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EEKOR gurita blue-ring terkenal sebagai gurita kecil (tak lebih
dari ukuran telapak tangan orang dewasa) namun sangat
beracun. Uniknya, meskipun punya bisa yang sangat beracun,
gurita ini juga punya kemampuan untuk menghindar dari pemangsa
alamnya dengan “bersembunyi” dengan penyamarannya. Gurita
blue-ring mampu mengubah warna kulitnya dalam beberapa detik
saja menyerupai lingkungan sekitar untuk mengecoh pemangsanya
sehingga dia bisa survive.
Tak hanya gurita blue-ring, banyak makhluk ciptaan Tuhan yang
berhasil survive dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan
sekitarnya. Kelinci Snowshoe secara alami akan berubah warna
bulunya saat pergantian musim. Memasuki musim dingin, bulunya
akan memutih menyesuaikan dengan warna salju. Namun saat mulai
musim semi, maka bulunya menjadi kecokelatan. Alam memang
selalu berhasil memberikan contoh kehidupan yang genuine.
Belajar survive dari alam sepertinya sangat tepat di masa pandemi
COVID-19 dan masuk masa new normal ini. Di masa new normal
karena masih ada pandemi ini, banyak hal baru yang harus kita jalani
untuk bisa hidup secara normal. Memakai masker, sering cuci tangan
dengan sabun, jaga jarak adalah sebagian dari protokol COVID-19.
Dan protokol harus kita biasakan agar bisa terhindar dari sakit karena
virus SARS-Cov-2, penyebab COVID-19.
Membiasakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita jalani
butuh perubahan perilaku, butuh behaviour change! Karena
behaviour change inilah yang akan membuat hal-hal tidak biasa tadi
menjadi nyaman kita jalani. Sebagaimana gurita blue-ring mengubah
kulitnya dan kelinci Snowshoes mengubah bulunya, kita juga harus
bisa mengubah perilaku kita agar bisa survive. Behaviour change
adalah kunci!
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@pnm_persero
Akun Resmi PT PNM (Persero)

Sejak Maret 2020
sampai hari ini,
PNM sudah salurkan
pembiayaan Membina
Ekonomi Keluarga
Sejahtera (Mekaar)
Rp2,3 triliun.
Akan kita gunakan
untuk mendukung
perekonomian
nasabah. Total
nasabah yang
mendapatkan modal
berkelanjutan itu lebih

681.563 nasabah

di seluruh Indonesia.

Abianti Riana

Direktur Bisnis PNM
Diucapkan di Seminar Digital “Peran
Bank dan LKNB dalam mendukung
UMKM di Era Pandemi Covid-19”,
Jumat (29/5).

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

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Jakarta, 2 Maret 2020 & Maluku, 3 Maret 2020

Tamu World Bank
dan Narasumber Rakorda

A
FOTO-FOTO: DOK. PNM

GENDA Maret
diawali presentasi
PT PNM (Persero) kepada
perwakilan World Bank,
Senin (2/3). Direktur
Bisnis I PT PNM, Abianti
Riana hadir pada momen
yang bertempat di Ruang
Meeting Lantai 10, Menara
Taspen Jakarta ini. Pada

hari berikutnya, Selasa
(3/3), Komisaris Utama
PT PNM, Rully Indrawan
menjadi narasumber
pada Rapat Koordinasi
Daerah Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM di
Kab. Kepulauan TanimbarSaumlaki, Provinsi Maluku
2020.

Jakarta, 4 Maret 2020

BUMN Award, Transformasi
PNM dan Omnibus Law

P

ADA Rabu (4/3)
Direktur Utama PT PNM
(Persero), Arief Mulyadi,
menghadiri acara BUMN
Performance Excellence
Award 2020 di Hotel
Kempinski, Jakarta. Paralel
di hari yang sama, jajaran
Executive Vice President
(EVP) PT PNM mengikuti
kegiatan Konsinyering
Transformasi Bisnis PNM di
Hotel Four Point, Jakarta.

Esok harinya, Dirut PT PNM
melanjutkan agenda dengan
menghadiri acara Omnibus
Law RUU Perpajakan. Arief
Mulyadi dalam kegiatan
yang bertempat di Lantai
7 Menara Taspen ini juga
merepresentasi Himpuni
Universitas Soedirman,
di mana pria yang akrab
dipanggil ARM ini bertindak
sebagai Ketua Himpuni
Unsoed.

Jakarta, 12 Maret 2020

Perangko PNM dan
Kajian Penurunan
Suku Bunga Mekaar

K

ERJA sama antarBUMN makin mesra
seperti dilakukan PT PNM
(Persero) dengan PT Pos
Indonesia (Persero). Yakni
dengan menghadirkan
perangko Edisi Khusus
PNM bernominal Rp5000.
Perangko special edition ini
disampaikan langsung Dirut
PT Pos Indonesia, Gilarsi
Wahju Setijono kepada Dirut

PT PNM, Arief Mulyadi di
ruang kerjanya Kamis (12/3).
Usai menerima perangko
edisi khusus, Dirut
melanjutkan agendanya
dengan mengikuti acara
pembahasan Rencana
Kajian Penurunan Suku
Bunga Program Mekaar
didampingi EVP KDO, Sunar
Basuki di Ruang Rapat
Direktorat SMI.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Kinerja Tahun Buku 2019
dan Persiapan RUPS Kinerja

Bersama Tim TJSL
Bahas Usulan Hibah

R

APAT daring di Hari Senin (6/4) diisi dengan
Pembahasan Kinerja Tahun Buku 2019 dan
Persiapan RUPS Kinerja. Pesertanya perwakilan
Kementerian BUMN, Direktur Keuangan Tjatur H
Priyono dan Jajaran EVP dari ruang kerja tiap peserta.

M

ESKI dalam
kondisi pandemi,
kepedulian sosial
perusahaan tetap menjadi
prioritas. Terbukti dari
video conference bertajuk
Pembahasan Usulan
Pemberian Dana Hibah
Program Kemitraan antara

tim Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL)
dengan Direktur KMR M.Q.
Gunadi, EVP PDL Rahfie
Syaefulshaaf dan EVP KDO
Sunar Basuki. Pertemuan
online ini dihelat Kamis
(16/4) dari ruangan kerja
tiap peserta.

20 April 2020

Harmonisasi RPP
PMN PT PNM

14 April 2020

Koordinasi dan Pemantauan
Perkembangan PNM

M

INGGU berikut, Selasa (14/4), tanpa beranjak
dari ruang kerja, Dirut Arief Mulyadi dan EVP
KDO Sunar Basuki online meeting untuk koordinasi
dengan Menko Perekonomian. Esok harinya,
Rabu (15/4), pemantauan atas perkembangan
PNM dan dampak Covid-19 jadi pembahasan di
rapat daring antara Staf Ahli Bidang Keuangan dan
Pengembangan UMKM dari Kementerian BUMN
dengan Direktur Utama Arief Mulyadi, Direktur
Keuangan Tjatur H. Priyono, Direktur KMR M.Q.
Gunadi dan EVP KDO Sunar Basuki.

K

EBERADAAN PT
PNM sangat vital
untuk menunjang ekonomi
Indonesia. Untuk itu
payung hukum yang
mendukung kinerja PNM
sangat diperhatikan. Hal
itu tersimak dari rapat
pleno online bertema
Harmonisasi Rencana

Peraturan Pemerintah
(RPP) Penyertaan Modal
Negara (PMN) PT PNM
pada Senin (20/4). Direktur
Utama Arief Mulyadi,
Direktur Keuangan Tjatur
H. Priyono, EVP KDO Sunar
Basuki dan EVP PDL Rahfie
Syaefulshaaf semua online
untuk membahasnya.

Edisi 008 / 2020
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AMPAK pandemi juga
menghantam usaha
para nasabah PT PNM.
Bersama Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tim PNM
yang terdiri dari Direktur
Bisnis 1 Abianti Riana,
Direktur KMR M.Q. Gunadi
dan jajaran EVP menggelar

video conference. Ada
beberapa topik penting
yang dibahas. Antara
lain: perihal mekanisme
penyaluran subsidi
pemerintah, perkembangan
kualitas pembiayaan dan
jumlah nasabah yang
mengajukan relaksasi.

6 Mei 2020

Pembahasan PK
Himbara & Pertamina

S

EKTOR usaha kecil
selalu mendapat
perhatian khusus dari
pemerintah. Berbagai
upaya penyaluran dana
untuk menggairahkannya
terus berjalan. Lewat
video conference Direktur
Utama PNM, Arief Mulyadi
membahas persoalan itu
bersama Wakil Menteri
II KBUMN. Topiknya soal
pengalihan Program
Kemitraan Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara)

dan Pertamina ke PK PNM.
Turut hadir dalam vidcon:
Direktur Keuangan Tjatur
H. Priyono, Direktur KMR
M.Q. Gunadi, EVP KDO
Sunar Basuki dan EVP
PDL Rahfie Syaefulshaaf.
Sehari sesudahnya Pak
Arief bersama jajarannya
kembali melakukan rapat
dengan jajaran direksi dan
EVP untuk membahas topik
Tambahan Penyertaan
Modal Negara (PMN) bagi
PNM.

Jakarta, 10 Mei 2020

Relaksasi untuk
35% Nasabah

P

NM telah memberikan restrukturisasi bagi debitur
terdampak Covid-19. “Relaksasi yang diberikan antara
lain berupa tunda bayar angsuran mulai dari satu hingga
tiga bulan,”ujar Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.
Arief menjelaskan, pemberian relaksasi atas
nasabah dilakukan dengan pertimbangan cermat.
Proses memberikan relaksasi benar-benar selected dan
terverifikasi.
Prosedur relaksasi ini mengacu kepada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease
2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. “Hingga saat
ini relaksasi sudah cukup banyak, hampir 35% nasabah
sudah diberikan relaksasi oleh PNM sendiri,” ujar Arief
dalam perbicangan kepada para wartawan.
Angka pembiayaan yang sudah direlaksasi menurut
Arief kemungkinan masih bisa terus bergerak.
Penyebabnya, di beberapa kasus ada juga debitur yang
telah direlaksasi sehingga bisnis kembali bergulir dan
kemudian diberikan tambahan pembiayaan oleh PNM
guna mendukung usahanya

Yogyakarta, 11 Mei 2020

Bansos Karyawan PNM:
25.000 Paket Sembako

DOK. ANTARA/HO

D

FOTO-FOTO: DOK. PNM

Dua Topik bersama OJK
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S

ELASA (9/6) Direktur
KMR M.Q. Gunadi
dan EVP PDL Rahfie
Syaefulshaaf, menghadiri
Rapat Dekom Venture
Syariah. Dilanjutkan sehari
setelahnya (10/6), Direktur
KMR dan EVP KDO Sunar
Basuki, beserta Komisaris
Sholeh Amin menghadiri
Rapat Dewan Pengawas
Syariah PT PNM Triwulan
II Th. 2020. Di hari yang
sama (10/6), juga diadakan
rapat daring bertema
Pembahasan Pemberian
Subsidi Bunga/Marjin
untuk Pembiayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
dalam Pelaksanaan
Program Pemulihan

Ekonomi Nasional yang
dihadiri EVP KDO dan EVP
PDL.
Keesokan harinya,
Kamis (11/6) digelar online
meeting Penyusunan RJPP
Cluster Jada Keuangan II
bersama Wakil Menteri
BUMN II yang dihadiri
Direktur Utama Arief
Mulyadi, Direktur KMR
dan EVP KDO. Pada
Jumat (12/6) digelar rapat
daring “Progress The New
Normal Mekaar Di Wilayah
PBM 1,2 dan 3” dihadiri
Direktur Bisnis 1 Abianti
Riana. Meski banyak
pembahasan, namun insan
PNM tetap semangat
bekerja di tengah Pandemi.

Sukabumi, 7 Juni 2020

Kunjungan Komisaris
Utama PNM di Sukabumi

K

OMISARIS Utama
PNM Rully Indrawan,
mengajak para pelaku
usaha mikro dan kecil
terdampak Covid-19 untuk
bisa bangkit kembali.
“Dalam kondisi pandemi
Covid-19 kita memang
harus mengutamakan

keamanan dan kesehatan.
Namun, juga harus tetap
produktif,” kata Rully, saat
membagikan bantuan 1.000
masker dan paket sembako
di Kelurahan Tipar,
Kecamatan Citamiang, Kota
Sukabumi, Jawa Barat,
Minggu (7/6).

Lembang, 14 Juni 2020

Silaturahmi PNM
dengan Pelaku UKM

K

OMISARIS Utama PNM Rully Indrawan
menyambangi pelaku UKM di Lembang, Kab.
Bandung Barat untuk menyerap aspirasi UKM
dalam kondisi pandemi Covid-19. Kedatangan Rully
disambut Ketua DPRD KBB, Kepala Cabang PNM
Cimahi Neneng Yani Andriani, Kepala Cabang PNM
Bandung Umar Luthfi, satgas Lembaga Pengelola
Dana Bergulir ( LPDB KUMKM ) Wilayah Jabar
Amar Agus Taufik, serta belasan pelaku UKM Kopi
Lembang.

Jakarta, 24 Juni 2020

Rapat Dengar Pendapat
Komisi VI DPR RI

D

IRUT PNM, Arief Mulyadi, beserta jajaran
BOD dan EVP menghadiri Rapat Dengar
Pendapat “Pendalaman terhadap BUMN
Penerima PMN TA 2020” dengan Komisi VI DPR
RI di Gedung MPR/DPR RI. Pada rapat tersebut,
PNM menyampaikan bahwa penyertaan modal
negara (PMN) akan meningkatkan kemampuan
perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan ke
masyarakat.
“Tambahan PMN, insya Allah akan
meningkatkan kemampuan penyaluran kami di
2024 menjadi Rp48 triliun. Sampai Desember 2020,
kami perkirakan Rp14,7 triliun,” ujar Arief Mulyadi.

Edisi 008 / 2020
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Melalui Video Conference
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Berkarya dan Bangga
Bersama PNM
Peringatan ulang tahun ke-21 PT PNM (Persero) keluar dari selebrasi mainstream.
Mengandalkan youtube live streaming, kreativitas mempertemukan insan PNM dan
nasabah dari seluruh Indonesia, bikin suasana pecah!

V

IDEO sambutan Komisaris
Utama Rully Indrawan membuka
acara ini. Lalu, hadir aneka
video unjuk bakat dan menyanyi jingle
bersama dari insan PNM. Bersambung
ucapan selamat dari nasabah berbagai
daerah. Rangkaian selebrasi berujung
aksi para direksi perusahaan afiliasi PNM
yang memberikan greetings kekinian
berkonsep “Pass The Paper Challenge”.
Namun begitu, inti ulang tahun ke-21
sebetulnya terjadi di sesi dialog antara
para pemimpin cabang dengan jajaran
direksi.
Kapan Lagi…!
Mengutip kata-kata duo MC online,
Kezia Hadi dan Willa Putry, “Kapan lagi

bicara langsung samaDirektur.” Alhasil
banyak inisiatif dimunculkan para manajer
dan ditanggapi langsung direktur.
Seperti Pemimpin Cabang Surabaya,
Yusril Ardiansyah, “Insan PNM adalah
pendamping sekaligus konsultan bisnis.”
Konkretnya, insan PNM Surabaya
membantu mencarikan prospek bisnis
nasabah dalam switching business
model. Misal, pengusaha garmen yang
berhenti produksi, hidup kembali setelah
memroduksi masker. Tim PNM Surabaya
juga support melalui tambahan modal
kerja. Tak lupa menyuntikkan spirit
sebagai wujud sentuhan hati. “Allah tidak
akan memberikan ujian yang kita tidak bisa
menghadapinya,” tutup Yusril.
Sigap, Direktur Keuangan Tjatur

H. Priyono menanggapi dengan
mengingatkan prinsip PNM adalah
pembiayaan dan pemberdayaan nasabah.
“Intinya bagaimana usaha tetap berjalan,”
katanya. Lebih lanjut, pembayaran
angsuran yang direstrukturisasi harus
sesuai kapasitas pengembalian (capacity
repayment) nasabah. “Jangan paksa
nasabah membayar di luar kemampuan.”
Melalui pendekatan itu, Tjatur
mengharapkan indikator restructuring
collection rate-nya jadi 100% seraya
mengapresiasi strategi Yusril.
Selanjutnya, Pemimpin Cabang Medan,
Alfian Langkamane unjuk laporan atas
strategi menghadapi pandemi Covid-19.
Langkahnya terbagi atas dua bagian besar,
internal dan eksternal. Termasuk internal:

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani
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Tetap meriah dengan kegiatan bernyanyi bersama
bintang tamu Novia Idol (kanan).

