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EDITORIAL
S
Arief Mulyadi
Direktur Utama PNM

TRAVA Challenge! Ya, di kalangan pesepeda, belakangan ini
cukup marak tren Strava Challenge. Ini adalah gimmick virtual
cycling dengan memanfaatkan aplikasi Strava. Ini adalah
aplikasi yang cukup popular di kalangan olahragawan, umumnya
pesepeda dan pelari, karena mampu merekam catatan perjalanan
rute sepedaan atau lari.
Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa mencatat capaian fitness tubuh
kita, misal heart rate (detak jantung) selama berolahraga, elevation
gain (jumlah naik-turun ketinggian yang dilalui), dan semua catatancatatan performance olahraga. Inilah yang kemudian dimanfaatkan
untuk Strava Challenge. Ada yang challenge-nya capaian jarak
gowes 500 kilometer dalam sebulan, ada yang 1000 kilometer, dan
sebagainya. Ada yang pesertanya individual, namun ada juga yang
kelompok.
Ibarat Strava Challenge, pemanfaatan teknologi lewat Pusat
Monitoring Pemberdayaan (PMP) serta pembekalan telepon selular
kepada para pendamping nasabah PNM Mekaar, tujuan tak lain dan
tak bukan adalah agar kita bisa memonitor perkembangan capaian
kita dengan lebih baik.
Sebagaimana para olahragawan pemakai Strava, dengan PMP kita
menjadi lebih bisa mengukur, merencanakan, dan mengatur strategi
untuk mencapai performance yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Jika para Strava Challenger selalu terpacu dengan capaian rekan
olahragawan, maka rasanya hal yang sama bisa terjadi pada para
“PMP Challenger”.
Tetap semangat. Stay safe, stay healthy, stay passionately!

Daftar isi
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UMKM Bangkit,
Ekonomi
Indonesia Pulih
Hantaman Covid-19
membawa perekonomian
nasional ke arah resesi
ekonom, ditandai
pertumbuhan negatif
atau kontraksi. Namun,
perlahan kini mulai pulih.
Buktinya, hingga 26

Oktober 2020, jumlah
nasabah PNM meningkat
sampai 7.254.722
PNM Mekaar dan
76.117 ULaMM dengan
pembiayaan mencapai
Rp 1,776 T untuk PNM
Mekaar dan Rp 18,256 T
untuk ULaMM.
Tanda bangkitnya UMKM
dan nasabah PNM adalah
kabar bagus untuk kita
semua. Semoga ekonomi
Indonesia semakin maju
dan masyarakat semakin
sejahtera!
Sumber: Data PNM per 26 Oktober 2020

@pnm_persero
Permodalan Nasional Madani
PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Pembiayaan & pendampingan usaha mikro
kecil dan super mikro melalui program
#ULaMM & #Mekaar
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Jakarta, Juli 2020

Pusat Monitoring PNM

P
FOTO-FOTO: DOK. PNM

T PNM juga mendapat
giliran menerima
kunjungan. Ada dua
kunjungan. Pertama, Kamis
(16/7) ketika Tim KBUMN
Risk Vintage berkunjung
dan berjumpa EVP
Keuangan dan Operasional
(KDO) Sunar Basuki.
Berikutnya, Selasa (28/7),

saat Anggota DPR-RI Komisi
VI, Nusron Wahid melihat
langsung Sistem IT PNM
di Ruang Monitoring
ditemani Direktur Utama
(Dirut) Arief Mulyadi,
Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko (KMR)
M.Q. Gunadi dan EVP KDO
Sunar Basuki.

