM
Club.
Selama persiapan event ini, Ega
juga berniat melakukan pendataan
para anggota. Salah satunya dengan
mencantumkan kolom golongan darah.
Alasannya, beberapa kali terdengar
ada rekan karyawan yang sakit dan
membutuhkan darah. “Kalau kita punya
database, kan tahu siapa yang cocok
golongan darahnya,” ujar anggota aktif
PMI dan Mapala bersertifikat rescue
ini. Akhir kata Ega menegaskan bila
PNM Fishing Club tidak sekadar
mengikuti tren atau refreshing
belaka, tetapi harus bermanfaat bagi
karyawan dan perusahaan. Cakeep!

sama, alat sama. Jarak
memancing juga cuma
satu meter. Dia dapat
saya enggak? Itu hoki
namanya,” kilahnya.

2

Musim
Saat
sedang
musim
baratan atau
ada badai
barat bisa saja
pergi saat cuaca
cerah, tapi dihantam
badai ketika sampai tengah
laut. Atau saat menurunkan
umpan, arus di bawah
sangat kencang sehingga
umpan gagal sampai ke
dasar.

3

Umpan
Umpan harus
cocok untuk ikan.
Misal memancing ikan
tenggiri, kasih umpan ikan
kembung pasti disambut
ketimbang menggunakan
umpan udang.

4

Peralatan
Peralatan memancing

harus sesuai lokasi. Apakah
di laut, sungai, atau
empang.

5

Skill
Kuasai teknik memancing,
ada popping, jigging,
trolling, dan lain sebagainya.
Di sinilah keterampilan
dibutuhkan untuk
mendapatkan ikannya.
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trolling, gancu, popper, bandulan, timah
pemberat, aneka tang, benang leader,
kili-kili, hingga umpan seperti metal
jig. Asyiknya, hasil pancingan biasanya
dibagi rata walaupun salah satu anggota
ada yang absen. Ikan paling enak?
Tenggiri dan cue, kata Ega yang pernah
dapat tenggiri “monster” seberat 12 kg!
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Lebih Tahu Nasi Kapau
Samakah Nasi Kapau dengan Nasi Padang? Keduanya merupakan
Masakan Minang, tetapi Nasi Kapau memiliki sedikit perbedaan antara
citarasa, lauk yang disajikan, bahkan penyajiannya.

N

ASI PADANG atau nasi kapau
pada dasarnya merupakan nasi
campur atau nasi rames. Kapau
merupakan salah satu nagari (desa) di
Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten
Agam, Sumatera Barat. Warga setempat
menyebut warung nasi kapau sebagai
“rumah makan nagari kapau”.

Nasi
Kapau

Gulai
Nangka

Lebih Pedas
Makanan khas Kapau punya citarasa
paling khas dibandingkan wilayah
lainnya di Sumatera Barat.
Beras nasi kapau umumnya
didatangkan dari Kota
Bukittinggi dan Kabupaten
Agam yang kualitasnya
lebih bagus. Penggunaan
rempahnya lebih kuat,
santannya lebih kental,
dan masakannya lebih pedas
daripada Masakan Pariaman.

Sebab, cabai yang digunakan adalah
cabai kampung yang pedasnya lebih
menggigit.
Sepiring nasi kapau biasanya terdiri
atas tiga lauk atau lebih. Gulai nangka
(biasa disebut gulai kapau atau gulai
cubadak) wajib disajikan. Gulai nangka
khas nasi kapau kuahnya tidak terlalu
kental, cenderung asam karena, dan
biasanya dicampur dengan kacang
panjang, kol, rebung, dan daun pakis.
Pilihan lauknya antara lain gulai ikan,
gulai tunjang, gulai cangcang (tulangtulang dan daging kerbau), gulai babek
(babat), gulai tambusu (usus sapi yang
diisi adonan telur dan tahu), telur ayam,
dendeng balado, dendeng lado mudo,
hingga goreng baluik (belut goreng).
Rendang juga disajikan, tetapi
menurut Reno Andam Suri dalam
bukunya, Rendang Traveler, nasi kapau
tidak menggunakan rendang daging,
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melainkan
rendang
ayam.
“Rendang
ayam ini
kering
dan tidak
basah
oleh minyak.
Mungkin karena akan
dipadukan dengan lauk lain yang
cukup banyak kuah dan minyak, maka
rendang ayam ini disajikan lebih
kering,” katanya.