Pesan Dirut di
HUT PNM ke-21
“SELAMAT ulang tahun, dua puluh
satu tahun lalu, tepat di tanggal 1 Juni
1999, jam 10.00 di Lantai 7, Gedung
Sapta Pesona, lima Direksi dan lima
Dewan Komisaris PT Permodalan
Nasional Madani dilantik,” buka
Direktur Utama PT PNM, Arief
Mulyadi. Arief melanjutkan sebagai
insan PNM, “Kerja adalah ibadah.
Tularkan ke keluarga dan jadikan
stimulus untuk berkarya dan
mengabdi di PNM,” sambungnya
seraya menyampaikan pesan-pesan:
Pandemi tidak akan terus menerus
Pandemi membuka peluangpeluang baru di berbagai sektor
Pelajari peluang-peluang yang

tercipta dan kembangkan sesuai
potensi daerah masing-masing.
Jangan semata copy paste
keberhasilan dari daerah lain
New normal mendorong
perkembangan e-commerce. Harus
memberikan PKU secara digital
pada nasabah
PNM harus terus bisa memberikan
manfaat dan maslahat
Kunci mengatasi pandemi adalah
sabar dan ikhlas
Bekerja berdampingan dengan
Covid-19
PNM Digi akan menjadi grand icon
PNM. Insan PNM pelajari fiturnya.
Rekan PNM Digi segera tanggapi
bila ada keluhan user. Empat
puluh ribu insan PNM adalah
latihan PNM Digi. Enam koma
enam juta nasabah adalah yang

Beberapa pemimpin cabang
kemudian berturut-turut
menyampaikan gagasannya dan
ditanggapi para direktur. Sebut Yani
Indah, KRM Bojonegoro menyoal
produktivitas tim ditanggapi M.Q.
Gunadi. Lalu KRM Jakarta, Satria,
membahas strategi menghadapi
nasabah di era new normal ditanggapi
Abianti Riana,. Terakhir, KRM Jepara,
Anggun Pramana yang menyampaikan
strategi meningkatkan produktivitas
nasabah di tengah pandemi. Sesi ini
ditanggapi M.Q. Gunadi.
Tuntas penyampaian gagasan,
acara HUT daring kemudian dilanjut
dengan penampilan Novia Idol.
Dikemas menarik lantaran sembari
menyanyikan lagu-lagu hits, Novia
menyambangi ruang-ruang kerja di
kantor PNM. Mulai ruangan Dirut,
Direksi hingga area kerja para insan
PNM.

harus dilayani PNM Digi nantinya.
Usia 21 tahun artinya sudah
dewasa. Sudah bisa mandiri,
menjadi diri sendiri. Kembangkan
potensi diri untuk kebesaran PNM
dan kesejahteraan 40.000 insan
PNM. “Kejar cita-cita masingmasing di PNM yang sejalan
dengan visi misi PNM,” tutup Arief.

Edisi 008 / 2020

Potongan tumpeng dan aneka lauk pauk diberikan
pada kadiv dan karyawan termuda.

konsolidasi menerapkan protokol
Covid-19 dan operasional kantor
melalui daring (koordinasi, sosialisasi
program).
Langkah eksternal: bekerja
sama dengan Gugus Tugas Covid-19
BUMN dan TNI. Pun dengan
nasabah terdampak dan yang tidak
terdampak, keduanya masuk dalam
radar pemantauan. “Apakah masuk
restruktrurisasi atau relaksasi,” lanjut
Alfian. Membina hubungan dengan
nasabah pun dilakukan online atau
pengembalian angsuran secara
cashless. Termasuk kegiatan PKU yang
saat ini via internet.
Direktur Bisnis I, Abianti Riana
giliran menanggapi. “Tidak ada
yang menghalangi kita untuk tetap
produktif.” Abianti juga mengingatkan
bila kreativitas timbul bila ada
kepekaan dari insan PNM dalam
membantu nasabah.
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Saat merayakan ulang tahunnya
yang ke 52, Arief Mulyadi,
Direktur Utama PNM, mendapat
hadiah yang tidak biasa!

Kejutan Manis Buat

“Pak Bos”
23

JUNI 2020 bisa jadi akan
selalu diingat oleh Arief
Mulyadi. Maklum, di hari
ulang tahunnya yang ke-52, Direktur
Utama PNM yang murah senyum
itu, mendapatkan “hadiah” dari para
karyawan PNM. Semua berawal
saat ARM, begitu julukan akrab
Arief, melangkahkan kaki di lantai 10
Menara Taspen, yang ada di bilangan
Jl. Sudirman, Jakarta Pusat. Di lantai
yang menjadi lokasi ruang kerjanya
sehari-hari, tiba-tiba riuh. Ternyata,
seluruh “penghuni” lantai 10 serentak
mengucapkan selamat ulang tahun
untuknya.

Kemeriahan acara yang dipandu Kezia dan Ewing
serta ucapan selamat via online dari putra-putri Pak
ARM.

Meriah dan Jaga Jarak
Melihat pemandangan ini, ARM
tampak sumringah. Apalagi, di tengahtengah kerumunan -yang pastinya
tetap memperhatikan aturan jaga
jarak 1 meter-, hadir juga para DIreksi,
EVP, dan Kadiv PNM.

Meski digelar sederhana, acara ini
jadi istimewa karena yang bertindak
sebagai MC adalah office boy lantai 10
yang sehari-hari melayani Pak ARM.
Namanya Erwinsyah, atau bekennya
Ewing, yang hari itu tampil berdua
Kezia Hadi dari divisi SPR. Meski baru
“dijodohkan”, duet MC ini benar-benar
duet maut. Mereka berhasil membuat
suasana pagi hari itu pecah bin akrab.
Tanpa sekat antara pimpinan dan
karyawan.
Selepas acara tiup lilin, hadiah
gelombang dua pun dimunculkan. Kali
ini, giliran alumni PNM yang dekat
dan akrab dengan ARM memberikan
ucapan selamat melalui video. Mulai
dari rekan seangkatannya, hingga
para mantan direksi bergantian
memberikan selamat.
Kalau dirangkum, rata-rata punya
pandangan yang seragam terhadap
sosok ARM. Semuanya menganggap
Dirut PNM ini sebagai pribadi cerdas
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Arief Mulyadi
Direktur Utama PNM

pantang menyerah. Maka dari itu
Pak ARM selalu menjadi “senjata”
yang selalu dapat diandalkan oleh
atasannya.
FOTO-FOTO: DOK. PNM

Tamu Misterius
Ternyata, video ini bukanlah
puncak dari kejutan buat Pak ARM.
Hari itu, seorang mistery guest hadir
di syukuran ulang tahunnya. Beliau
adalah Bapak Aries Muftie, mantan
Direktur Kredit Program PNM, yang
juga mantan bos dan mentornya.
Nuansa nostalgia begitu kental
terasa. Dan, kehadiran Pak Aries di
tengah kesibukannya menjadi kado
spesial tak terduga untuk Pak Dirut.
Saat diminta untuk menyampaikan
speech untuk Pak ARM, mantan
komisaris Garuda Indonesia itu
mengatakan sosok Pak ARM yang dia
kenal adalah sosok yang tekun dan

“Jangan ARM aja
yang beruntung
bisa jadi Dirut,
kalian juga
harus bisa
menggantikan
posisi saya kelak,”

Buah dari ketekunan itu juga
terbukti dengan posisi Direktur
Utama yang kini disandangnya. Dan
itu dicapainya melalui pendakian tak
kenal lelah. Dari seorang Account
Officer (AO) di tahun 1999, setahap
demi setahap anak tangga itu Pak
Arief lalui hingga kini menjadi “PNM
1” di tahun 2018.
Dan, saat diminta untuk memberi
sepatah-dua patah kata, sang
birthday bos mengucapkan terima
kasih kepada seluruh Insan PNM.
Tak lupa, beliau memberikan
motivasi pada insan PNM di seluruh
Indonesia yang dapat menyaksikan
acara hari itu melalui tayangan
Instagram Live untuk selalu berkerja
dengan hati. Dan selalu menjadikan
PNM sebagai rumah yang harus
dijaga bersama.
“Jangan ARM aja yang beruntung
bisa jadi Dirut, kalian juga harus bisa
menggantikan posisi saya kelak,”
ujarnya memberi motivasi.
Selamat ulang tahun Pak ARM!
Terima kasih atas inspirasinya.
Semoga, bersama kita bisa membuat
PNM semakin jaya di masa depan.

Mantan Bos dan mentor Pak Bos, Aries Mufti (kiri), “Arief Mulyadi sosok tekun dan pantang
menyerah.”
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dan sosok bersahaja.
Tidak salah sepertinya penilaian
para mantan direktur dan sahabat
Pak ARM. Semua pasti sepakat kalau
Bos PNM satu ini memang sosok
bersahaja. Selain itu, beliau juga
mudah tersentuh.
Ini terlihat saat tim memutarkan
video slide yang menggambarkan
momen-momen bahagia dirinya
bersama buah hatinya. Suasana
berubah jadi haru. Air mata pak
ARM pun tak terbendung. Dan
kebahagiaannya berlanjut saat
dia mendapatkan ucapan dari
putra-putrinya yang berdomisili di
Purwokerto dan Cirebon melalui
aplikasi Zoom. Benar-benar sebuah
momen yang layak dikenang.
Sebagai penutup, ada lagi
pemutaran video slide yang isinya
adalah perjalanan Pak ARM selama
meniti karir di PNM. Mulai dari
perannya sebagai Account Officer
saat pertama kali bergabung, hingga
menjadi CEO yang dilakoninya hari
ini. Benar-benar perjalanan yang
menginspirasi.
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Perubahan Perilaku Untuk
Adaptasi Kebiasaan Baru
Setiap peristiwa besar di dunia pasti mendorong terjadinya perubahan. Tidak terkecuali
pandemi Covid-19. Selama vaksin belum ditemukan, perubahan perilaku mutlak dilakukan
Prinsip Gugus Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) PNM, “Memudahkan dan memampukan”.

L

EPAS sabuk, buka jaket,
pereteli semua benda
logam, keluarkan laptop
dan sebagainya, awalnya bikin
orang kesal saat melalui gerbang
pemeriksaan di bandara. Namun,
lambat laun, perilaku baru usai
penyerangan menara kembar World
Trade Center, Manhattan, New York,
Amerika Serikat pada 9 September
2001 itu, diterima semua orang di
dunia.
Demikian pula yang terjadi
saat ini. Ketika pandemi Covid-19
belum menemukan penangkalnya,
antisipasi melalui adaptasi
kebiasaan baru mutlak dilakukan.
Sampai kapan?

Filosofi Memudahkan
dan Memampukan
PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) sangat serius menangani
dampak pandemi Covid-19. Ketika
penyebaran virus Corona mulai
merongrong operasional PNM di
awal Maret, BUMN yang memiliki 6,4
juta nasabah ini segera membentuk
Gugus Covid-19, “Tugasnya adalah
bagaimana kita tetap sehat,
bagaimana kita aman dulu,” ujar
Rahfie Syaefulshaaf, Ketua Gugus
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) PNM.
Sehingga muncul lah inisiatif
penggunaan masker, mencuci tangan
hingga melakukan social distancing.
Namun begitu, pada tahap selanjutnya,
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Tahapan Kerja Gugus AKB
Lantaran bergerak ke level tetap
sehat dan produktif mencakup area
sangat luas dan populasi yang banyak,
maka Rahfie dan tim melakukan
tahapan kerja sebagai berikut:

1

Menentukan perimeter lokasi
Pengertian perimeter lokasi
adalah tempat berkumpulnya
orang. Maka tim gugus menentukan
tempat-tempat di mana orang
berkumpul. Misal kalau di kantor,
lift, ruang kerja, rest room, tempat
resepsionis dan sebagainya. Usai

FOTO-FOTO: DOK. PNM
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produktivitas menjadi perhatian penting
dalam masa pandemi ini. “Negara tidak
bisa bertahan untuk tidak produktif. Kita
harus produktif untuk menjalankan roda
perekonomian,” lanjut Rahfie yang juga
sebagai EVP Pengembangan dan Legal
PNM ini.
Untuk itu dibentuklah gugus tugas
anyar di Bulan April sebagai lanjutan
dari Gugus Covid-19. “Jadi merupakan
semacam tatanan. Ada pandemi, kita
aman dulu dengan Gugus Covid-19.
Setelah itu, kembali produktif dan tetap
sehat dengan Gugus Adaptasi Kebiasaan
Baru,” beber pria humoris ini.
Caranya, melanjutkan apa yang
sudah dikerjakan Gugus Covid-19
ke level “memudahkan dan
memampukan”. Maksudnya, “Misalnya
kita social distancing, namun di
tempat-tempat itu tidak ada tanda.
Di mana kita harus berdiri? Di mana
kita harus duduk?” ungkap Rahfie,
maka oleh Gugus AKB PNM tempattempat tersebut dibuatkan tandatanda termasuk menyiapkan fasilitas
pendukung. Seperti tempat cuci tangan,
penyediaan hand sanitizer, tisu dan
sebagainya.
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Tidak usah ngomel kalau jidat disorot thermo gun. Demi kebaikan bersama.

menentukan perimeter kemudian
menerapkan prosedur agar tetap sehat.
Maka, siapa pun, harus membiasakan
diri bila masuk lift maksimal 6 orang,
sebelum masuk lift antre di atas garis
batas dulu. Lalu agar di ruang kerja
tetap sehat, diterapkan Work From
Home (WFH) – Work From Office (WFO)
dengan komposisi 50% - 50%. “Kecuali
yang senior-senior tetap masuk untuk
memberi contoh, kayak saya ini,”
imbuh Rahfie. Resepsionis pun harus
mendata setiap orang yang datang agar
memudahkan pelacakan bila ada yang
terkena Covid-19.

2

Melakukan identifikasi
critical business process
Langkah selanjutnya adalah
mengetahui proses bisnis yang rentan
terdampak Covid-19 di seluruh
organisasi PNM. “Critical business
process di sini dalam artian mengurangi
kontak fisik secara langsung,” kata pria
dengan inisial RAF ini. Misalnya di PNM
Mekaar, ada pertemuan kelompok
mingguan (PKM) yang biasanya
berkumpul di salah satu rumah nasabah
dengan jumlah peserta hingga 30 orang.

Oleh Gugus AKB PNM diubah agar
proses PKM oleh ketua kelompok saja.
Kunjungan lapangan pun disesuaikan
dengan format AKB, misal melalui
fasilitas daring.