Banten, Jabar, Jatim, Juli 2020

PNM Tetap Bergerak
ke Berbagai Daerah

T

ETAP berpedoman
protokol kesehatan
Covid-19, para Pimpinan
PT PNM melakukan
perjalanan ke beberapa
daerah di Pulau Jawa
untuk berkunjung dan
memberikan pengarahan.
Mulai dari Kantor PNM
ULaMM Cabang Tangerang
dan Serang (1/7), PNM
Mekaar Kronjo, Serang
(13/7), Gerai Bunda Sugih
Bekasi, Pondok Pesantren
An Nawawi Tanara, Serang
(13/7), Kantor ULaMM
Kediri dan PNM Mekaar

Wonokromo (16/1), Kantor
ULaMM Blitar (17/7),
nasabah Mekaar warung
kopi Surabaya (18/7) dan
terakhir Kantor ULaMM
Garut (27/7).
Tugas tersebut dilakoni
para Pejabat seperti
Komisaris Utama Rully
Indrawan, Direktur Bisnis
1 Abianti Riana hingga EVP
Pengembangan dan Legal
(PDL) Rahfie Syaefulshaaf.
Bahkan di Blitar dan
Surabaya, turut hadir Staf
Khusus Presiden Bidang
Ekonomi Arif Budimanta.

Jakarta, Juli 2020

Subsidi Bunga untuk UMKM

P

ERSIAPAN mematangkan
skema subsidi bunga
bagi nasabah terus dilakukan
PT PNM. Ada empat kali
pertemuan terkait hal
tersebut. Diawali Jumat
(3/7) video conference Rakor
bertajuk Progres Skema
Subsidi Bunga UMKM dan
Penjaminan Modal Kerja,
dipimpin Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan dan dihadiri Dirut,
Direktur Keuangan dan EVP
PDL.
Keesokan harinya, Sabtu
(4/7), EVP PDL Rahfie
Syaefulshaaf rapat bersama

Inspektorat di Kementerian
BUMN guna persiapan dan
penyerahan data nasabah
penerima subsidi bunga.
Meeting daring dari ruang
kerja masing-masing
membahas program subsidi
bunga berlanjut lagi di Rabu
(8/7). Kali ini EVP Bisnis
ULaMM Kindaris, turut hadir.
Jelang akhir Juli, Jumat
(24/7), Dirut Arief Mulyadi,
Direktur Bisnis 1 Abianti Riana
dan EVP KDO Sunar Basuki
ber-video conference dengan
Wakil Menteri Keuangan
RI Suahasil Nazara terkait
pelaksanaan subsidi bunga
Non-KUR.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
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Sepuluh Kali Meeting PaDi

S
PNM dan Pemulihan
Ekonomi Nasional

G

UNA mempercepat program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah
melalui PP 23/2020, PNM berperan aktif melakukan
berbagai langkah. Seperti menggelar rapat daring
bertema Dukungan Usaha Mikro, Koperasi, dan
Bansos Produktif, Kamis (9/7). Selanjutnya, Sabtu
(25/7), melaksanakan video conference beragenda
Pembahasan Program Kredit Usaha Rumah Tangga
untuk mendukung PEN.
Rapat daring ini kemudian dilanjutkan pada Senin
(27/7) dengan melibatkan PIP dan LPDB. Masih
di hari yang sama, agenda rapat fokus pada topik
pembahasan program bansos untuk mendukung PEN.
Dirut Arief Mulyadi, EVP PDL Rahfie Syaefulshaaf, EVP
KDO Sunar Basuki ikut andil dalam rapat-rapat ini.
PEN sendiri adalah salah satu rangkaian kegiatan
untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap
perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan,
pemerintah menjalankan program PEN sebagai
respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang
berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal
atau UMKM.

E
Sukabumi, 3-4 Juli 2020

Rapat dan Survey
Penguatan Sejuta Nelayan

VP KDO Sunar Basuki
melangkahkan kaki ke
kantor PPN Pelabuhan Ratu
dan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Palangpang, Ciwaru,
Sukabumi pada Jumat -Sabtu
(3-4/7). Koordinasi ini
untuk mendukung program
Penguatan Program Satu
Juta Nelayan Berdaulat bagi

Mulai rapat progress
report PaDi UMKM di
PNM (3-15-24/7), weekly
pleno meeting dengan
Kementerian BUMN (615/7), video conference
simulasi dashboard PaDi
(9/7), pleno dengan BUMN
lain dan KBUMN (13-2027/7) hingga tindak lanjut
trial real transaksi (17/7).
Peserta tetapnya meliputi
Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko M.Q.
Gunadi, EVP Bisnis ULaMM
Kindaris, dan EVP PDL
Rahfie Syaefulshaaf.