Masakan Padang
di Berbagai Daerah

Panci Display
Masakan kapau dimasak dengan
tungku dan disangai (dimasak dengan
tudung kukus) dalam kuali besi
dengan api kecil. Butuh waktu panjang
untuk memasaknya, tetapi hasilnya
adalah citarasa yang khas. Makin lama
proses sangainya, makin enak rasanya.
Secara keseluruhan citarasa masakan
kapau sedikit asam karena memakai
banyak kemiri.
Cara penyajian nasi kapau juga
unik. Penjual yang asli orang Kapau
biasanya menghidangkan lauk dalam
panci-panci besar yang disusun
bertingkat di atas meja. Posisi meja
lebih rendah daripada posisi duduk
penjualnya. Untuk mengambil lauk,
penjual menggunakan centong
bertangkai panjang.
Beda dengan warung nasi padang,
lauk-lauknya disusun bertingkat di
etalase besar, sehingga pembeli
bisa langsung memilih lauk yang
diinginkan. Di rumah makan padang
modern, pembeli langsung duduk
di meja, lalu pramusaji yang datang
membawakan piring-piring lauk yang
ditaruh di atas lengannya.
Nah, mana pilihan Anda: nasi
padang atau nasi kapau?

ADA sekurangnya
tujuh aliran masakan
daerah di Sumatera Barat.
Sebut Sawahlunto, Pariaman,
Agam, Payakumbuh, Bukittinggi,
Batusangkar, dan Solok. Mau tahu
bedanya? Nih dia!
Pariaman
Daerah pesisir sehingga terkenal
dengan seafood-nya. Kepiting,
udang, dan ikan dilapis atau diisi
sala lauak, semacam bakwan yang
adonannya menggunakan irisan
halus daun kunyit. Gurih, cocok buat
partner ketupat sayur atau sate
padang.
Bukittinggi
Cenderung mengolah dagingdagingan, seperti daerah Kapau
dan Kubang yang ada di sekitarnya.
Jagonya gulai itiak atau rendang
daging.
Batusangkar
Ciri khasnya rendang belut
(randang baluik), yang bercitarasa
sedikit asam. Sebab belutnya
dimasak dalam santan kental
bersama beberapa
jenis daun;
kedondong,
belimbing, asam
kesambi, palempalem, ayang-ayang,
dan daun surian.
Agam
Nasi kapau di
Kabupaten Agam

berteman gulai cubadak (gulai
nangka), gulai kapalo lauak (gulai
kepala ikan), gulai lokan, palai rinuak
atau pepes rinuak (ikan khas di
Danau Maninjau) dan goreng baluik
lado mudo (belut goreng cabe ijo).
Solok
Solok terkenal dengan berasnya
yang pulen. Nasi solok mirip nasi
padang atau nasi kapau, hanya saja
disanding lauk andalan: itiak lado
mudo, gulai talua ikan, gulai kapalo
kakap, dan ikan asam padeh.
Sawahlunto
Masakan khas Sawahlunto
banyak mengolah daging ayam,
seperti gulai ayam talanjao, asam
padeh ayam kampuang, pangek
lapuak ayam kampuang, dan ayam
simauang (dimasak dengan buah
kepayang).
Payakumbuh
Rendang talua atau rendang telur
jagoannya Kota Payakumbuh. Telur
diiris tipis sehingga ketika dimasak
sampai kering menjadi kepingan
renyah bak keripik. Nikmat!
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Itiak Lado
Mudo
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5 Pulau Penguasa
Kopi Nusantara
Sekitar 10 tahun
belakangan kedai kopi
lokal tumbuh semakin
pesat. Setidaknya, ada
lima pulau penghasil
kopi favorit di Indonesia.
Saking nikmat, biji
kopinya diekspor ke luar
negeri.