3

Pendataan Karyawan
Guna memetakan mana
karyawan yang terdampak
mana yang tidak, maka dilakukan
pendataan. Apakah Kasus Probable,
Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi dan
Kontak Erat. Data-data ini kemudian
dilaporkan ke Kementerian BUMN
untuk ditindaklanjuti. “Yang bahaya itu
kan yang masuk kategori orang tanpa
gejala (OTG). Maka dari itu dilakukan
pendataan,” lanjut Rahfie yang saat ini
terus mengaktifkan beberapa ponselnya
sekaligus untuk berkoordinasi.

4

Sosialisasi dan Edukasi
Tak kalah penting dalam
adaptasi kebiasaan baru
adalah sosialisasi dan edukasi. Bahkan
pemerintah sudah meminta agar
seluruh BUMN berperan aktif menjadi
influencer PHBS (Pola Hidup Bersih dan
Sehat) dan tetap produktif. Uniknya,
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di setiap BUMN, termasuk PNM, akan
ada figur “Covid Ranger” sebagai
ujung tombak sosialisasi dan edukasi
PHBS. “Para ranger inilah yang akan
mengingatkan agar selalu memakai
masker, cuci tangan dan sebagainya,”
tukas Rahfie seraya menyebut bila
Covid Ranger ini direkrut dari kalangan
milenial. “Mereka enggak segan
menegur atasan, sikap yang agak
sulit ditemui di generasi lebih senior,”
jelasnya.
Seluruh Divisi
Dalam melaksanakan tugasnya,
Gugus AKB melibatkan seluruh divisi.
Karena secara organisasi PNM memiliki
cabang hingga ke seantero negeri.
Tentu saja sebagai motor penggerak
adalah divisi bisnis, lalu SDM dan SPR.
Namun begitu, perhatian PNM tidak
hanya berhenti di ruang lingkup internal
atau karyawan saja. Bila tujuannya

Perhatian PNM tidak
hanya berhenti
di ruang lingkup
internal atau
karyawan saja. Bila
tujuannya tetap sehat
dan produktif maka
seluruh stakeholder
PNM masuk lingkup
kerja adaptasi
kebiasaan baru PNM.
tetap sehat dan produktif maka seluruh
stakeholder PNM masuk lingkup kerja
AKB PNM. Ini artinya memasukkan
pelanggan atau nasabah, pemasok,

mitra bisnis hingga masyarakat
sekitarnya.
Semisal nasabah, pengembangan
kapasitas usaha (PKU) tetap dijalankan
namun dengan online. Sosialisasi PHBS
juga diberikan. Pada para pemasok atau
vendor pun demikian. Bila sebelumnya
tender dengan tatap muka, maka di era
AKB cukup dengan video conference.
Lalu, kapan gugus AKB PNM
selesai bertugas? Jawabannya, akan
sangat bergantung pada cepat lambat
tercapainya hasil akhir. Yakni setelah
perubahan perilaku menjadi lazim alias
menjadi kebiasaan baru. “Tugas gugus
AKB PN kan membentuk perilaku.
Apabila behaviour change-nya sudah
muncul, ya tidak perlu lagi gugus,”
tegas Rahfie. Perilaku dimaksud
adalah mengacu PHBS, produktif dan
berorientasi pada diri sendiri, keluarga,
orang lain dan pekerjaan.
Let’s do it!
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Sekilas Ketua Gugus AKB PNM
Rahfie Syaefulshaaf

Langkah-Langkah
PNM Saat Pandemi
Covid-19
SEIRING merebaknya pandemi
Covid-19, secara bisnis PT PNM
kemudian melakukan langkah antisipatif
antara lain:
Kebijakan relaksasi (penundaan
angsuran) dan restrukturisasi
pembiayaan kepada nasabah
Pencairan (lending) secara selektif
tetap dilakukan untuk menjaga
kesinambungan usaha nasabah.
Sekadar catatan, Maret hingga
medio Juni 2020, PNM sudah
menyalurkan dana ke 895.736 nasabah,
sebesar Rp2,7 triliun. Total nasabah
PNM 6,4 juta. Semua langkah tersebut
menunjukkan meski dalam kondisi
pandemi, PNM tetap hadir di tengahtengah masyarakat.
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Bila social distancing di tranportasi masal sudah
otomatis. Berarti perilaku sudah berubah.

SEBELUM pandemi, pria yang
akrab disapa Mas Rahfie ini
sudah sibuk dengan tugasnya
sebagai Executive Vice President
Pengembangan dan Legal PT
PNM. Ketika Covid-19 makin
merebak, pria humoris ini
makin sibuk lantaran
dapat mandat jadi
Ketua Gugus Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB)
PT PNM. Begitunya,
Mas Rahfie,
sempat berbagi
cita-citanya dalam
bekerja.
“Saya itu ingin
membentuk tim saya itu
seperti universitas, “ buka
Mas Rahfie. Maksudnya,
satu saat mahasiswa akan
melebihi dosennya. Jadi,
dirinya tidak perlu kaget
apabila nanti anak buahnya
melebihi pencapaiannya
sekarang.
Perilaku tersebut, katanya
seperti terjadi di lembaga
pendidikan. Bisa madrasah, SD,
SMP dan seterusnya. Satu saat
muridnya itu lebih bagus (dari
gurunya). “Guru SD saya, ya guru
SD saya sampai tua,” tegasnya.
Meski anak muridnya ada yang jadi
dokter, menteri, bahkan presiden.
Tapi saat si murid sudah jadi
“orang”, dia tetap menganggap
gurunya, bukan bekas guru.
Nah, pada saat itu terjadi,
silaturahmi dan ibadah terpenuhi,
tutup Rahfie.
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Profil Internal: Account Officer Inspiratif

N

Widya Wati

Mekaar Cabang Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah.

Perempuan Sederhana
yang Bikin Bangga
Kala AO terinspirasi keuletan seorang nasabah yang tak
pandai baca-tulis. Dari Boyolali tertulis kisah: bahwa
bahagia bisa datang dari hal sederhana
Widya Wati (kanan) bersama nasabah PNM Mekaar.

AMA saya Widya Wati. Orangorang biasanya mengenal saya
dengan panggilan singkat: Dyan.
Saya salah satu Account Officer (AO) dari
Mekaar Cabang Cepogo, Boyolali, Jawa
Tengah.
Menjadi seorang AO Mekaar buat
saya adalah pekerjaan menarik. Menarik,
karena hampir setiap hari saya bertemu
banyak orang. Setiap orang punya kisah
hidup. Kisah yang acapkali membuat saya
merenung bahkan kagum.
Salah satu kisah inspiratif datang
dari seorang ibu. Namanya Bu Kesih.
Ia merupakan nasabah dari Kelompok
Pentongan, Selo, Boyolali.
Di Selo, ia baru bermukim dua tahun.
Sebelumnya Bu Kesih tinggal di Jakarta.
Di desa yang terletak di kaki Gunung
Merapi itu ia tinggal dengan orangtuanya.
Sementara sang suami merantau dan
anaknya tinggal di Ibu Kota.
Saya masih ingat betul saat itu Bu Kesih
pertama kali datang ke tempat kumpulan.
Ia menghampiri dan berkata bahwa ia ingin
ikut bergabung di PNM Mekaar. “Saya ingin
membuka usaha. Sudah dua tahun ini saya
hidup dari bertani. Karena belum mahir,
hasil taninya suka gagal,” begitu kira-kira
ujarnya waktu itu.
Awalnya saya sempat ragu untuk
memproses. Bu Kesih itu kan pendatang.
Sampai seberapa lama ia akan tinggal di
Selo? Rasanya kok belum pasti.
Sekitar dua minggu sejak saat itu saya
masih juga bimbang. Diproses atau tidak?
Sampai saat mengambil angsuran di Desa
Pentongan, saya bersua lagi. Dan ternyata,
Bu Kesih sudah lama menunggu kepastian.
Ia menanyakan kembali proses pengajuan
modal untuknya.
Saya berbincang dengannya.
Akhirnya saat itu saya memutuskan
untuk memproses. Ia meyakinkan
akan bertanggung jawab. Pun tak lupa
menyatakan akan terus menetap di Selo
untuk memulai usaha.
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Selanjutnya muncul masalah teknis.
Ketika saya survei, ternyata alamat yang
tertera di KTP miliknya masihlah alamat
Jakarta. Wah, berarti Bu Kesih harus
mengurus surat domisili dari kelurahan
dan kecamatan. Tanpa berkeluhkesah, ibu yang sederhana itu segera
menyanggupi untuk mengurusnya.
Pada sore hari ia menjanjikan surat yang
dibutuhkan bisa diambil.
Benar saja. Saat saya datang
persyaratan yang dibutuhkan itu sudah
tersedia. Cuma, duh, saya jadi merasa
bersalah. Dari penuturannya untuk
mengurus surat itu ia perlu bolak-balik
tiga kali ke kelurahan dan ke kecamatan.
Semua dilakukan dengan jalan kaki.
Padahal jarak dari rumah ke kecamatan
sekitar dua kilometer.
Saya merasa trenyuh. Tetapi di sisi
lain, juga merasa senang. Bu Kesih
menunjukkan tekad dan semangatnya.
Mimpi sederhana
Dari perbincangan dengannya banyak
kisah mengalir. Tentang kesehariannya
di mana ia harus mengurus ibunya yang
sedang sakit. Tentang anaknya yang
hidup sendiri di Jakarta. Juga, tentang
mimpinya yang sederhana: ingin

membuka usaha
warung bubur dan
nasi uduk.
Dari obrolan
bersamanya saat memproses
persyaratan saya juga jadi tahu kalau
Bu Kesih ternyata tidak bisa menuliskan
namanya sendiri untuk tandatangan.
Maklum, penglihatan salah satu
matanya tidak berfungsi.
Sadar bahwa ia harus bisa menulis
dan membaca, Bu Kesih meminta saya
untuk mengajarinya. Hal itu ia utarakan
menjelang Pelatihan Pembiayaan (PP).
Saya pun tanpa pikir panjang segera
menyanggupi.
Maklumlah, karena belum
berpengalaman mengajar menulismembaca kepada orang tua, saya butuh
waktu agak lebih lama. Seharusnya
pelatihan hanya berlangsung tiga hari,
tapi kali ini melar menjadi lima hari
berturut-turut. Selama lima hari itu
saya pulang sore dan baru ke kantor
sesudahnya.
Ini bukan curhat, karena saya
menjalankannya dengan senang hati.
Ya, senang karena semangat Bu Kesih
untuk belajar. Dalam tempo satu
minggu ia mampu menuliskan nama

untuk proses pencairan dananya.
Saya ingat, hari itu hari Senin. Usai
acara bersama kumpulan, Bu Kesih
menghampiri. “Mbak Dyan,” katanya,
“Besok saya mulai berjualan bubur.
Mbak Dyan mampir ya.”
Saya terharu, sangat. Rasanya
nggak kuat, ingin menangis. “Iya Bu.
Terimakasih.” Cuma kata-kata itu yang
bisa meluncur dari bibir saya.
Hari-hari berlanjut. Kepada
para nasabah kelompok
yang dekat dengan
warung Bu Kesih saya
kerap menitip pesan
agar berbelanja ke
warungnya. Dalam
pertemuan dengan
kelompok, saya masih
berjumpa dengannya.
Dan di setiap pertemuan
itu saya merasa gembira. Bu Kesih
melaporkan kemajuan dari usahanya.
Ia berkisah mulai menerima pesanan
kue untuk acara sadranan (acara
syukuran desa), membuat kue untuk
dijual di pasar, serta usaha menanam
sayur mayur di lahan belakang
rumahnya.
Sekarang Bu Kesih sudah masuk
dalam pembiayaan siklus ketiga.
Riwayat pembayarannya selalu baik.
Walaupun saya sudah tidak memangani
Kelompok Pentongan, perasaan saya
selalu saja senang manakala sempat
berjumpa dengannya. Bu Kesih selalu
antusias seperti waktu-waktu yang
sudah. Saya sendiri kagum. Buat Bu
Kesih, segala kekurangan tidak menjadi
rintangan.
Semangat Bu Kesih adalah
sumber inspirasi. Keuletannya
selalu mendatangkan perasaan
bahagia. Menjadi suatu kebanggaan
untuk saya mampu menumbuhkan
semangat usaha di tengah
keterbatasan Bu Kesih.
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Rekan-rekan PNM Mekaar
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PKU Online

PKU Online Agar Usaha
Tetap Berjalan
Sejak kecil kehidupannya lekat dengan usaha kecil dan koperasi. Hal itulah yang membuatnya
tidak pernah kehabisan energi mendorong usaha mikro kecil (UMK) dan ultramikro sebagai
faktor penting ekonomi Indonesia.
PT PNM Persero berkomitmen untuk mendampingi para pelaku UMK.

P

ANDEMI Covid-19 telah
memengaruhi para pelaku
usaha, tak terkecuali UMK dan
ultramikro. Namun PT Permodalan
Nasional Madani (Persero) sebagai
BUMN yang memberikan pembiayaan,
pendampingan dan pembinaan usaha
kepada pelaku UMK serta ultramikro
tetap berkomitmen menjaga aktivitas
ekonomi masyarakat khususnya
memberdayakan pelaku UMK dan
ultramikro.
Sinergi dan Switching Business
Komitmen ini dijalankan melalui
program Pengembangan Kapasitas Usaha
Online (PKU Online), di mana PNM
memberikan pelatihan dan pendampingan
usaha kepada nasabah binaan PNM secara

virtual melalui berbagai sarana video
conference seperti Whatsapp Group, Zoom
Meeting, dan Google Hangouts Meet.
Materi yang disampaikan pada PKU
Online disesuaikan dengan kebutuhan
nasabah binaan PNM dalam pengelolaan
usaha di tengah pandemi Covid-19.
Pembinaan yang diberikan antara lain
cara membaca peluang bisnis, mengelola
keuangan, metode penjualan online,
strategi mempertahankan usaha,
persiapan menghadapi new normal, dan
lain sebagainya.
“Kami memberikan saran,
membimbing, dan mengarahkan nasabah
untuk mengalihkan usahanya sesuai
dengan kebutuhan pasar. Selain itu,
PNM juga membantu perluasan dan/
atau memasuki potensi pasar baru untuk

pemasaran nasabah. Misalnya mendorong
sinergi antarnasabah dalam pemasaran
produk, mendorong menangkap potensi
pasar dalam ekosistem nasabah PNM,
penjualan melalui media sosial, dan
lainnya,” jelas Direktur Utama PT PNM
(Persero) Arief Mulyadi.
Melalui program ini, sudah banyak
nasabah yang berhasil melakukan
alih usaha. Di Wilayah ULaMM Barat,
misalnya, usaha utama Mario Nikolaus
Siahaan yaitu bengkel motor di Depok
menjadi sepi dan omsetnya menurun
drastis akibat terdampak wabah Covid-19.
Mario berinisiatif untuk membuka bazar
sembako berbagai macam kebutuhan
pokok di area pertokoan daerah Cileungsi,
dibantu oleh dua karyawan bengkelnya.
Ia bisa menerima pesanan 300 paket
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Pak Mario Siahaan,
nasabah ULaMM dari
Depok, yang kini
menjual sembako
semenjak bengkel
motornya sepi.