Nelayan, Pembudidaya dan
Pengolah Produk Kelautan
dan Perikanan. Program
yang bertujuan menaikkan
perekonomian para nelayan
berbasis teknologi digital
ini, dilansir Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan investasi
pada April 2019.

Edisi 009 / 2020

Jakarta, Juli 2020

EJAK Pasar Digital
(PaDi) UMKM di-launch
Menteri BUMN Erick
Thohir pertengahan Juni,
program platform digital
kolaborasi sembilan BUMN
yang mempertemukan
UMKM dengan BUMN ini
terus digenjot realisasinya.
Terlihat dari intensitas
rapat yang begitu padat
dilakukan PNM sebagai
salah satu pemeran penting
program PaDi UMKM.
Tak kurang dari sepuluh
meeting sudah dilakukan
selama sebulan!

FOTO-FOTO: DOK. PNM
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Jakarta, 11-14 Agustus 2020

Integrasi Layanan dan Akad
Pembiayaan Ultra Mikro

D

IRUT PNM Arief
Mulyadi, Direktur
Keuangan Tjatur H.
Priyono dan EVP KDO
Sunar Basuki, Selasa (11/8)
bersama melakukan video
conference membahas
persiapan launching
integrasi layanan dan data

ultra mikro. Tiga hari
kemudian, Jumat (14/8)
bertempat di Graha MR
21, Dirut bersama EVP
KDO menandatangani akad
pembiayaan ultra mikro
antara Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) dengan PT
PNM.

Jakarta, 4-12 Agustus 2020

PNM dan Jamdatun

P

ERAN, fungsi dan
tugas pemberdayaan
PT PNM bagi para pelaku
ultra mikro, mikro, kecil dan
menengah perlu mendapat
dukungan dan penguatan
secara hukum. Maka dari
itu, sejak Selasa (4/8), PNM
diwakili EVP PDL Rahfie
Syaefulshaaf berjumpa
Jaksa Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara (Jamdatun) Feri
Wibisono di Ruang Rapat
Lt.10, Menara Taspen.
Agendanya, membahas
teknis rencana MoU antara
PT PNM dengan Kejaksaan
Agung RI.

Seminggu lebih
kemudian, Rabu (12/8),
bertempat di Lantai 17
Menara Taspen, perjanjian
kerja sama antara PT PNM
dengan Kejaksaan Agung
RI ditandatangani dua
belah pihak. Kejaksaan
Agung RI diwakili Jamdatun
Feri Wibisono, sementara
PT PNM diwakili Dirut
Arief Mulyadi, Hari yang
terbilang istimewa karena
penandatangan kerja
sama tersebut jatuh pada
Hari Nasional UMKM dan
lebih dari 350 insan PNM
menyaksikannya melalui
Zoom Meeting.

Ternate, Pantura, 4-7-8 Agustus 2020

Kunjungan ke Ternate
dan Pantura Jawa

K

UNJUNGAN ke daerah
memberikan arahan
menjadi agenda wajib bagi
para pimpinan PT PNM.
Memasuki Bulan Agustus
EVP Bisnis ULaMM Kindaris
bergerak ke Kantor PNM
Mekaar Cabang Ternate,
Selasa (4/8). Sementara
itu, pada Jumat (7/8),
EVP Pengembangan dan
Legal Rahfie Syaefulshaaf
menyusur Pantura Jawa

Barat dan singgah di Kantor
ULaMM Cabang Indramayu,
Kantor Mekaar Sindang dan
Kantor ULaMM Cirebon.
Keesokan harinya, Sabtu
(8/8), EVP PDL kembali
bertandang ke Kantor
ULaMM Indramayu guna
menemani Anggota DPR RI
Komisi VI Herman Khaeron
yang berkunjung ke sana.
pembiayaan oleh PNM guna
mendukung usahanya

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
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Rapat Bersama BPK dan
Tindak Lanjut Review BPKP
Sebelas hari kemudian,
Jumat (14/8), Direktur
Kepatuhan dan Manajemen
Risiko M.Q. Gunadi rapat
daring dari ruang kerjanya
untuk membahas tindak
lanjut hasil review BPKP atas
data debitur calon penerima
subsidi bunga margin.