Mandheling (Sumatra)
Mandheling adalah merek dagang,
yang diambil dari nama orang dari suku
Mandailing di wilayah Tapanuli. Kopinya
memiliki citarasa kompleks, karena
mengandung herbal, cokelat, earthy,
woody, dan spicy. Hasilnya,
kopi ini cocok untuk sajian
cold brew atau dicampur
dengan susu atau krim.

F

AKTANYA, Indonesia adalah
produsen kopi terbesar
keempat di dunia pada 2014.
Pada 2017, Indonesia memroduksi
sekitar 660.000 metrik ton kopi.
Diperkirakan 154.800 ton dari
jumlah tersebut dikonsumsi
secara domestik pada 2013/2014,
sedangkan sisanya diekspor.
Produk yang diekspor ini 25%-nya
merupakan biji kopi Arabica.
Secara umum, varian kopi
Arabica Indonesia memiliki kadar
keasaman rendah dan body
(ketebalan kopi saat berada di
mulut) yang kuat. Karakter ini
membuat kopi Arabica Indonesia
ideal untuk dikombinasikan
dengan kopi dengan keasaman
lebih tinggi dari Amerika Tengah
atau Afrika Timur.
Setidaknya, ada lima pulau
penghasil biji kopi terpopuler di
Indonesia. Masing-masing biji
kopinya berbeda dari sisi aroma,
warna, variasi, tekstur, atau
keasamannya, yaitu:

Gayo (Sumatra)
Kopi ini diberi nama
sesuai area pegunungan
di wilayah Aceh
Tengah di mana kopi
ini ditanam. Aromanya
khas, citarasanya
tidak terlalu pahit dan
tidak terlalu kuat. Jika
diseduh, ada semburat
rasa cokelat, nutty, dan
earthy (aroma tanah)
tergantung bagaimana
biji kopi itu disangrai.
Cocok diminum sebagai
kopi hitam. Di Eropa,
Gayo dikategorikan
sebagai kopi premium.

Lintong (Sumatra)
Kopi Lintong diproduksi di dataran tinggi
yang dikenal dengan keragaman spesies
pohon pakisnya. Tumbuh di wilayah Lintong
Nihuta, hingga ke barat daya Danau Toba.
Area ini memproduksi 15.000 hingga 18.000
ton Arabica per tahun. Punya citarasa
rempah, kacang, dan earthy, dengan
kekentalan dan keasaman yang pas.

Kintamani (Bali)
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Toraja (Sulawesi)
Keistimewaan kopi ini tidak meninggalkan rasa
asam di mulut sejak sesapan pertama. Citarasanya
pada dasarnya sama dengan kopi dari Sulawesi
lainnya seperti Kalosi, yaitu dengan keasaman rendah,
body yang tebal, aroma rempah dan kayu manis, serta
flavor note dari berry dan rempah. Citarasa yang khas
ini disebabkan oleh proses pengupasan kulit buah
dengan teknik giling basah (wet hull).

Kopi Sumatra cenderung
memiliki aroma kuat
dengan citarasa cokelat,
tanah, dan tembakau.
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Jawa

Bajawa (Flores)

Varian utama kopi dari daerah Jawa adalah Arabica
dan Robusta. Di Jawa Tengah, biji kopinya didominasi
Arabica, sedangkan Robusta kebanyakan diproduksi
di Jawa Timur. Namun kopi berkualitas tinggi banyak
berasal dari Jawa Timur, seperti Jampit, Belawan,
dan Kayu Mas. Kopi ini keasamannya pas, dengan
aroma seperti teh dan earthy. Selain itu Anda tentu
mengenal kopi Ijen dari Ijen, Bondowoso, yang
citarasanya nutty, malty, cokelat, dan manis.