Selama pandemi
Covid-19 PNM telah
melaksanakan 625
kegiatan PKU Online
yang diikuti oleh
12.357 nasabah baik
ULaMM maupun
PNM Mekaar.
sembako dengan harga Rp150.000.
Dengan usaha alternatifnya, Mario bisa
survive dan tetap bisa mengangsur
kewajibannya.
Hal yang sama dilakukan Ibu Susanti,

nasabah ULaMM dari Subang. Susanti
yang awalnya memiliki usaha fotokopi,
tetapi karena sekolah diliburkan ia
terpaksa menutup usahanya. Namun,
saat ini Susanti beralih ke produksi
cemilan kering karena banyak posko
pencegahan Covid-19 yang butuh
kudapan ringan. Pendapatan yang ia
terima dari penjualan snack kering per
hari mencapai Rp 200.000 – Rp 300.000,
tergantung banyaknya pesanan.
Lumayan, bukan?
Capacity Building
Saat ini PNM melayani 6,3 juta
nasabah ultra mikro dan UMK.
Selama pandemi Covid-19 PNM telah
melaksanakan 625 kegiatan PKU Online
yang diikuti oleh 12.357 nasabah baik
ULaMM maupun PNM Mekaar. ULaMM
dan PNM Mekaar adalah dua produk
unggulan PNM, di mana ULaMM (Unit
Layanan Modal Mikro) diperuntukkan
bagi pelaku UMKM, sedangkan PNM
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga

Sejahtera) ditujukan bagi perempuan
prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
Melalui program PKU, PNM
memberikan pendampingan dan
pembinaan usaha kepada nasabah,
baik berupa pelatihan tematik hingga
pembinaan dan pelatihan kelompok
usaha (klaster) berdasarkan kesamaan
wilayah ataupun jenis usaha. Kegiatan
pelatihan yang umumnya dilakukan
melalui pertemuan fisik, selama
pandemi dilakukan secara online.
Dengan demikian PNM dapat terus
mendampingi nasabah dan mencarikan
solusi atas kendala usaha yang sedang
dialami.
Selain pendampingan usaha untuk
nasabah, PNM juga melaksanakan
capacity building untuk mitra
binaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) dengan harapan para
pelaku usaha ultra mikro dan UMK baik
nasabah maupun mitra binaan, tetap
produktif dan bertahan pada situasi ini.
Bersama kita bisa!
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(Kiri) Ibu Priyatin
dari Cilacap, nasabah
Mekaar yang beralih
memproduksi
masker kain sehingga
usaha jahitnya tetap
berjalan. (Kanan) Ibu
Maenah Binti Amaq
Mahnan, nasabah
Mekaar dari Lombok
Timur, dari berjualan
beras kini beralih
menjual voucher
WIFI.
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Bantuan sosial diambil dari kantong pribadi masing-masing karyawan PNM Group.

25.000 Paket Sembako untuk
Nasabah PNM Mekaar
Jutaan pekerja telah terdampak Pandemi Covid-19. Karyawan PNM Group pun rela merogoh
kantong pribadi untuk mengumpulkan dana untuk pengadaan 25.000 paket sembako.

P

ANDEMI Covid-19 yang
berlangsung di hampir semua
negara telah berdampak pada
sektor perekonomian. Data Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga
27 Mei 2020 menunjukkan, setidaknya
1.792.108 pekerja yang kehilangan
pekerjaan atau penghasilan. Jumlah
terverifikasi tersebut terdiri atas pekerja
sektor formal, informal, serta calon pekerja
migran yang gagal diberangkatkan dan
pemagang yang dipulangkan.
PT Permodalan Nasional Madani
Persero (PNM) tidak menutup mata
terhadap kenyataan ini. Para karyawan
PNM yang dalam keseharian tugasnya

membantu kelompok masyarakat pra
sejahtera tergerak untuk memberikan
bantuan berupa paket sembako kepada
nasabah PNM Mekaar terdampak
Covid-19 di seluruh Indonesia. Bahkan,
bantuan sosial yang biasanya diberikan
dengan menggunakan dana korporasi, kali
ini diambil dari kantong pribadi masingmasing karyawan PNM Group.
Semangat solidaritas ini melibatkan
seluruh komponen dan unsur perusahaan,
dari karyawan, staf, pejabat, hingga
direksi dan komisaris. Kepedulian mereka
menghasilkan sejumlah dana yang cukup
untuk pengadaan 25.000 paket sembako.
Dana yang disalurkan berasal dari donasi,

Distribusi sembako dilakukan di 34 provinsi.
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Bantuan diharapkan dapat meringankan beban ibuibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya terdampak
Pandemi Covid-19.

Sinergi dengan BAZNAS
Untuk menyalurkan bantuan sosial
tersebut, PNM bersinergi dengan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
RI. Sinergi dengan banyak pihak dalam
penanggulangan pandemi memang
diperlukan mengingat banyaknya
warga masyarakat yang terdampak.
Dari sektor perekonomian, para pelaku

Untuk menyalurkan paket sembako, PNM bersinergi dengan BAZNAS RI.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah cukup
kesulitan mengembangkan usahanya
karena krisis Covid-19.
Itu sebabnya Direktur Utama BAZNAS
RI, M. Arifin Purwakananta, menyambut
positif kerjasama dengan PNM.
“Dana yang terhimpun ini akan
segera diimplementasikan ke dalam
program bantuan BAZNAS, utamanya
membantu pelaku usaha UMKM yang
kesulitan memperoleh penghasilan
dalam kondisi krisis Covid-19.
Semoga sinergi bantuan Permodalan
Nasional Madani dan BAZNAS mampu
meringankan beban mereka yang
membutuhkan,” ujar Arifin.
Pembagian sembako ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian keluarga
besar PNM pada bulan suci Ramadhan
untuk meringankan beban nasabah
PNM Mekaar yang sebagian merupakan
kelompok yang berhak (mustahik) dan
saat ini terdampak Covid-19.
Distribusi sembako dilakukan oleh
Insan PNM (ULaMM dan PNM Mekaar)
di 34 provinsi melalui pendamping
nasabah PNM Mekaar yang mendatangi
langsung rumah nasabah yang berhak
mendapatkan bantuan. Saat penyaluran
sembako, disampaikan pula pada
para nasabah PNM Mekaar agar turut
memutus mata rantai penyebaran
Covid-19.
Oh ya, sejalan dengan antisipasi
PNM pada pandemi Covid-19, selain
pembagian sembako , PNM juga
memberi perhatian pada rekanrekan media yang setia mendukung
gerak langkah PNM. Sumbangsih
berupa Covid-19 Kit diberikan kepada
awak media. Kit tersebut terdiri atas
hand sanitizer, masker, suplemen
dan makanan. Tujuannya agar saat
bertugas, rekan-rekan media tetap
terjaga kesehatannya.
Salam sehat, tetap semangat!
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zakat, infaq dan shadaqoh karyawan
PNM (Persero), PNM Venture Capital,
PNM Investment Management, PNM
Club, dan Baitul Maal Madani sebagai
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi di
bawah koordinasi BAZNAS.
“Saya terkejut saat dilaporkan
ada karyawan yang mendonasikan
sepertiga, separuh bahkan ada pula
yang 100% dari pendapatannya di bulan
Mei untuk kegiatan ini. Padahal sebelum
kegiatan ini sudah banyak kegiatan-

kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh
masing-masing kantor cabang atau
beberapa kelompok karyawan yang
menggunakan gabungan dana korporasi
dan pribadi selama wabah pandemi
Covid19 ini,” ujar Direktur Utama PT
PNM (Persero), Arief Mulyadi.
Menurut Arief, hal itu menjadi bukti
bahwa insan PNM tidak hanya bekerja
di PNM, tetapi juga berkarya, beribadah
dan berempati.
“Harapan kami amalan bersama
ini dapat meringankan beban ibu-ibu
tangguh nasabah PNM Mekaar yang
usahanya sedang terdampak Pandemi
Covid-19, sehingga berimbas pada
penghasilan yang diperoleh. Kami
berharap sedikit langkah kecil ini
dapat meringankan kebutuhan dalam
menghadapi pandemi ini,” lanjutnya.

| 25

26

Kisah UMKM ULaMM

Bambang Elpriyanto

Nasabah ULaMM Jember, Jawa Timur

Hikmah
Pandemi
Bisnis Baru
Bersemi
Tak ada satu pun pelaku usaha
yang tak terdampak pandemi.
Juga buat Bambang Elpriyanto,
nasabah ULaMM PNM di
Jember, Jawa Timur.
Namun, meski bisnisnya
terhajar pandemi, naluri
bisnisnya …tidak!

O

RANG bijak bilang, selalu
ada hikmah di balik setiap
peristiwa. Tak terkecuali
untuk pandemi. “Ya kalau dalam
situasi normal, mungkin susah juga
mengatur waktu untuk ngobrolngobrol begini. Ini saja saya baru rehat
kerja sebentar,” tutur Bambang saat
berbincang online Jakarta-Jember.
Sepi Dihajar Pandemi
“Kalau mau tanya soal bisnis,
saat ini bisnis sepi,” ujar pria berusia
51 tahun itu. “Kerja sepi karena
tempat pariwisata tutup,” lanjut
Bambang, “penjualan produk saya kan

kebanyakan ada di tempat wisata.”
Sudah 25 tahun Bambang
menekuni usaha kriya sebagai
pembuat jimbe. Jimbe adalah sejenis
perkusi atau gendang yang asal
muasalnya lahir di kawasan Mali,
Afrika. Lewat jimbe pula, kalau boleh
dibilang, ia menafkahi keluarga
dan belasan orang yang bekerja
dengannya.
“Salah satu saluran distribusi
saya yang utama kan berada di Bali.
Ketika pandemi berlangsung, arus
wisatawan ke Bali berhenti. Otomatis
penjualan juga berhenti,” terangnya.
Padahal tahun-tahun sebelum
pandemi berlangsung bisnis Bambang
tergolong berkembang pesat hingga
menyentuh pasar ekspor.
Ia bahkan memberi ilustrasi
tentang pencapaiannya: sebelum
pandemi Covid 19 berlangsung, setiap
bulannya ia melayani permintaan
empat buyers dari Tiongkok dengan
volume barang lima container per
buyer. “Jadi ya setidaknya bisa ekspor

sekitar 20 container per
bulan. Dan Cina memang pasar yang
luar biasa potensial.”
Mendapat Celah
Pandemi memang menyurutkan
perolehan pendapatan. Tetapi
toh Bambang tidak menghentikan
produksi secara total. Saat ini ia
mengaku hanya memperkerjakan
sekitar 16 karyawan, dari 50 karyawan
yang ada. “Tetap berproduksi, tetapi
ya pelan-pelan saja,” ujarnya. Ia
merasa yakin jika situasi sudah lebih
baik, maka produk jimbe yang dibuat
sudah siap dan kembali diserap pasar.
Di sisi lain, Bambang juga
mengaku tetap mencari celah untuk
mengembangkan usahanya. “Saya ini
kan bisanya, ya di bidang kayu. Pasti
pengembangannya dari yang saya
tahu itu saja,” katanya dengan nada
merendah.
Dan benar saja, bagai pucuk dicinta
ulam pun tiba, naluri bisnis berbasis
kompetensinya menggelora kembali.
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Awalnya buat jimbe, siap-siap
mengembangkan produk furnitur.

Mesti Sadar Marketing

SHUTTE RSTOCK

TIDAK sekonyongkonyong buyer asal Negeri
Kincir Angin mengontak
Bambang minta dibuatkan
bangku. Bisa begitu
karena nama Bambang
sebagai pengusaha
kerajinan kayu terkenal
hingga ke mancanegara.
Itu lantaran ia sadar
marketing, khususnya via pameran.
Ya, selain membuka gerai,
Bambang sejak awal rajin mengikuti
pameran sebagai salah satu upaya
marketing. Dari sekian banyak
pameran yang diikuti itulah ia bisa
bertemu langsung dengan para
buyer dari mancanegara.
“Buat saya pameran offline itu
penting. Karena produk kerajinan
saya kan bukan semacam pajangan.
Ini instrumen musik yang harus
dilihat dan didengarkan. Itu sebab
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Apa sebab? Manakala ada mitra
mancanegara yang order barang
padanya. Wah ada pemesan jimbe
lagi? “Bukan. Buyer yang ini memesan
bangku. Ini antara lain yang membuat
saya berpikir untuk menjajaki bidang
furnitur,” ungkapnya. Tuh kan!
“Ya ini alhamdulillah, ini saya
bertemu dengan seorang buyer dari
Belanda. Biasa kan ya, kalau ada
buyer yang kenal dan puas dengan
produk yang saya jual biasanya dia
akan memberi rekomendasi kepada
rekan lainnya,” terang Bambang.
Well, masa pandemi ternyata juga bisa
diartikan sebagai hadiah waktu. Ya,
waktu untuk berpikir-ulang, mencari
solusi dan merancang strategi agar
usaha lancar pada periode adaptasi
kebiasaan baru.
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kalau ada pameran saya selalu
minta diberi ruang untuk bisa
menunjukkan cara alat musik ini
dibuat dan dimainkan,” ujarnya
panjang lebar.
Tak lupa ia pun menyebut
Inacraft dan Jember Festival sebagai
ajang yang banyak mendatangkan
buyers bagi para pengrajin.
Pertemuan dengan buyers biasanya
berujung pada transaksi ekspor.
Dan pengembangan bisnis juga
kan!

Workshop Pangkal Pandai

Saat bisnis sepi, hanya 16 dari 50 karyawan
yang dipekerjakan.

BICARA soal ekspor, jejak langkah
Bambang Elpriyanto bisa ditiru.
Selain doyan pameran, pria ramah
ini juga rajin ikut pelatihan. “Saya
punya pengalaman mengikuti
workshop soal ekspor-impor yang
berlangsung dua minggu. Menurut
saya itu benar-benar berguna bagi
para pengrajin,” ujarnya.
Pasalnya, Bambang jadi tahu
segala seluk beluknya, tahu soal L/C
(Letter of Credit), modus-modus
penipuan dan segala macam detail
terkait ekspor-impor. Artinya, upaya
pemasaran serta bekal pengetahuan
ekspor-impor, pada ujungnya akan

memperlancar proses bisnis hingga
penjualan ke mancanegara.
Oh ya, dalam catatan PNM,
Bambang juga pernah mengikuti
training penjualan online dan
pengelolaan keuangan. Ia
bergabung sebagai nasabah
pada 2018 dengan omset sekitar
Rp 100 juta, yang kemudian
berkembang menjadi Rp 200 juta
pada tahun berikutnya. Dari awal
mula bekerja dengan 10 orang,
meningkat menjadi 15 orang dan
bahkan menurut Bambang ia
sempat memperkerjakan sekitar 50
karyawan.
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Anijah
Nasabah PNM Mekaar Cilegon, Banten

Kerupuk
Miskin
yang Bikin
Sejahtera
Produknya boleh bernama
kerupuk miskin. Tapi
pengusahanya mesti punya visi
bisnis dan pandai memanfatkan
momentum marketing agar bisa
hidup sejahtera. Seperti Ibu
Anijah!