Jakarta, Agustus 2020

Peluncuran PaDi UMKM

S

ETELAH dibahas matang di Bulan Juli, Rabu (5/8)
Dirut, Direktur Keuangan, Direktur KMR, EVP Bisnis
ULaMM dan EVP PDL ber-video conference membahas
rencana peluncuran PaDi UMKM. Lima hari kemudian,
Senin (10/8) rapat daring pleno proyek PaDi digelar
bersama BUMN lain dan Kementerian BUMN. PNM
diwakili Direktur KMR, EVP Bisnis ULaMM dan EVP
PDL. Usai membahas bersama BUMN dan KBUMN,
Jumat (14/8), Direktur KMR memantau laporan
perkembangan proyek PaDi UMKM via online meeting.
Meeting ini menjadi pertemuanpersiapan terakhir
karena pada Selasa (18/8), proyek Pasar Digital (PaDi)
UMKM akhirnya diluncurkan. Bertempat di Plaza
Mandiri Lt.3, Jakarta, Dirut PNM Arief Mulyadi hadir
menyaksikan peluncuran tersebut.

Jakarta, Agustus 2020

Satgas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi
Nasional

S

ATGAS Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi
Nasional adalah salah
satu bagian dari Komite
Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi
Nasional. Satgas yang
dibentuk Bulan Juli melalui
Perpres No. 8/ 2020 ini
punya enam tugas. Empat
menjadi fokus dan salah
satunya adalah program
UMKM.
Program UMKM-nya
dipecah jadi enam kegiatan.
Yakni penempatan dana (Rp
78,78 triliun), subsidi bunga
(Rp 35,28 triliun), belanja

Imbal Jasa Penjaminan
(IJP) Rp 5 triliun, PPh
Final UMKM DTP (Rp
2,4 triliun), Penjaminan
Modal Kerja (Rp 1 triliun)
dan Pembiayaan Investasi
Koperasi (Rp 1 triliun).
Untuk mengakselerasi
berputarnya program ini,
PT PNM -sebagai bagian
dari Satgas- punya peran
sangat strategis. Maka
jangan heran bila agenda
Agustus Dirut, EVP KDO dan
EVP PDL kerap diisi rapat
mingguan, diskusi internal
dan koordinasi terkait
Satgas.

Edisi 009 / 2020

S

ENIN (3/8) Dirut Arief
Mulyadi, Direktur
Keuangan Tjatur H. Priyono
dan EVP Pengembangan dan
Legal Rahfie Syaefulshaaf
berkunjung ke Gedung Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI. Mereka rapat bersama
Anggota VI BPK RI.

12 | Agenda Kita: September 2020

Jakarta, September 2020

Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

P

ANDEMI jelas memberikan
dampak yang nyata pada
masyarakat. Karena itu program
pemerintah Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) menjadi penting. PNM
Mekaar menjadi sangat berperan
dalam hal pemulihan perekonomian
masyarakat. Pemberdayaan anggota
masyarakat dari rumah-rumah
menjadi salah satu pondasi pemulihan
ekonomi secara langsung.
Oleh karena itu monitoring PNM
Mekaar selama pandemi ini tetap
berjalan, meskipun dilakukan secara
online. Salah satunya adalah sharing
knowledge Kepala Regional PNM
Mekaar yang berlangsung pada
Jumat, 11/9/2020. Video conference
ini juga dihadiri oleh Meidyah
Indreswari selaku Komisaris dan
Direktur KMR. Pegawasan terhadap
Program PEN terkait subsidi bunga/
margin di lingkungan BUMN juga
terus dilakukan meskipun lewat video
conference. Seperti dalam rapat