Kadar keasamannya rendah dan ketebalan
kopi yang kuat. Citarasa utamanya cokelat,
vanilla, kacang, dan karamel. Biji kopinya
ditanam di dataran tinggi Bajawa di Flores,
dengan sistem organik (tanpa pupuk kimia).
Itu sebabnya kopi Arabica ini memiliki
citarasa bunga yang kuat. Harganya cukup
mahal karena kapasitas produksinya tidak
sebesar kopi Sumatra.
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Ukuran bijinya besar dengan body yang kuat.
Rasanya tidak terlalu pahit, dengan citarasa bunga
dan lemon yang menambah keunikan aromanya.
Perkebunan kopinya terletak di kawasan pegunungan
di Kintamani, dengan subak sebagai sistem
pengairannya. Dalam setahun, produksinya sekitar
2.000-3.000 ton dan sebagian diekspor ke Jepang,
Australia, dan Arab.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK

46 | Bugar Sehat

Saat asam lambung naik, penderita akan merasakan nyeri seperti terbakar di dada hingga kerongkongan

Asam Lambung
Tidak Sekadar
Kembung
Banyak orang mengira
asam lambung yang naik
bisa membaik dengan
sendirinya. Padahal jika
tidak ditangani, penyakit
ini bisa menyebabkan
kematian!

A

SAM lambung naik, belakangan
ini sering disebut sebagai
salah satu penyebab kematian.
Beberapa tokoh yang diketahui
meninggal dunia akibat dipicu penyakit
asam lambung antara lain aktor Didi
Petet, Puteri Indonesia Maluku 2016
Jean Petty, presenter Trans7 Andrie
Djarot, dan yang terakhir mantan istri
komedian Sule, Lina Zubaidah.
Penyakit asam lambung termasuk
gangguan pencernaan yang paling sering

dikeluhkan. The American College of
Gastroenterology mengatakan, lebih
dari 60 juta orang Amerika mengalami
heartburn setidaknya sekali dalam
sebulan dan 15 juta orang mengalaminya
setiap hari.
Banyak orang mengira kondisi ini akan
membaik dengan sendirinya. Namun
ketika asam lambung naik kembali ke
arah kerongkongan (esofagus), penderita
juga merasakan panas seperti terbakar
di dada bagian bawah (heartburn). Jika
terjadi lebih dari dua kali seminggu,
kondisi ini disebut sebagai GERD dan
sebaiknya memeriksakan diri ke dokter.
“Ketika asam lambung naik
menyebabkan gejala yang mengganggu,
dokter menyebutnya gastroesophageal
reflux disease atau GERD,” kata Dr. Jeff
Womble, kepala poli bedah di Memorial
Regional Health, Colorado, AS.
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Penyakit Asam
Lambung Bisa
Ditangaani

Gejala yang dirasakan:
Heartburn: rasa nyeri terbakar yang
bergerak dari perut ke dada, bahkan
mungkin ke kerongkongan.
Regurgitasi: mulut terasa asam atau pahit.
Sulit menelan, atau terasa ada makanan
tersangkut di tenggorokan (disfagia).
Kembung dan mual.
Sendawa, cegukan.
Penurunan berat badan tanpa tahu
penyebabnya.
Batuk kering, nyeri tenggorokan kronis,
mengi, suara serak.

bersoda, kopi, atau teh.
Merokok.
Kehamilan.
Mengonsumsi aspirin, ibuprofen,
obat penurun tekanan darah, dan
obat pelemas otot.

Melemahnya
otot bagian
bawah
esofagus
membuat
asam
lambung bisa
bergerak ke
esofagus.

Penyakit asam lambung itu sendiri
tidak menyebabkan kematian, tetapi
dapat memicu komplikasi pada
organ lain. Saat asam lambung naik,
biasanya orang menjadi tidak nafsu

makan. Selain itu, bisa mengganggu
saat penderita sedang tidur sehingga
terbangun dengan paksa.
Dalam kondisi kronis, asam
lambung yang naik bisa melukai
dinding dalam kerongkongan dan
memicu kanker tenggorokan.
Kemudian jika asam lambung naik
sampai ke paru-paru, penderita akan
mengalami sesak napas. Jadi, jangan
pernah sepelekan asam lambung yang
naik.