B

U ANIJAH mendadak terkenal
setelah bertanya jawab dengan
Presiden RI, Joko Widodo,
Jumat (6/12) tahun lalu di Alun-alun
Kota Cilegon, Banten. Dalam acara
temu nasabah PNM Mekaar binaan PT
PNM itu, RI-1 menanyakan uang yang
didapat dari PNM dipakai untuk apa.
Spontan perempuan usia 54 tahun
menjawab, “Untuk jualan kerupuk
miskin, jualan kerupuk miskin.”
Pandai Marketing
Dengan gaya khasnya, Presiden

menanggapi, “Jualan kerupuk
miskin? Aduh…gimana sih, namanya
kerupuk miskin. Kayak, barangnya
kayak apa sih? Dibawa, ndak?”
Gesit, Bu Anijah mengeluarkan
bungkusan kecil kerupuk miskin
dari tas yang dibawanya. Kejadian
selanjutnya, presiden memborong
empat bungkus kerupuk seharga
Rp 1000 per bungkus itu dan
melanjutkan tanya jawab.
Usai acara tanya jawab, Bu
Anijah diberi sepeda ber cap
“Hadiah Presiden Jokowi” dan paket

sembako. Namun sebetulnya, apa
yang didapat ibu beranak dua ini
jauh lebih strategis dari sisi bisnis.
Yakni marketing! Pasalnya, dalam
kesempatan itu kata “kerupuk
miskin” menjadi focus of intereset,
tidak hanya khalayak yang hadir tapi
juga media.
Bahkan dalam akhir tanya jawab,
ketika Presiden Joko Widodo
menanyakan pesan apa yang ingin
disampaikan kepada nasabah PNM
Mekaar, dengan sigap Bu Anijah
berkata, “ Bu, apa…mau itu, mau
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ikut jualan kerupuk miskin? Datang
saja ke tempat saya ya, di dekat
Ramayana (Cilegon).”
Nah, tidak heran bila kemudian
omset penjualan Bu Anijah -setelah
acara temu nasabah- bertambah
signifikan. “Iya, alhamdulillah
berkembang, apalagi semenjak

keuntungan untuk tambahan modal
usaha. “Ingin memperbesar usaha
kerupuknya,” tegas Ibu yang tinggal
di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan
Jombang, Kota Cilegon ini. “Rumah
saya belakang Ramayana Cilegon,
dekat lapak rongsok,” terangnya
melalui chat WA.
Di akhir wawancara, Anijah
mengakui bila kontribusi PNM
Mekaar memang sangat dirasakan,
“Alhamdulillah setelah menjadi
nasabah PNM Mekaar usaha saya
semakin berkembang, semakin
lancar dan semakin semangat,”
tuturnya. Ibu yang senang berkumpul
bersama nasabah PNM Mekaar
lainnya ini pun menyampaikan
testimoni, “Semoga Ibu-ibu yang
lain tidak ragu untuk meminjam
kepada PNM Mekaar. Karena PNM
Mekaar sangat membantu kita semua
untuk mengembangkan usaha kita,”
pungkas Anijah.
Memang jago marketing!

Kok Namanya Kerupuk Miskin?
miskin. Jadi enggak
heran ketika nama-nama
“kesusahan” tersebut
jadi popular.
Makanan ringan
oleh-oleh dari Cirebon,
Subang hingga
Karawang, Jawa Barat
ini justru lahir karena
kreatifitas masyarakat pantura.
Soalnya pada 1920-an terkena imbas
krisis ekonomi dunia. Di mana harga
minyak goreng sangat mahal. Maka,
entah siapa inovatornya, di tahun
1926 dioptimalkanlah pasir sebagai
pengganti minyak goreng. Pasir yang
SHUTTE RSTOCK

SELAIN kerupuk miskin, ada yang
menyebutnya kerupuk mlarat atau
kerupuk kere. Apa pun namanya,
konotasinya sama, merujuk ke
kesusahan atau kemiskinan. Walau
sebetulnya nama orisinal penganan ini
adalah kerupuk mares, akronim dari
kata lemah (tanah) dan ngeres (pasir
yang kasar) dalam bahasa Sunda.
Kalau digabung jadi kerupuk pasir.
Lo kok pasir? Karena kerupuk
berbahan dasar tepung tapioka (kanji)
ini digoreng pakai pasir bukan minyak.
Masyarakat perkotaan di era 1980-an,
menganggap cara mengolah makanan
seperti itu adalah cara masak orang

digunakan biasanya didapat dari
sungai atau pantai. Kemudian
disaring, dicuci lalu dijemur. Mirip
minyak goreng, setelah dipakai
menyangrai beberapa kali, pasir akan
menghitam. Itu tandanya mesti ganti
minyak.…eh pasir goreng.
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Cemilan nikmat dan sehat.

bertemu dengan Bapak Jokowi, makin
terkenal kerupuk miskinnya,” tutur
Ibu yang mendapat pinjaman Rp 4
juta dari PNM Mekaar ini. Kini dalam
sehari, Bu Anijah bisa menyiapkan
10 kg kerupuk dengan dua rasa,
orisinal dan spesial (bertabur bawang
goreng).
Bu Anijah sendiri menjadi nasabah
PNM Mekaar sejak 2014. Niatnya
pada waktu itu membuat usaha
untuk membiayai kehidupan seharihari. “Awal dapatnya Rp 2 juta dari
Mbak Puji,” kata Ibu yang sudah
bercucu ini seraya menyebut account
officer (AO) PNM Mekaar Cabang
Cilegon yang pertama membantunya.
Karena usahanya terus menunjukkan
grafik peningkatan, pinjaman
berikutnya bertambah menjadi Rp 4
juta.
Selain pandai memanfaatkan
momentum marketing, Bu Anijah juga
memiliki visi bisnis jangka panjang.
Caranya, dengan menyimpan sebagian
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4 Kunci Kesuksesan
Cabang Panekan
Kehadiran RI-1 ke lokasi bukanlah faktor utama pendorong pencapaian target. Namun
karena cabang memiliki prinsip kerja dan kepemimpinan yang baik. Mau bukti? Silakan
simak sepak terjang Cabang PNM Mekaar paling berprestasi di semester satu ini.

A

DALAH PNM Mekaar Cabang
Panekan, Area Magetan 2,
Regional Madiun yang di akhir
Mei 2020 punya collection rate (collrate)nya mendekati 70%! Hal yang istimewa
dicapai di tengah pandemi Covid-19.
Namun itulah faktanya, cabang yang
diawaki 8 orang Account Officer (AO)
dengan NoA 2.863 (akhir 2019) ini sanggup
menggapainya. Kok bisa ya?
Key of Success
Ada empat faktor kunci keberhasilan
itu. Pertama, memahami esensi
pelayanan. Kedua, memahami keadaan
sosial masyarakat. Ketiga, tim yang
memiliki motivasi. Terakhir, keberadaan

seorang “dirigen” yang bisa memimpin
“orkestra” dengan harmonis. Keren kan?
Kunci pertama, kata Nita Eka Aristiana,
Regional Manager PNM Mekaar Regional
Madiun, adalah penekanan aspek
pelayanan kepada nasabah. “Perbedaan
kita (PNM) dengan kompetitor yakni
pelayanan,” kata perempuan kelahiran
Bojonegoro, 30 Desember 1986 ini.
Esensi pelayanan itu sendiri menurutnya,
“Melayani adalah profesi, melayani
adalah ibadah,” lanjutnya. Pelayanan
yang baik akan bermuara pada kepuasan
nasabah, nasabah akan loyal dan akhirnya
meningkatkan citra lembaga.
Kunci kedua, memahami kondisi
sosial masyarakat setempat. “Kondisi

daerah di Cabang Panekan adalah
pegunungan dengan sebagian perkotaan.
Masyarakatnya sangat ramah, baik, tepo
seliro serta memahami apa itu PNM,” ujar
Nita lancar sembari menyebut bila Ibu-ibu
di sana mayoritas pembuat kerajinan
anyaman dan petani sayur. Pemahaman
masyarakat atas PNM makin menguat
ketika di 2019 Cabang Panekan dikunjungi
RI-1. “Keyakinan dan kepercayaan
nasabah dan masyarakat Magetan
khususnya Cabang Panekan bertambah,”
girang pehobi basket, organisasi dan
berpetualang ini.
Kunci ketiga, tim yang memiliki
motivasi. Hal ini dibangun di setiap cabang
dengan menanyakan impian anak buah
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terlebih dulu. Setelah itu, alumni
Pendidikan Matematika, FMIPA-IKIP
PGRI Bojonegoro, mengarahkan
impian tersebut. “Membuat impian
harus spesifik. Termasuk due date
mewujudkan impian. Dalam hidup
kita harus punya target, begitu pula di
pekerjaan,” tegas Nita.
Alhasil, bila target pekerjaan
tercapai, otomatis target impian
satu per satu akan terwujud. Maka
ketika ada anggota tim lelah dan
merasa down, Nita akan sentil kembali
impian atau goal anggotanya. Tidak
ketinggalan mengingatkan tim agar
selalu bersyukur. “Apalagi di tengah
pandemi Covid-19 dan banyaknya PHK.
Di luaran sana banyak yang cemburu
dengan cucuran keringat kita,” ujarnya.
Kunci terakhir soal leadership.
Berpedoman pada semboyan Bapak
Pendidikan Indonesia, Ki Hajar
Dewantoro, yakni “Ing Ngarso Sung
Tulodho (Di depan memberi contoh),

Ing Madya Mangun Karsa (Di tengah
memberi semangat), Tut Wuri
Handayani (Di belakang memberi
Dorongan), Nita mengorkestrasi timnya.
Misalnya terkait langkah-langkah
pendekatan pada masyarakat Panekan.
Ia mengajak timnya melakukan
sosialisasi di tingkat RT serta program
referall di Pertemuan Kelompok
Mingguan (PKM). “Sesuai strategi
dari kantor pusat,” katanya. Selain itu,
nasabah existing di-maintain dengan
kunjungan ke rumah nasabah. “Esensi
dari sistem grameen adalah komunikasi,
pendekatan dan pendampingan secara
kontinyu,” lanjut Nita berargumen.
Pun demikian ketika mendapat
challenge di lapangan. Model
kepemimpinan pantang menyerah dan
mencari solusi dipraktikkan. Seperti
saat akses ke tempat PKM dan rumah
nasabah diblokir warga karena dampak
Covid-19. Silaturahmi dan negosiasi
dengan aparat desa setempat pun

digelar. Alhasil tim Cabang Panekan bisa
kembali berinteraksi dengan nasabah.
Pada kesimpulannya, AO
sebagai garda terdepan harus
selalu didampingi, diarahkan
serta dimotivasi. Seiring dengan
itu, reward dan punishment pun
dijalankan. “Mengapresiasi tim AO
atau cabang yang collrate-nya tinggi,
sebaliknya punishment buat AO atau
cabang dengan collrate rendah,”
lanjut penyandang gelar Magister
Manajemen SDM ini.
Last but not least, fungsi sales
personas hunter-farmer harus berjalan
maksimal di cabang. Nita yang
memosisikan dirinya berada di “middle
management” harus berperan sebagai
problem solver, pendamping tim,
monitoring, melakukan validasi dan
evaluasi. Tak lupa menciptakan iklim
kompetisi yang sportif bagi insan PNM
di Region Madiun.
Jempol ke atas!

Kesiapan Cabang Menghadapi
Adaptasi Kebiasaan Baru
Melakukan aktivitas cabang sesuai protokol kesehatan Covid-19. Penggunaan
masker salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan.
Memastikan seluruh tim memahami proses PP dan PKM di era adaptasi
kebiasaan baru serta memonitor implementasi di lapangan.
Memberi pelatihan kepada nasabah melalui kegiatan Temu Usaha Nasabah
Mekaar (TUNM) online, kerja sama dengan tim PKU.

Protokol Covid-19 dalam pertemuan tatap
muka dengan nasabah.
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Komunikasi, pendekatan dan pendampingan secara kontinyu serta memahami karakter nasabah, salah satu kunci keberhasilan.

SHUTTERSTOCK

32 | Izin OJK Pembukaan UUS PT PNM

Sah! Unit Usaha Syariah PNM
Setelah menanti 18 tahun,
PNM akhirnya bernafas
lega. Seiring dirilisnya izin
pembentukan Unit Usaha
Syariah (UUS) PNM dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
maka UUS PNM berada di
bawah lindungan payung
hukum dan siap mengubah
banyak mustahik menjadi
muzaki di seluruh Indonesia.

S

EJATINYA Unit Usaha Syariah PNM
sudah ada sejak 2002. Namun,
belum bisa maksimal beroperasi
karena ketiadaan lembaga kompeten
pemberi legalitas, “Belum ada (lembaga
pengesahan) yang membawahi PNM.
Tidak Bank Indonesia, bukan juga
lembaga lainnya,” tutur Ramon Agustus,
Kepala UUS PNM saat ini. Alhasil, UUS
PNM hanya bisa berjalan secara internal.
Sangat Signifikan
Keadaan mulai berubah saat Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) hadir di 2011.
UUS PNM mendapatkan angin segar
untuk pemberi legalitas. Dan gayung
pun bersambut, mengemban amanah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK
lalu menyiapkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) No. 16 / POJK.05/2019
tentang pengawasan PT PNM (Persero),
khususnya UUS PNM.
POJK yang ditetapkan 27 Mei
2019 dan diundangkan 12 Juni 2019
kemudian menuntut konsekuensi
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gerak cepat tim UUS PNM. Apa sebab?
Karena untuk mendapatkan izin harus
memenuhi berbagai persyaratan yang
dibatasi tenggat waktu. “Melalui
beberapa proses cukup detail. Juga
melibatkan Dewan Pengawas Syariah.
Alhamdulillah, Maret 2020 izin UUS
diterbitkan OJK,” lega pria bernama
legkap Ramon Agustus ini.
Pastinya, izin OJK memberi
pengaruh sangat signifikan karena
menyangkut legalitas bisnis syariah
PNM. “Sehingga kita tidak “confuse”
ketika berhadapan dengan pihak
internal, eksternal dan stakeholder
lainnya,” lanjut Ramon. Tidak hanya
itu, dengan resminya Mekaar Syariah
berstempel OJK, maka akan semakin
besar pula support pada portfolio
Syariah PNM yang dominan ibu-ibu
prasejahtera. “Sehingga para nasabah
mustahik ini, ke depan bisa menjadi
muzaki,” harap Ramon.
Pun demikian dengan portfolio
bisnis syariah PNM. Bila saat ini
mencapai Rp6 T atau penerima
manfaat hampir 3 juta orang, dengan
resminya UUS PNM, bisnis syariah
dapat berkembang lebih besar.
Termasuk juga harapan UUS PNM
dapat mendorong penyempurnaan
kesyariahan bersama Dewan Pengawas
Syariah (DPS) PT PNM. Apakah
untuk internal, semisal laporan
keuangan, sumber pendanaan, produk
pembiayaan dan inovasi produk syariah
lainnya, maupun eksternal seperti
sosialisasi bisnis syariah PNM. Last
but not least, peran aktif di komunitas
syariah nasional guna mewujudkan
masterplan jangka panjang ekonomi
syariah Indonesia 2019 -2024.
Dahsyat, selamat UUS PNM!
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“Izin OJK
sangat
signifikan,
nasabah
mustahik ke
depan bisa jadi
muzaki”
Ramon Agustus
Pimpinan UUS PNM

Isi “Surat Cinta” dari OJK
IZIN tersebut tertuang di
lampiran surat bernomor
S-348/NB.233/2020 tentang
Penyampaian Salinan Izin
Pembukaan Unit Usaha Syariah
PT Permodalan Nasional Madani
(Persero). Surat beserta lampiran
bertandatangan Direktur Industri
Keuangan Non Bank (IKNB)
Syariah OJK, Moch. Muchlasin
tertanggal 20 Maret 2020 itu,
merupakan jawaban atas surat
bernomor S-235/PNM-DIRUT/
SPR/VII/19 dari Dirut PT PNM
Arief Mulyadi, 9 Juli 2019 tentang
Permohonan Izin Unit Usaha
Syariah (UUS) PT Permodalan
Nasional Madani (Persero). Dalam
lampiran surat dari OJK tersebut

terdapat beberapa hal:
Izin Unit Usaha Syariah itu
sendiri dengan Nomor Izin UUS
KEP-24/NB.223/2020 tentang
Pemberian Izin Pembentukan
UUS kepada PT PNM (Persero).
Pimpinan UUS dengan Dasar
Pengangkatan SK Direksi PT
PNM (Persero) No. SK-0677/
PNM/DIR/II/2019 tanggal
1 Februari 2019 tentang
Penetapan Jabatan Karyawan
PT PNM (Persero).
Memuat pihak Dewan
Pengawas Syariah (DPS),
yakni Prof. Dr. K.H. Didin
Hafidhuddin, M.S. (Ketua DPS)
dan Dr. Muhammmad Syafii
Antonio, M.Ec. (Anggota DPS).