koordinasi pengawasan yang diikuti
oleh Direktur Utama dan EVP PDL
pada Selasa, 15/9/2020.
Selain itu, koordinasi Komite
UMKM Satuan Tugas Pemulihan
dan Transformasi Ekonomi Nasional
juga selalu dilaksanakan lewat video
conference. Pada Rabu 2/9/2020,
rapat komite ini dihadiri oleh Direktur
Utama, EVP KDO, dan EVP PDL. Dan
implementasi bantuan presiden
kepada sluruh KRM juga menjadi
pembahasan penting. Karena itu
pada Kamis 17/9/2020, lewat video
conference, rapat yang dihadiri
oleh EVP PDL ini membahas juklak
(petunjuk pelaksanaan) bantuan
presiden ini. Dan pada Rabu 9/9/2020
diadakan pembahasan tentang
pemeriksaan dan entry meeting
pemeriksaan pendahuluan atas
pengelolaan dana untuk Program
Penanganan COVID-19. Pertemuan
ini dihadiri oleh Direktur Keuangan,
Direktur KMR dan Jajaran EVP.
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Berbagi Ilmu lewat
CEO dan Kompas Talks

B

Edisi 009 / 2020

ERBAGI kisah sukses, berbagi visi-misi, dan
berbagi strategi bisnis melalui media massa
bisa menumbuhkan kompetisi yang lebih sehat.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berbagi kisahkisa di atas melalui acara CEO Talks di saluran
televisi Berita Satu (Kamis, 3/9/2020) dan Kompas
Talks lewat Instagram Live pada 18/9/2020.

Jakarta, September 2020

Mendorong Pasar
Digital UMKM

D

I era digital, belanja secara online
sudah menjadi gaya hidup masyarakat.
Apalagi kondisi pandemi justru mendorong
kebiasaan berbelanja online makin
meningkat tajam. Kondisi ini seharusnya
menjadi “booster” bagi penjualan secara
online. Inisiatif Pasar Digital UMKM
(padiumkm.id) sudah dijalankan. Namun
masih perlu dorongan lagi agar transaksinya
meningkat.
Karena itu evalusi Pasar Digital UMKM
terus dijalankan secara online. Rabu,
16/9/2020, Direktur KMR dan EVP PDL
mengikuti evaluasi Pasar Digital UMKM
bersama Pemcab ULaMM Selindo. Lalu
hari berikutnya, Kamis 17/9/2020, Direktur
Utama, Direktur KMR, EVP Bisnis ULaMM
dan EVP PDL menghadiri rapat UMKM
terkait dengan masih rendahnya transaksi
Pasar Digital UMKM. Lalu, Selasa 29/9/2020,
pembahasan berlanjut tentang implementasi
Pasar Digital bersama Direktur KMR, EVP
Bisnis ULaMM dan EVP PDL.
Sementara itu 18/9/2020 ada weekly
meeting pembahasan aplikasi inisiasi PNM
Mekaar. Pertemuan secara online ini dihadiri
oleh Direktur KMR dan EVP PDL.

14 | Agenda Kita: September - Oktober 2020
Jakarta, September 2020

Koordinasi New BOD

R

ESTRUKTURISASI BOD
dalam tubuh PNM
tentu saja dimaksudkan
agar performance PNM
makin moncer. Karena
itu, secara maraton,
ada koordinasi internal
para pimpinan dengan
BOD yang baru. Dimulai
dari Senin 28/9/2020.
Orientasi New BOD ini
dihadiri oleh Direktur

KMR, Direktur Bisnis,
Direktur Kelembagaan, dan
EVP Bisnis ULaMM. Lalu
29/9/2020, secara khusus
orientasi oleh BOD baru
untuk Direktur Bisnis dan
Direktur Kelembagaan.
Dan rapat BOC-BOD PNM
IM pada 30/9/2020, yang
dihadiri Direktur Utama
dan Direktur Keuangan.