SALAH satu cara paling efektif
menangani penyakit asam
lambung (acid reflux) adalah
menghindari makanan dan
minuman yang memicu
gejalanya. Anda bisa makan
dengan porsi lebih kecil,
berhenti merokok, makan
setidaknya 2 atau 3 jam sebelum
tidur, tidur di kursi saat istirahat siang,
tidak mengenakan pakaian ketat, dan
menurunkan berat badan jika Anda
mengalami overweight atau obesitas.
Anda juga bisa mengatasinya
dengan membeli obat yang bisa dibeli
di apotek. Antacids, seperti AlkaSeltzer, Maalox, Mylanta, Rolaids,

atau Riopan, bisa menetralisasi asam
dari lambung. Namun, obat-obatan
ini bisa memicu diare atau sembelit,
khususnya jika Anda mengonsumsinya
secara berlebihan. Sebaiknya,
gunakan antacids yang mengandung
magnesium hydroxide dan aluminum
hydroxide.
Dalam kondisi di mana penyakit
ini mulai agak parah, Anda perlu
memeriksakan diri ke dokter untuk
mendapatkan obat resep. Tentu,
sambil terus mengubah pola
hidup yang memicu naiknya asam
lambung. Meski begitu, hindari
mengombinasikan obat-obatan tanpa
petunjuk dokter.

DOK. ABOUTINDONESIATERCINTA
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Penyebab penyakit asam lambung
Penyebabnya adalah melemahnya
otot bagian bawah esofagus (LES,
atau lower esophageal sphincter).
Normalnya, LES ini membuka
untuk mengalirkan makanan dari
kerongkongan ke perut, lalu menutup
untuk mencegah makanan kembali
naik. Namun jika LES melemah dan
susah menutup, asam lambung bisa
bergerak ke esofagus.
Beberapa faktor risiko penyebab
penyakit asam lambung adalah:
Makan terlalu banyak atau
langsung berbaring setelah
makan.
Mengalami overweight atau
obesitas.
Ngemil sebelum tidur.
Mengonsumsi beberapa jenis 		
makanan tertentu, seperti sitrus,
tomat, cokelat, mint, bawang
putih, bawang merah, juga
makanan pedas atau berlemak.
Minum minuman beralkohol,
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6 Cara Tegas
Kerja Cerdas
Bekerja lebih cerdas berarti
mendapatkan hasil terbaik
dengan sedikit waktu dan
energi terbuang. Ini penting
agar kita bisa bekerja lebih
cepat dan pulang tepat
waktu setiap hari.

K

ITA sering meyakini bahwa
bekerja keras berarti bekerja
berjam-jam. Tetapi apakah
penting berapa lama kita bekerja kalau
tidak memberikan hasil yang bagus?
Itu sebabnya kita sering mendengar
pepatah “bekerja lebih cerdas, bukan
lebih keras,” tetapi tidak pernah serius
menjalankannya. Nah!
Bekerja lebih cerdas berarti
mendapatkan hasil terbaik dengan
sedikit waktu dan energi terbuang.
Jika Anda bekerja secara efisien untuk
jumlah jam kerja yang sama sekarang,
berapa banyak lagi yang bisa Anda
capai? Coba terapkan keenam cara
tegas ini dan lihat apakah Anda bisa
bekerja lebih cepat dan pulang tepat
waktu setiap hari? Mestinya, Anda
bisa!
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1

2

Lupakan multitasking
Banyak orang mengira mereka
mampu melakukan beberapa
pekerjaan sekaligus, padahal
kenyataannya malah sedikit yang
bisa diselesaikan. Itupun dengan
kualitas pekerjaan yang kurang
baik. Hanya sedikit yang mampu
berkonsentrasi pada lebih dari satu
atau dua pekerjaan, terutama kalau
pekerjaan itu membutuhkan fokus
dan kedalaman. Sisanya hanya akan
menghabiskan lebih banyak waktu
dan energi hanya untuk mengoreksi
kesalahan.

FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK

3

Pecahkan
proyek-proyek besar
Proyek besar tampaknya terlalu
sulit untuk ditangani secara
langsung. Mungkin Anda akan terus
menunda pengerjaannya meskipun
Anda tahu itu penting. Alih-alih
menghindarinya, cobalah memecah
big project itu menjadi serangkaian
tugas kecil. Pilih beberapa untuk
diselesaikan selama seminggu dan
masukkan ke dalam perencanaan
pekerjaan Anda. Saat Anda sudah
menghasilkan kemajuan menuju
tujuan yang lebih besar, semangat
untuk menjalankan tugas-tugas
berikutnya akan terpompa.
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Buat perencanaan
Menjadi pekerja efisien,
cepat, dan produktif berarti
memprioritaskan pekerjaan Anda
dan memberikan waktu cukup
untuk melakukannya dengan benar.
Mempraktikkan kebiasaan kerja yang
baik akan memastikan hasil positif
dan konsisten. Agar dapat bekerja
lebih efisien, Anda perlu membuat
rencana yang dapat dijalankan
setiap hari.

Hindari melakukan beberapa pekerjaan sekaligus.

Buat perencanaan
untuk tiap tugas
yang harus Anda
lakukan.

4

Tetapkan tenggat waktu
Waktu yang Anda habiskan untuk
tugas tertentu tergantung pada
lamanya waktu yang Anda sediakan
untuk menyelesaikan tugas itu. Jika
tidak memberi batas waktu kepada
diri sendiri untuk menyelesaikannya,
Anda akan merasa punya waktu yang
tidak terbatas. Dengan menerapkan
batasan waktu, tekanan yang
Anda rasakan untuk mengalahkan
waktu akan memaksa Anda untuk
menyelesaikan tugas sebelum batas
waktu berakhir, dan hasilnya bekerja
lebih cepat.

5

Minimalkan gangguan
Saat mengerjakan proyek, cobalah
untuk meminimalkan gangguan.
Turunkan volume dering ponsel,
atau simpan saja di laci. Matikan

kebisingan lain, seperti acara
televisi, atau musik apa pun yang
tidak membantu Anda fokus pada
pekerjaan. Pastikan rekan kerja
memahami kondisi Anda, dan tutup
pintu ruangan untuk menghindari
gangguan. Kalau ingin bersosialisasi
dengan rekan kerja, lakukan hal itu
saat jam istirahat saja.

6

Abaikan keinginan
untuk jadi sempurna
Kesempurnaan adalah musuh
produktivitas. Orang yang
perfeksionis umumnya berprinsip
“semua, atau tidak sama sekali”.
Jika pekerjaan tidak sempurna,
mereka menganggapnya sebagai
kegagalan. Namun berulangkali
mengecek pekerjaan atau memilih
melakukan tugas yang seharusnya
bisa didelegasikan pada orang lain,
berisiko menunda kemajuan dan
menghabiskan energi. Anda bisa saja
memoles dan menyempurnakan
pekerjaan Anda, tetapi upaya tersebut
hanya akan menghasilkan perbaikan
kecil sementara tenggat waktu
mungkin sudah terlampaui.
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5 Jurus
Bikin Foto Travel
‘Maknyus’
Jalan-jalan memang menyenangkan, apalagi apalagi jika
menghasilkan foto dokumentasi yang menawan.

P

ELESIRAN sudah pasti berkunjung
ke tempat-tempat yang indah.
Tantangannya adalah membuat
foto di lokasi tersebut yang memuaskan
diri saat diunggah ke media sosial dan
juga disukai netizen. Berikut tips-nya.

Pilihlah kamera yang ringkas
Untuk traveling kamera kompak
dan mirrorless paling praktis. Jika Anda
menggunakan mirrorless, gunakan lensa
zoom (focal length 18-135mm atau
18-200mm) membuat kita bisa
memotret banyak hal dengan
hanya satu lensa.

1

Lihat kondisi cuaca
Sebelum datang ke lokasi,
ada baiknya mengecek perkiraan
cuaca. Untuk mengecek kondisi
cuaca di lokasi tujuan, kita
bisa menggunakan layanan
perkiraan cuaca online seperti
accuweather.com.