34 | Info: Logo Baru Kementerian BUMN

Deskriptif Maka Efektif
Empat unsur jadi landasan desain logo baru Kementerian BUMN. Paduan nilai
budaya bangsa dan profesionalisme kekinian berbasis teknologi. Diharapkan
mendorong seluruh BUMN menjadi pemain kelas dunia

K

EMENTERIAN BUMN saat ini
menaungi 107 BUMN, yang akan
diciutkan lagi jumlahnya hingga
mencapai 70 di tahun 2021. Meski
jumlahnya berkurang, tapi tetap saja
banyak. Sehingga bukan hal mudah
membuatkan logo yang bisa merangkum
seluruh nilai, identitas, serta semangat
yang ada di tiap BUMN.
Memudahkan Persepsi
Namun, menarik bila menyimak hasil
riset logo yang dipublikasi di Journal of
Marketing Research dan ditampilkan
ringkasannya di Harvard Business Review
(2019). Soalnya, setelah tujuh kali
studi ekperimental menganalisa efek

desain logo dan brand equity dari 597
perusahaan, didapat kesimpulan bila
logo deskriptif -baik tekstual dan atau
visual- yang mengomunikasikan produk
atau jasa ditawarkan brand, ternyata
lebih memudahkan kastemer untuk
mempersepsi secara visual ketimbang
yang tidak deskriptif. Nah!
Jadi jika melihat logo baru Kementerian
BUMN, itu adalah strategi marketing
yang tepat dilakukan. Apa sebab? Karena
sesuai hasil riset, logo baru Kementerian
di bawah komando Erick Thohir ini sangat
visual-tekstual deskriptif. Alias gamblang
memvisualisasi nilai-nilai yang ada di
Kementerian BUMN, notabene refleksi
dari 107 perusahaan yang diasuhnya.

Pertama, ada Garuda Pancasila,
deskripsi visual dari dasar negara Republik
Indonesia. Perlambang jati diri negara yang
besar dan kuat. Lalu ada inisial BUMN,
singkatan
dari Badan
Usaha Milik
Negara.
PANDUAN
STANDARD
LOGO
- KEMENTE
Hal ini sangat deskriptif tekstual bahwa
kementerian inilah yang mengurusi BUMN.
Bila penampilan hurufnya visual
kontemporer, sah-sah saja diartikan
sebagai semangat kolaborasi dari para
pemangku kepentingan. Pun ketika
tipografinya yang logogram diluruskan
maknanya sebagai pembawa semangat
profesionalisme dan berorientasi pelaku
usaha kelas dunia, tidak masalah.
Unsur deskriptif terakhir adalah warna.
Ada dua warna biru yang dipakai. Biru tua
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Grand Launching Visi Misi Baru
Maka, jangan heran bila
tanggal peluncuran logo baru ini
di 1 Juli 2020 menjadi bersejarah.
Pasalnya secara perjalanan “brand”
Kementerian BUMN, hari itu adalah
simbolisasi (baca: relaunching)
visi dan misi Kementerian BUMN
maupun seluruh BUMN dalam
menatap era kekinian yang penuh
tantangan sekaligus kesempatan.
Peluncuran logo baru ini
disaksikan langsung oleh Menteri
BUMN, Erick Thohir, Wakil Menteri
BUMN I Budi Gunadi Sadikin,
Wakil Menteri BUMN II, Kartika
Wirjoatmodjo, dan Sekretaris
Kementerian BUMN Susyanto. Acara
peluncuran yang juga turut dihadiri
14 Direktur BUMN itu ditandai
pembukaan kain penutup logo
anyar. Paralel, Kementerian BUMN
langsung menampilkan logo baru
di seluruh kanal media sosial dan
portal publik resmi Kementerian.
Erick Thohir mengatakan makna
perubahan logo ini agar BUMN terus
adaptif dengan perubahan suasana
zaman. Sekalipun zaman berubah,
namun tetap ada karakter yang

AMANAH
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sebagai representasi laut di Indonesia
dan biru muda yang merefleksi langit
Indonesia. Keduanya membawa
pesan berbeda. Biru tua dengan
kebijaksanaan, biru muda identik
dengan sifat progresif.
Nuansa biru sendiri sudah membawa
DNA keterbukaan, inovasi, inspirasi
dan imajinasi. Nah, kalau semua
makna nuansa birunya digabung,
jadilah harmonisasi akan kebijakan dan
kedewasaan dalam berpikir maupun
bertindak dengan semangat inovasi
yang berorientasi pada masa depan.
Cool!
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KOMPETEN
HARMONIS
LOYAL
ADAPTIF
KOLABORATIF
UNTUK
INDONESIA

Launching logo sekaligus corporate values: AKHLAK

bertahan, yakni jati diri dan budaya
bangsa.
“Logo ini mencerminkan bagaimana
kita tidak melupakan jati diri dan budaya
kita sebagai bangsa besar dan kuat. Hal
itu menjadi ciri dari lambang Garuda.
Jati diri itu dibalut nuansa inovasi
sebagai bagian dari warna zaman saat
ini. Pun halnya simbol kolaborasi yang
menjadi kekuatan bangsa ini yang
tertuang dalam budaya gotong royong,”
ujar Erick.
Selain peluncuran logo, Kementerian
BUMN juga mempertegas nilai-nilai

organisasi yang sempat digaungkan
Menteri BUMN dalam beberapa bulan
terakhir, yakni AKHLAK. Corporate
values ini akan dimplementasikan
Kementerian BUMN dalam melayani
negeri. AKHLAK sendiri adalah akronim
dari Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Masingmasing nilai memiliki penjabarannya
sendiri untuk penerapan kode etik dan
kode perilaku yang akan diterapkan di
Kementerian BUMN. Mantap!
#BUMNuntukIndonesia
#SemangatBaruBUMN

36 | Komunitas Karyawan

Rindu Lapangan
PNM Futsal

Perlu Pelatih

Di antara berbagai komunitas yang berada di bawah PNM
Club, futsal termasuk yang banyak peminatnya. Walaupun
tanpa pelatih, anggotanya tetap semangat berlatih.

K

OMUNITAS PNM Futsal ini terbuka
bagi semua karyawan PNM,
termasuk anak perusahaan. Namun
mereka yang bergabung dengan PNM
Futsal biasanya sudah terseleksi dari awal.
Pertama, umumnya senang menonton
pertandingan bola. Kedua, sudah biasa
main bola sehingga sudah menguasai
teknik dasar permainan.
“Teknik dasarnya harus punya dua
kunci: pertama, bisa passing. Yang kedua,

bisa mendribel bola dengan benar. Tinggal
tahu cara penempatan posisi, tahu timing
saat mau shooting, atau passing. Paling
hanya beberapa yang belum tahu, yang
kadang cara larinya aja salah,” ujar M.
Alfiansyah Aldy, Ketua PNM Futsal yang
juga staf Pengembangan Kapasitas Usaha.
Anggota harus mampu bermain di
posisi manapun, apakah anchor, flank,
pivot, juga kiper. Namun ketika hendak
bertanding, posisi biasanya ditentukan

Meraih dua penghargaan di Turnamen
Askrindo Syariah Futsal Competition 2019.

oleh pelatih atau manajemen karena
mereka lah yang tahu kemampuan setiap
pemain.
Sayang, hingga sekarang komunitas
yang beranggotakan 60 orang ini belum
memiliki pelatih tetap. Manajemen hanya
menunjuk anggota yang dapat memimpin
latihan. Latihan diisi dengan bertanding,
terkadang dengan tim perusahaan lain
atau dari komunitas futsal lain.
Program kerja
Keuntungan bergabung PNM Futsal,
selain menjadi sehat anggota bisa kenal
pemain-pemain dari divisi lain. Bagi yang
sudah punya teknik dasar, sering latihan
bisa membantu melancarkan teknik
dan membangun chemistry dengan
tim. Namun, menurut Alfi, sulit untuk
menambah teknik dan wawasan jika tanpa
pelatih.
Selain tidak adanya pelatih,
keberadaan tim dari beberapa divisi juga
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Non Aktif
Karena Pandemi

proses permohonan ke perusahaan.
Pemilik NIK 17969.08.18 ini juga
berniat menggelar turnamen futsal
internal untuk mengasah kemampuan
anggota. Apalagi, PNM Futsal punya
potensi untuk berkembang. PNM
Futsal pernah menjadi juara III
Turnamen Futsal antar-BUMN 2019,
dan juara III Turnamen Askrindo
Syariah Futsal Competition 2019.
Turnamen internal ini rencananya
diikuti pemain antardivisi. Jika tidak
memungkinkan, sebagai alternatif
pemain di kantor pusat diundi
lalu dibagi menjadi beberapa tim.
“Niatnya begitu, tetapi semuanya
akan dikembalikan pada keputusan
manajemen,”
ujarnya.
Ada beberapa
program kerja
yang sudah
direncanakan,
tetapi saat ini
PNM Futsal masih
harus menunggu
situasi benar-benar
aman. Semoga
saja komunitas
ini dapat segera
kembali ke
lapangan dan
mencetak
prestasi!
M. Alfiansyah Aldy, dipercaya menjadi ketua
PNM Futsal karena jejaringnya.
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menimbulkan masalah tersendiri. Ada
kecenderungan anggota berkumpul
dengan sesama divisinya saja. Jika
lapangan didominasi pemain salah
satu divisi, divisi lain jadi enggan
bergabung. Itu sebabnya, Alfi berniat
menyatukan pemain antardivisi.
“Saya ingin menyatukan tim,
dilebur supaya menjadi satu grup
saja. Sepertinya nanti setelah
pandemi berlalu, rencana ini akan
direalisasikan,” ujar Alfi, yang biasa
menempati posisi anchor atau flank.
Ia bersyukur selama ini perusahaan
mendukung penuh kegiatan
komunitas. Dari menyediakan
lapangan, latihan dua kali seminggu,
seragam untuk bertanding,
hingga mendaftarkan komunitas
untuk mengikuti turnamen
antarperusahaan. Ia sendiri
berencana mengumpulkan uang
kas karena terkadang penyediaan
peralatan tidak bisa langsung
diwujudkan karena harus menunggu

M. ALFIANSYAH ALDI ditunjuk menjadi
Ketua PNM Futsal ketika kegiatan
komunitas ini sedang nonaktif karena
terjadi pandemi Covid-19. Sebelum
virus Corona melanda, anggota PNM
Futsal rutin latihan setiap Selasa dan
Jumat pukul 20.00.
“Semenjak diberlakukan WFH (work
from home) kami sudah tidak latihan,
mengikuti ketentuan manajemen untuk
tidak membuat keramaian,” jelasnya.
Alfi baru bergabung dengan PNM
Futsal pada Maret 2019, sekitar tujuh
bulan setelah masuk PNM. Setelah
rutin berlatih, ia terpilih mengikuti
turnamen pada Juli-September
2019. Pihak manajemen mengamati
kemampuannya dan mencalonkannya
sebagai ketua, menggantikan ketua
sebelumnya yang memasuki akhir masa
jabatan.
Jejaringnya yang luas membuat
perusahaan makin mempercayai dirinya
untuk mengurus komunitas. “Saya
sudah bermain futsal sejak kuliah,
sehingga kenal banyak
pemain Liga Pro yang
setara. Nah, waktu saya
sudah di PNM, bertemu
dengan tim-tim lain dari
BNI, BRI, BPJS, di mana
banyak pemain pro
direkrut sebagai karyawan,”
ujarnya.
Alhasil ketika PNM Futsal
berlatih untuk menghadapi
turnamen di BPJS, Alfi
mampu menghadirkan
pelatih profesional dari luar.

38 |

Kado Unik

Gaya Hidup

di Rumah Makin Asyik
Tak perlu khawatir jika tak
bisa mengunjungi teman,
pasangan, atau anggota
keluarga yang sedang
berulangtahun di masa
pandemi ini. Kirimkan
saja hadiah yang membuat
mereka betah di rumah.

Kirimkan
saja
bingkisan
Anda untuk
keluarga
melalui
kurir.

B

ANYAK orang kembali beraktivitas
di luar rumah di era adaptasi
kebiasaan baru (AKB) ini. Namun
jika tak ada keperluan penting di luar
rumah, sebaiknya Anda tetap tinggal
di rumah saja. Bahkan jika teman,
pasangan, atau anggota keluarga sedang
berulangtahun, Anda tak perlu khawatir
jika tak bisa mengunjungi mereka. Cukup
kirimkan kado atau bingkisan sebagai
tanda bahwa Anda masih memperhatikan
mereka, sekaligus memastikan mereka
tetap asyik di rumah. Kuncinya,
berikan hadiah yang sifatnya memberi
pengalaman khusus bagi mereka.

E-book
Kalau teman atau saudara Anda
gemar baca buku, e-book akan menjadi
hadiah tepat untuk mereka. Anda
tinggal membeli e-book secara online di
Gramedia.com atau Amazon Kindle, lalu
kirim password-nya pada teman untuk
dibaca melalui smartphone. Dengan
e-book, Anda tidak perlu menambah
tumpukan buku.
Webinar
Apakah pasangan termasuk
orang yang suka menambah

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

| 39

Edisi 008 / 2020

ilmu melalui training? Di masa
pandemi ini, para penyelenggara
kegiatan berlomba mengadakan
webinar baik gratis maupun
berbayar. Anda bisa memilih webinar
berbayar dengan topik menarik yang
sudah lama dinantikan pasangan.
Kesempatan mengikuti webinar
tersebut tentu akan menjadi
pengalaman tak terlupakan baginya.
Cooking kit
Work From Home (WFH)
membuat banyak orang rajin
mencoba-coba resep masakan. Anda
bisa mengirimkan cooking kit bagi
mereka yang sedang belajar memasak,
seperti paket memasak cupcakes,
cokelat, kue kering, steak, dan lain
sebagainya. Dalam paket ini biasanya
sudah terdapat resep, adonan, kue
atau cookies yang sudah jadi, dan
beragam topping untuk menghias.
Terkadang disediakan juga peralatan
sederhana seperti piping bag atau
talenan.
Paket langganan film
Apa hadiah untuk teman
atau pasangan yang gemar menonton
film? Inilah waktu yang tepat untuk
mengenalkan paket langganan
streaming film seperti Netflix, Viu,
Iflix, dan lain sebagainya. Anda bisa
berlangganan film sesuai kategorinya,
apakah film Indonesia, film Barat, atau
film Korea. Dijamin pasangan akan
betah di rumah sambil binge-watching
film-film favoritnya.

FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK

Nonton konser online
Banyak artis menggelar
konser online di rumah secara gratis.
Namun ada juga konser online yang
menarik bayaran, biasanya berupa
festival dan hasil pembelian tiket
didonasikan untuk program-program

Cooking kit cocok
untuk mereka
yang baru belajar
memasak

Selain membuat
rumah jadi lebih
cantik, menanam
bisa membantu
meredakan stres.

tertentu. Anda bisa menonton konser
ini bersama-sama. Jangan lupa siapkan
kudapan agar suasana kebersamaan
semakin terasa.
Planting kit
Di aplikasi belanja online
Anda akan menemukan banyak
planting kit, entah untuk tanaman
hias atau hidroponik. Paket menanam
ini cocok untuk mereka yang sedang
mencoba hal-hal baru. Kegiatan
ini tidak hanya menyenangkan dan
membuat rumah jadi lebih hidup,
tetapi juga bisa jadi peredam stres.
Kirim makanan
Aplikasi ojek online kini
memiliki fitur Ganti Lokasi, sehingga
Anda bisa melihat daftar makanan

di kota lain. Fitur ini bisa Anda
manfaatkan untuk mengirim makanan
untuk keluarga, teman, atau pasangan
yang berada di kota tersebut. Jadi
meskipun tak dapat menghadiri ulang
tahun orangtua atau pasangan, Anda
tetap dapat mengirimkan hidangan
istimewa untuk mereka.
Sewing kit
Masker kain makin menjadi
aksesori wajib saat ini. Tak ada
salahnya Anda memberikan sewing
kit untuk membuat masker kain
sendiri. Paket menjahit tas kain
atau dompet kulit juga bisa Anda
temukan di toko-toko online, yang
tentunya akan memberi kesibukan
yang asyik bagi kenalan atau anggota
keluarga Anda.
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Kopi Susu Literan
WFH Makin Nyaman
Kopi susu kemasan
botol 1 liter ini jadi solusi
ketika pelanggan tak bisa
nongkrong di kedai kopi.
Hemat ongkir karena
tak perlu pesan tiap
hari. Menu apa saja yang
ditawarkan?

S

EBAGIAN anggota masyarakat
kini kembali beraktivitas di luar
rumah dengan diberlakukannya
adaptasi kebiasaan baru (AKB). Namun
bagi yang masih bekerja dari rumah,
tak perlu iri sama mereka yang sudah
bisa menerapkan protokol covid-19 di
tempat nongkrong atau ngopi-ngopi lagi
di mall. Sebab, banyak kedai kopi yang
memberikan layanan pesan antar.
Tersedianya layanan pesan antar ini
membuat Anda dapat menikmati es kopi
susu atau caramel macchiato kesukaan
Anda tanpa perlu repot keluar rumah.

Aneka minuman kopi ukuran seliter ini bisa
dipesan melalui aplikasi ojek online atau
belanja online. Pelanggan pun bisa memilih
dengan gula atau es lebih sedikit.

Bahkan sejak Maret lalu, geraigerai kopi ini juga menyediakan
minuman kopi dalam kemasan
botol 1 liter. Satu liter minuman
kopi susu ini setara dengan empat
sampai lima cangkir kopi, sehingga
Anda bisa menyimpan minuman
tersebut untuk dua sampai tiga hari.
Hal ini tentu menjadi solusi
tepat bagi mereka yang tak bisa
melewatkan satu hari tanpa es
kopi susu. Beberapa gerai kopi
menawarkan varian dengan es
lebih sedikit, gula lebih sedikit, atau
tanpa gula untuk menyesuaikan
selera pelanggan.
Varian rasa
Kopi “literan” ini bisa dipesan
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Kopi Kulo
menawarkan menu
khasnya seperti
Matcha Latte dan Kopi
Baileys.

Kopi Kekinian

Tidak untuk Tiap Hari
KOPI hitam hanya mengandung 50 kalori, tapi pikirkan
efek sampingnya bila ada tambahan pemanis. Ada alasan
lain mengapa sebaiknya tidak mengonsumsi minuman
kopi kekinian setiap hari:
Jumlah kalori. Classic Caramel Macchiato ukuran 236 ml
dari Starbucks mengandung 130 kalori. Belum jika ada
tambahan whipped cream dan gula. Lalu, hitung berapa
kalorinya jika Anda minum separuh botol dalam sehari.
Menghambat penyerapan kalsium. Orang dewasa yang
sehat bisa mengonsumsi 300-400 mg kafein sehari.
Namun, kafein menghambat penyerapan kalsium. Kafein
juga bersifat diuretik (membuat ingin buang air kecil), jadi
harus diimbangi dengan banyak minum air putih.
Sensitif dengan kafein. Kafein akan bertahan hingga tujuh
jam di dalam tubuh. Jadi jika Anda sensitif dengan kafein,
hindari mengonsumsi kafein terlalu banyak jika tak ingin
sulit tidur.
Pilih kopi hitam. Jika
tak ingin timbangan naik
gara-gara minuman kopi
kekinian, hindari tambahan
seperti susu, gula, bubuk
matcha, atau aneka
sirupnya. Anda bisa
memilih cold brew atau
kopi hitam tanpa gula.
Setidaknya, mintalah
gula lebih sedikit.
Toko Kopi Tuku termasuk yang pertama
meluncurkan kemasan botol seliter.

Edisi 008 / 2020

dengan mudah melalui aplikasi ojek
online atau aplikasi belanja online. Ratarata sebotol es kopi susu dibanderol
antara Rp70.000-Rp 100.000. Pilihan
rasa dan botol yang digunakan sangat
bervariasi.
Toko Kopi Tuku, pionir es kopi susu
gula aren, termasuk yang pertama
menawarkan es kopi susu kemasan 1 liter
ini. Produknya disebut Tukucur, dengan
tiga varian khas Kopi Tuku, yaitu Es Kopi
Susu Tetangga, Cold Brew Tetangga,
dan Es Cokelat. Toko kopi ini juga
menyediakan es kopi susu instan dalam
bentuk bubuk berbagai ukuran, sehingga
Anda bisa menyeduh sendiri di rumah.
Es kopi susu juga tersedia di berbagai
kedai kopi yang sudah memiliki gerai
di mana-mana, seperti Kopi Kenangan,
Kopi Soe, dan Kopi Janji Jiwa. Selain es
kopi susu, gerai-gerai ini tentunya juga
menawarkan produk signature mereka,
seperti Kurma Tea Latte, Kopi Pandan,
dan Es Kopi Nam (Kopi Janji Jiwa), Matcha
Latte, Hojicha Latte, dan Kopi Baileys
(Kopi Kulo), Caramel Crème Latte, Klepon
Latte, dan Roasted Green Tea (Fore
Coffee), atau Es Kopi Soe Rum dan Roegal
Soeliter (Kopi Soe).
Jika ingin kopi hitam, pilih saja Cold
Brew (Starbucks) atau Bottled Black
Coffee (Gordon Donuts & Coffee).
Selain kopi, masih banyak jenis
minuman lain yang tersedia
dalam kemasan 1 liter. Seperti
Kunyit Kelapa Delight, Sari Asam
Splash, dan Jahe Jeruk Squash
(Kopi Kenangan), Soklat Berry,
Earl Grey Milk Tea (Kopi
Janji Jiwa), Wedang Uwuh
(Fore Coffee), juga Peach
Jelly Latte dan Hibiscus Tea
Lemonade (Starbucks).
Tinggal pesan mana yang
Anda mau, es kopi susu pun
segera tersaji di meja Anda.
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Bugar Sehat

Tetap Sehat
Jangan kasih kendor!
Meski sudah bisa
beraktivitas di luar rumah
di era adaptasi kebiasaan
baru, protokol Covid-19
kudu tetap dilaksanakan
dengan seksama dan
disiplin.

Adaptasi kebiasaan baru, masyarakat
kembali beraktivitas di luar rumah.

S

EBELUM vaksin Covid-19
ditemukan, sepertinya masyarakat
Indonesia harus berdamai dengan
virus corona. Berdamai tidak berarti
bersikap terserah, karena kita tetap
dapat mengontrol hidup kita sehari-hari.
Pertama-tama tentunya dengan selalu
tertib menerapkan protokol kesehatan
untuk mencegah penyebaran virus
corona. Lalu, melakukan kebiasaankebiasaan baru agar tetap fit beraktivitas
di luar rumah pada era adaptasi
kebiasaan baru (AKB) ini:

1

Cek perlengkapan pribadi
Ketika akan bepergian, pastikan
untuk memakai masker (bawa masker
cadangan untuk pulang), membawa hand
sanitizer, tisu kering dan tisu basah, atau
sabun untuk mencuci tangan. Selain itu,
ingat untuk selalu menjaga jarak aman dari
orang lain di sekitar Anda.

2

Bawa helm sendiri
Anda biasa menumpang ojek
ke kantor? Di era kenormalan baru ini
penumpang ojek online diminta untuk

FOTO-FOTO: SHUTTERSTOCK
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Selalu kenakan masker
saat bepergian.

3

Pastikan membawa helm sendiri, dan bayar
melalui transaksi non tunai.

membawa helm sendiri sesuai arahan
asosiasi ojek online. Tujuannya untuk
meminimalisasi potensi penyebaran
Covid-19 melalui helm. Jangan ragu
menegur jika ia tidak mengenakan
masker. Kemudian, sebisa mungkin
hindari kontak fisik dengan pengemudi.

4

Tetap jaga jarak saat olahraga
Saat berolahraga di tempat
umum seperti taman kota atau stadion,
hindari situasi yang terlalu ramai. Saat
jogging, jangan terlalu dekat dengan
orang lain. Cuci tangan sebelum dan
sesudah berolahraga, dan hindari
menyentuh muka dan peralatan latihan
di tempat umum. Jika berolahraga di
pusat kebugaran, sebaiknya bawa air

Jangan Jadi
Member Klub
Rebahan
BERAKTIVITAS di luar rumah
hanya disarankan bagi
yang benar-benar harus
melakukannya, seperti bekerja
atau berobat. Bagi yang masih
bisa bekerja dari rumah,
sebaiknya tidak bepergian jika tidak
perlu.
Namun, beraktivitas di rumah saja
membuat intensitas tubuh bergerak
menjadi jauh lebih rendah. “Kondisi
ini disebut sedentary lifestyle, suatu
keadaan di mana hidup kita terikat
pada kursi,” kata Dokter Spesialis

Penyakit Dalam-Konsultan Endokrin
Metabolik, Dr. Roy Panusunan
Sibarani Sp.PD-KEMD, seperti dikutip
Kompas.com.
Jarang bergerak malah kebanyakan
rebahan, berakibat pada peningkatan
berat badan. Menurut Roy, ini
mengarah pada kondisi yang disebut

minum, matras, dan handuk sendiri.
Hindari kelas latihan yang terlalu padat.

5

Tidur cukup
Tidur cukup tidak hanya
memulihkan energi, tetapi juga
membantu meningkatkan fungsi otak,
pencernaan, dan kesehatan tubuh
secara keseluruhan. Disiplinkan diri
untuk tidak membuka-buka media
sosial menjelang tidur dan saat bangun
agar tidak terpapar hal-hal negatif.

6

Tidak bepergian ketika sedang
sakit
Anda lah yang paling tahu bagaimana
kondisi tubuh Anda. Jadi lebih baik
tetap di rumah jika Anda merasa tidak
sehat. Bahkan, tunda dulu rencana
berolahraga. Ketika daya tahan sedang
menurun, beristirahat dan menjaga
jarak sangat penting.

sindrom perut buncit atau
obesitas and metabolic
syndrome. Dia menjelaskan,
sindroma perut buncit
memiliki kumpulan gejala di
mana terjadi obesitas sentral
yakni perut menjadi buncit,
serta tekanan darah dan gula
darah jadi naik.
Oleh sebab itu, meski
dominan di rumah, jangan
jadi anggota klub rebahan
selama masa pandemi. Terlebih,
saat diberlakukan kenormalan
baru. Masyarakat harus menjaga
kesehatannya agar masa berdiam di
rumah tidak malah berakhir dengan
penyakit diabetes, yang justru berisiko
tinggi jika terpapar virus corona
Waspadalah, waspadalah!
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Bawa bekal
Restoran atau warung di sekitar
kantor mungkin sudah buka, tetapi
lebih baik hindari kerumunan. Jika
memungkinkan, bawa bekal makan
siang sendiri. Selain mencegah
interaksi yang tidak perlu dengan
orang lain, membawa bekal juga
lebih hemat dan lebih sehat. Bila perlu,
bawa botol minum serta sendok-garpu
dan sedotan aluminium sendiri.
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Jabat siku akan menggantikan jabat tangan.

Kantor Boleh Lama
Work from home (WFH)
mungkin lebih produktif
dan menyenangkan, tetapi
pada akhirnya Anda harus
kembali ke kantor. Apa saja
yang perlu diperhatikan
di era adaptasi kebiasaan
baru ini?

P

ANDEMI Covid-19 telah
mendorong perusahaan
mengadopsi cara bekerja yang baru.
Misalnya, bekerja dari rumah, meeting
online melalui aplikasi, dan jam kerja
lebih fleksibel. Namun meskipun bekerja
jarak jauh terbukti berhasil, bahkan
membuat sebagian karyawan menjadi
lebih produktif, ini saatnya kita kembali ke
kantor.
Hal ini membuat kehidupan
kantor di era adaptasi kebiasaan baru
tidak lagi seperti dulu. Apalagi sejak
dikeluarkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang

Panduan Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.
Para pekerja kantoran, termasuk
Anda, harus membiasakan diri dengan
langkah-langkah untuk mencegah dan
mengendalikan potensi penularan
Covid-19 di lingkungan kerja.
Nah, inilah yang harus Anda perhatikan
saat kembali bekerja pasca Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB):
Menggunakan masker selama di
tempat kerja, selama perjalanan dari
dan ke tempat kerja, serta setiap keluar
rumah.
Satu hari sebelum masuk bekerja
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Biasakan
Pola Hidup Bersih
KEMENKES juga menetapkan aturan
mengenai pola hidup bersih dan
sehat bagi para pekerja selama di
tempat kerja maupun saat di rumah.

Jangan
memaksakan diri
ke kantor saat
mengalami gejala
demam/nyeri
tenggorokan/batuk/
pilek/sesak napas.
bagi pekerja yang melayani pelanggan
atau tamu.
Tidak memaksakan diri ke kantor
saat mengalami gejala demam/nyeri

tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas.
Perusahaan disarankan untuk memberi
kelonggaran tentang kewajiban
menunjukkan surat keterangan sakit.
Biasakan mendeteksi diri (self
monitoring) dan melaporkan jika
mengalami demam/sakit tenggorokan/
batuk/pilek selama bekerja.
Saat baru kembali dari perjalanan
dinas ke negara/daerah terjangkit
Covid-19, lakukan karantina dan
pemantauan mandiri di rumah selama
14 hari terhadap gejala yang timbul.
Ukur suhu dua kali sehari.
Nah, sudah tertibkah Anda
menjalani kenormalan baru ini?

Rutin bersihkan peralatan kerja Anda dengan disinfektan.

Selama di tempat kerja
Begitu sampai, segera cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir.
Gunakan siku untuk membuka pintu
dan menekan tombol lift.
Bersihkan meja/area kerja dengan
desinfektan.
Upayakan tidak sering menyentuh
fasilitas/peralatan yang dipakai
bersama di area kerja.
Tetaplah menjaga jarak dengan rekan
kerja minimal 1 meter.
Usahakan aliran udara dan sinar
matahari masuk ke ruang kerja.
Biasakan tidak berjabat tangan.
Tetap mengenakan masker.