2

Pilih waktu memotret
yang tepat
Jika ingin memotret
pemandangan, waktu yang
tepat adalah pagi hari (06.00
– 9.00) atau sore hari (16.0018.00). Waktu ini disebut
golden hour, waktu terbaik dari
pencahayaan matahari (sinar

DOK. YULIANDI KUSUMA

3

matahari datang dari arah samping dan
kualitas cahaya masih baik.)
Cermat memilih perlengkapan
pendukung
Gunakan tas khusus kamera dengan
bahan yang kuat dan tahan air
(waterproof). Tas kamera yang cocok
untuk pelancong di alam adalah
tas ransel kamera karena nyaman.
Jika berpergian ke perkotaan, tas
selempang akan lebih praktis. Jangan
lupa bawalah baterai dan kartu
memori cadangan.

4

Gunakan format RAW
Seringkali kita menemukan spot
secara mendadak dan waktu pemotretan
yang singkat. Gunakan format gambar
RAW (jika tersedia) di kamera agar
kita leluasa mengedit foto kembali.
Sayangnya dengan format ini, foto tidak
bisa diunggah langsung ke media sosial.
Agar bisa diunggah langsung, pilih dua
format sekaligus saat memotret: JPG
dan RAW. Untuk ini, kapasitas memori
memang harus besar.

5
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Apa genre fotografi
yang murah meriah?
Yang tidak perlu banyak
keluar dana untuk trip
dan alat!

F

OTOGRAFI landscape?
Kurang tepat. Soalnya perlu
biaya traveling ke tempat
indah. Fotografi model? Sami
mawon, fee model kan enggak
sedikit. Apa dong kalo gitu?
Coba deh street photography.
Bahasa lokalnya fotografi
jalanan. Modalnya hanya
kamera dan sepatu. Kameranya
pun boleh smartphone
berkamera. Cihuy kan?

K.
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Memotret Apa di Jalanan
Secara praktik, street
photography adalah memotret
di ruang publik. Obyeknya bisa
beragam, mulai komposisi
bangunan di jalan, aktivitas
manusia, adegan-adegan
interaksi manusia, hingga
bermain dengan cahaya dan
bayangan.
Apa yang menarik untuk
diabadikan di jalanan? Banyak
banget! Tapi paling menarik
justru momen-momen tak
terduga di ruang publik.
Misalnya, Anda melihat
poster iklan dengan adegan
sedang menutup hidung dan
tiba-tiba ada pejalan kaki
yang lewat di depan poster

sambil menguap. Bicara banget
fotonya!
Siap-siap Memotret
Trik agar dapat menangkap
momen-momen unik saat di jalan
adalah jeli melihat. Luangkan
waktu untuk observasi singkat di
sebuah tempat. Dari observasi ini,
kita bisa melakukan komposisi,
melihat pencahayaan, hingga
memprediksi sebuah aktivitas.
Untuk memotret, pastikan
kamera yang Anda pakai sudah
siap merekam momen menarik
dadakan. Kalau smartphone kita
dilengkapi dengan pengaturan
shutter speed (Shutter Priority
mode), kita akan dimudahkan
untuk bisa membekukan momen.
Pilihlah shutter speed 1/100
detik atau lebih dalam kondisi
cahaya terang untuk menangkap
momen yang cepat. Kalau cahaya
kurang terang gimana? Naikkan
ISO saja, atau paling gampang
gunakan ISO Auto.
Tidak ada pengaturan shutter
speed? Gunakan mode Auto atau
Program di mode pemotretan di
kamera smartphone. Tapi untuk
mendapatkan potensi momen
bagus dari adegan di depan mata
kita, aktifkan continuous shooting.
Pada kamera smartphone,
continuous shooting akan aktif
ketika kita menekan-tahan tombol
shutter kamera.
Happy hunting!
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Beraksi Lewat
Street Photography

Produk
Hasil Binaan

PNM

Coklat Tempe
Nasabah
Cabang Ngawi

Kerajinan Perak
Nasabah Cabang Yogyakarta

Jaket Kulit
Nasabah Cabang Bandung

Keripik
Kulit Tahu
Nasabah
Cabang Ngawi

Sling Bag Kulit
Nasabah Cabang Garut