Saat tiba di rumah
Ketika tiba di rumah, segera
ganti pakaian dan mandi.
Jangan bersentuhan dengan
anggota keluarga sebelum
membersihkan diri.
Cuci pakaian dan masker dengan
deterjen.
Sebelum membuang masker
sekali pakai, robek dan basahi
dengan desinfektan agar tidak
mencemari petugas pengelola
sampah.
Jika dirasa perlu, bersihkan
handphone, kacamata, dan tas
dengan desinfektan.
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melakukan Self Assessment Risiko
Covid-19 untuk memastikan tidak
dalam kondisi terjangkit Covid-19.
Melakukan pengukuran suhu tubuh
(skrining) di setiap titik masuk tempat
kerja.
Menerapkan physical distancing
atau jaga jarak, dengan cara:
Tidak berkerumun pada pintu masuk
untuk mengatur jarak antrean, sesuai
penanda di lantai atau petunjuk yang
tersedia.
Tidak berebut masuk ke dalam lift,
mengikuti penanda pada lantai lift di
mana penumpang lift harus berdiri
dengan posisi saling membelakangi.
Saat menggunakan tangga, gunakan
jalur yang sudah ditentukan. Misalnya
jalur kanan untuk yang naik, dan jalur
kiri untuk yang turun.
Mengikuti pengaturan tempat
duduk agar berjarak 1 meter pada
meja/area kerja, saat melakukan
meeting, di kantin, saat istirahat, dan
lain-lain.
Membiasakan diri bekerja secara
berjarak dengan rekan lain, karena
sebagian kantor telah memasang
penyekat tambahan di meja kerja atau
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10 Syarat

Bisnis Waralaba

Punya usaha sendiri boleh jadi cita-cita sebagian orang.
Salah satu pilihan memulai usaha adalah dengan meminang
bisnis franchise atau waralaba.

Baca, tanya, dan pahami seluk beluk bisnisnya, jangan segan negosiasikan.

S

ELAIN praktis karena tidak usah
merintis dari nol, juga bisa mulai
dari modal kecil. Namun begitu,
ada kiat-kiat dalam memilih partner
franchise supaya nantinya benar-benar
dapat untung bukan buntung. Yuk kita
simak, apa saja syaratnya! Menurut
pakar waralaba Rofian Akbar, ada 10 hal
yang mesti diperhatikan.
Dapat Dinikmati
Pada model franchise investor owneroperator. Pilih bidang usaha yang
rutinitas kesehariannya bisa Anda
nikmati. Bila tidak, kebosanan cepat
mendera dan akhirnya mengikis habis
passion berwirausaha.

1

Dibutuhkan Konsumen
Pilih bisnis yang tetap dibutuhkan meski
di situasi krisis (atau pandemi). Contoh:
barber shop atau salon (rambut harus
selalu dipotong); kebutuhan anak-anak
(pendidikan dan ritel produk anak-anak),
laundry, makanan dan minuman, produk

2

fashion wanita, kecantikan wajah, hobi,
perawatan mobil.
Ada Permintaan Pasar
Pilih produk yang memiliki kecukupan
pasar di wilayah Anda. Dalam arti
ada permintaan (demand) cukup dan
cenderung terus meningkat.

3

Kisah Sukses Bukan Jaminan
Sukses di kota lain, bukan jaminan produk
itu akan sukses di lokasi Anda. Kekuatan
pemimpin pasar di suatu daerah
juga terlihat dari kepiawaian mereka
menghadapi pesaing dari daerah lain.

4

Sesuai Kemampuan Dana
Sesuaikan kemampuan modal Anda.
Meski bank banyak menawarkan kredit
khusus waralaba, sebaiknya tidak
bergantung pada pembiayaan bank.
Kalau pun kepepet, jumlah pinjaman
tidak lebih dari hutang dagang. Ingat!
Margin keuntungan harus dibagi dengan
pewaralaba (franchisor) dalam bentuk

5

franchise fee dan royalti. Jadi bila ada
tambahan pembayaran bunga pasti
makin membebani cicilan.
Cek Reputasi Pewaralaba
Reputasi dan integritas pewaralaba harus
terpercaya., baik perusahaan, pemilik dan
tim manajemennya. Waralaba itu terkait
prospek dan hubungan jangka panjang,
minimal lima tahun. Maka lakukan
observasi pada orang-orang yang sedang,
atau pernah menjadi terwaralaba.
Termasuk pegawai pewaralaba, pegawai
terwaralaba, bankir dan pemasok.

6

Cek Proyeksi Keuangan
Teliti semua asumsi proyeksi keuangan
dari pewaralaba. Mulai harga jual,
margin keuntungan, volume penjualan,
jumlah pelanggan, jumlah nominal
transaksi per pelanggan, biaya sewa
tempat, biaya listrik bulanan, dan gaji
pegawai. Pewaralaba abal-abal kerap
kurang realistis dengan standar gaji
di bawah UMR. Tambahkan survei

7
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Teliti Kontrak Kerjasama
Teliti isi kontrak perjanjian waralaba.
Perhatikan kewajiban pewaralaba
dan terwaralaba, serta pembatasan
yang diberlakukan terhadap Anda.
Teliti kejelasan syarat dan biaya
perpanjangan perjanjian waralaba,
bila jangka waktu perjanjian
berakhir. Cermati hal-hal yang dapat
mengakibatkan pemutusan hubungan
waralaba, serta aspek-aspek
terkait exit strategy (pengalihan
hak waralaba kepada pihak lain,
perubahan kepemilikan saham
perusahaan Anda, hak ahli waris, dan
sebagainya). Jangan segan bertanya
dan negosiasikan hal-hal yang perlu.

8

Pastikan Jaminan Tercantum
Bila ada jaminan atau garansi
tertentu, pastikan jaminan itu
tercantum dalam kontrak dan katakatanya mudah dipahami. Pastikan
ada kesamaan persepsi mengenai
definisi balik modal dan pastikan pula
kejelasan persyaratan berlakunya
jaminan ini.

9

Pilih Lokasi Terbaik
Rekomendasi pewaralaba terhadap
lokasi yang Anda ajukan tidak
memberi jaminan bisnis akan lancar.
Bila perlu, sewakan tempat Anda ke
pihak lain, kemudian Anda menyewa
lokasi lain yang lebih strategis. Biaya
sewa tempat murah akan jadi mahal
ketika tidak signifikan menarik jumlah
pelanggan karena membengkakkan
biaya promosi.

Merek-Merek Franchise
Jawara 2019
MEDIO Maret, Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama
Majalah Franchise menggelar acara Market Leader Awards
2020. Acara ini sebagai ujung dari survei market leader
terhadap merek-merek waralaba yang konsisten bertumbuh.
Saat ini, meski dilanda badai pandemi Covid-19,
bisnis UKM dan ultramikro di Indonesia masih mencatat
pertumbuhan meski tidak sedikit yang bertumbangan. Rofian
Akbar, Pemimpin Majalah Franchise Indonesia mengatakan,
peraih Market Leader 2020 adalah merek pemimpin pasar
pada tahun 2019. “Mereka tidak hanya memimpin dalam
jumlah gerai, tetapi memiliki bisnis terbesar per kategori
produk tersebut,” kata Rofian.
Merek Franchise Peraih Market Leader Awards 2020:
Depo Air Munum Biru, Crispyku, Indomaret, Primagama,
Ray White, Global Art, Apotek K-24, Martha Tilaar, Kebab
Turki Baba Rafi, Oto Bento, Mom n Jo, Shop&Drive, Ayam
Bakar Wong Solo, Ayam Penyet Surabaya, dan Auto Glaze.
Business Opportunity Market Leader Awards 2020:
Orchi, Green Nitrogen, TAPISI, Ayam Keprabon, Golden
Telor, Carfix, dan Auto Clean Waterless.
Peraih Anugerah The Best to Invest Awards 2020:
Ayam Dadar Bandung, Kopi Ruang Hati, Ngikan Yuk, Dapur
serundeng, Mr Crispy, Hey Steak, Nasi Kulit Malam Minggu,
Asetehe, Kuch2hotahu, Naakthaibun, Trians Brownies,
Uncledazs, dan Nyopee.

10
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Pilih bisnis yang
dibutuhkan
konsumen kapan
pun.
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lapangan dengan memantau gerai
mereka selama seminggu. Lalu buatlah
proyeksi keuangan versi Anda dengan
asumsi yang sudah diverifikasi. Jangan
percaya mentah-mentah angka-angka
yang dipromosikan.
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Bikin Mainan

Seperti Sungguhan
FOTO-FOTO: YULIANDI

Melihat lekuk bodi dan
detail parts adalah salah
satu cara menikmati
diecast. Namun, ada cara
lain lo menikmati koleksi
miniatur kendaran Anda.

M

mencakup focal length yang luas seperti
18mm. Beberapa lensa smartphone juga
menawarkan daya tangkap yang lebar.
Untuk memotret, inilah beberapa tips
yang perlu diperhatikan.
Tentukan dulu konsep foto.
Sesuaikan konsep atau tema
foto dengan mobil mainan yang akan
diabadikan. Misalnya diecast jip 4x4
akan menarik diabadikan di diorama
bertema off-road atau mobil sport klasik
dipadupadankan tema cahaya lampu
kota di malam hari.

SHUTTERSTOCK

ENGOLEKSI miniatur
mobil (diecast) memang
menarik. Detail miniatur
kendaraan yang apik serta menyerupai
aslinya menjadi daya tarik untuk
dilihat-lihat. Mengamati bodi, lampu
mobil, hingga velg yang akurat jadi
keasyikan tersendiri. Beberapa kolektor
mengombinasikannya dengan diorama
agar menjadi lebih menarik lagi.
Tapi koleksi diecast tidak hanya
menarik untuk diamati. Diabadikan
dengan kamera pun juga menyenangkan.
Dalam fotografi, kini ada genre baru
perkembangan dari still life dan toy
photography, yaitu diecast photography.
Seperti namanya, genre ini adalah
aktivitas memotret obyek mobil mainan
secara konseptual sehingga foto yang
dihasilkan (biasanya) terkesan seperti
aslinya.
Untuk memotret itu, para penggemar
foto diecast dituntut untuk dapat
menggambarkan sebuah adegan diecast.
Tentunya komposisi yang ditampilkan
harus pas, terkait ukuran kendaraan
(skala), figur, serta properti lainnya.
Seperti halnya genre foto lainnya,

1

Hidupkan obyek dengan properti sesuai
karakter mobil.

komposisi pencahayaan yang menerpa
objek juga harus diperhatikan.
Tips Memotret Diecast
Kita bisa memotret diecast
menggunakan kamera jenis apapun, dari
DSLR (Digital Single Lens Reflex) hingga
smartphone berkamera sekalipun. Yang
penting, lensa yang digunakan cukup
lebar untuk mengabadikan diorama
secara luas. Lensa kit bawaan kamera
mirrorless atau DSLR biasanya sudah

Siapkan properti atau area foto.
Properti akan menjadi penunjang
konsep foto diecast. Terutama jika
diorama yang akan difoto dibuat sendiri,
tidak mengandalkan kondisi alam.
Amplas halus misalnya bisa diubah
menjadi properti jalanan beraspal.

2

Perhatikan pencahayaan.
Pencahayaan artifisial (lampu)
atau matahari (available light) dari
samping akan membuat diecast lebih
berdimensi.

3
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The Old Guar
d
The Politician
Mystic Pop-up
Bar

Bioskop Belum Buka?

Di Netflix Saja!
Belum bisa nonton film di bioskop? Tak masalah. Karena
layanan streaming film terus menyediakan film-film
untuk menemani aktivitas Anda di rumah. Hati-hati,
jangan sampai ketagihan nonton sampai lupa bekerja, ya.
The Old Guard
Andy (Charlize Theron) adalah
tentara rahasia yang bisa hidup abadi.
Ia didukung empat ninja yang selama
berabad-abad melindungi manusia di
dunia. Namun, jejak mereka sebagai
tentara rahasia terungkap dalam
suatu misi darurat. Tim ini terancam
dieksploitasi untuk kepentingan
segelintir pihak.
Pemeran: Charlize Theron, KiKi Layne,
Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts,
dan Luca Marinelli.

FOTO-FOTO: IMDB

The Politician: Season 2
Payton Hobart memasuki tahun
ketiganya di Columbia University dan
bersiap menjadi kandidat senator
negara bagian New York. Dengan
dukungan manajer kampanyenya,
Hadassah Gold, Payton merasa
lawannya, Dede Standish, akan mudah
dikalahkan. Namun Payton harus

melakukan apa saja agar sukses,
termasuk melakukan kebohongankebohongan.
Pemain: Ben Platt, Gwyneth Paltrow,
Jessica Lange, Beth Middler
The Kissing Booth 2
Setelah menghabiskan musim
panas bersama, Noah kuliah ke
Harvard, sedangkan Elle kembali
ke SMA-nya. Namun tidak mudah
menjalani long distance relationship,
karena Elle menjadi dekat dengan
teman sekelas barunya, Marco.
Sementara itu, Noah juga dekat
dengan teman kampusnya, Chloe. Elle
harus memutuskan siapa yang lebih
dicintainya.
Pemeran: Joey King, Joel
Courtney, Jacob Elordi,
dan Molly
Ringwald
2
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Mystic Pop-up Bar
Serial yang diadaptasi dari komik
webtoon ini menceritakan kisah Wol
Ju (Hwang Jung Eum) seorang pemilik
bar yang berusia 500 tahun. Untuk
tetap bertahan hidup, Wol Ju harus
menyelesaikan masalah emosional
100.000 pelanggannya. Caranya, dengan
memasuki mimpi-mimpi mereka.
Pemain: Hwang Jung-eum, Yook Sungjae, Choi Won-young
JU-ON: Origins
Serial yang diadaptasi dari film
horor Jepang Ju-On ini terdiri atas
enam episode. Serial ini berfokus
pada kisah nyatanya, yaitu bagaimana
awal mula dari “rumah terkutuk”
yang menjadi inspirasi utama
filmnya. Serangkaian teror pun
menimpa semua orang yang pernah
menginjakkan kaki di rumah tersebut.
Pemain: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina
Kuroshima, Ririka, Koki Osamura,
Seiko Iwaido, dan Tei
Ryushin.
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Kuis

Posting
Di IG, Ada
Hadiahnya!
Insan PNM seantero Indonesia!
Ayo tunjukkan bakat fotografimu!
Caranya mudah bin gampang. Posting foto kamu
di akun Instagram masing-masing.
Terus…
Tag @pnm_persero.
Tulis juga cerita dibalik foto kamu di caption dan
jangan lupa, beri tagar #kuisPNMagz08 ya.
Tema foto: bebas. Kamu boleh memposting
maksimal tiga (3) foto. Ingat, akun kamu jangan
digembok ya supaya kami bisa menilai fotomu.
Tiga (3) karya paling menarik, berhak menikmati
pulsa Rp100 ribu dan tampil kece dengan
paket merchandise eksklusif PNM dari redaksi
PNMagz.
Yuk mari, posting sekarang juga!
Karena, eh, karena, postingan untuk kuis ini
berakhir pada 31 Agustus 2020

HADIAH KUIS
EDISI 008/2020

Pengumuman pemenang pada 1 September
2020. Tiap pemenang akan dihubungi via DM
Instagram.
Foto-foto pemenang akan dimuat di
PNMagz edisi 09/2020

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani

| 51

Berbagi Cerita
Punya ide kreatif buat di-share…?
Punya cerita menarik nan inspiratif…?
Punya produk yang ingin dipromosikan...?
Atau punya konten keren yang ingin di-share...?
Jangan biarkan berlalu begitu saja
Buruan kirim dalam bentuk tulisan
Pendek boleh, panjang pun tak mengapa
Pastinya di antara 200 sampai 800 kata
Lebih sip disertai foto
Dua frame minimal, delapan frame maksimal
Style fotonya dinamis, aktif dan enggak pesimis
Jangan lupa beri caption
Nih! E-mail ke corcommpnm@gmail.com
Atau silakan antar langsung ke Divisi SPR,
Lt. 10 Kantor Pusat Menara Taspen
Ayo!
Berbagi Cerita Berbagi Gagasan!

Tim SPR:
“Kami tunggu
naskah cerita
dan gagasan mu,
yaaa….!”
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Berbagi Gagasan

Belanja Mudah
Harga Terjangkau
Langsung Antar

PNM Juara

Top Up PNMDigi di sini :
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