Jakarta, September 2020

Koordinasi dengan
Pemerintahan

K

OORDINASI PNM
dilakukan dengan
berbagai pihak, dan tentu
saja dengan pemerintahan.
Rapat-rapat ini dilakuakan
secara online. Dimulai
pada 4/9/2020 dengan
Kenemkop UKM, membahas
pengembangan Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di wilayah
bencana. Rapat ini dihadiri
oleh EVP PDL. Lalu pada
Selasa 8/9/2020, Direktur
Utama, Direktur Bisnis 1,
dan EVP PDL rapat dengan
Menteri KPPPA. Sementara
rapat koordinasi dengan
Menteri BUMN dilakukan
oleh Direktur Utama PNM
pada Rabu 9/9/2020 di Plaza
Mandiri. Disambung pada
Rabu 15/9/2020, Direktur

KMR, Direktur Bisnis 1, EVP
Bisnis ULaMM, dan EVP KDO
ber-teleconference dengan
Otoritas Jasa Keuangan.
Kemudian rapat
dengan Dewan Pengawas
Syariah TW III 2020
yang dilaksanakan pada
17/9/2020 dan dihadiri
oleh Direktur KMR, EVP
Bisnis ULaMM, dan EVP
KDO. Lalu video conference
dengan Deputi Kemenkop
serta BNI pada Jumat,
18/9/2020. Ini dihadiri
oleh Direktur Utama,
Direktur KMR, EVP PDL,
dan EVP KDO. Koordinasi
dengan pemerintah ditutup
dengan rapat tertutup
bersama Presiden RI pada
28/9/2020 di Istana Negara
Republik Indonesia.
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Peringatan
Hari Kesaktian
Pancasila

P

ERINGATAN Hari Kesaktian
Pancasila dilaksanakan secara
online dan dihadiri oleh Direktur
Utama PT PNM Arief Mulyadi
(Kamis (1/10/2020). Pada hari yang
sama, Arief menghadiri peluncuran
Employee Value Proposition (EVP)
dan Employer Branding BUMN yang
juga dilakukan secara virtual. Selain
itu, diadakan perkenalan BOD PNM
baru dengan pemimpin cabang,
KRM, RPM, yang dihadiri oleh BOD
dan EVP.

Jakarta, 6 Oktober 2020

Audiensi dengan
Kementerian
Perindustrian

D

IREKTUR Kelembagaan Noer Fajrieansyah
menghadiri audiensi dengan Kementerian
Perindustrian di Kantor Kementerian Perindustrian
(Selasa, 6/10/2020).

Garut, 9 Oktober 2020

Audiensi dengan
Kementerian PPPA

D

IREKTUR Bisnis I Abianti Riana bersama Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga melakukan dialog
kepada para account officer dan nasabah Mekaar
Cabang Garut di rumah nasabah Mekaar Bayongbong
(Jumat, 9/10/2020).

FOTO-FOTO: DOK. PNM
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PNM Peduli Nasabah

K
Kulonprogo, Denpasar & Seminyak, Oktober 2020

Kunjungan ke Bali
dan Yogyakarta

S

EJUMLAH direktur
mengadakan kunjungan
di Yogyakarta dan Bali pada
pertengahan Oktober.
Direktur Bisnis mendampingi
Asdep Jasa Keuangan dan
Industri Informasi Kemenko
Perekonomian Agus Wibowo
ke nasabah Mekaar dan
ULaMM Yogyakarta di
Lendah, Kulonprogo (Selasa,
13/10/2020).
Direktur Kelembagaan
mengunjungi kantor cabang
dan nasabah PNM Mekaar
Mengwi – Denpasar, dan

pengrajin kulit – Seminyak,
Rabu (14/10/2020).
Kemudian mendampingi
Dirjen IKMA Kementerian
Perindustrian ke nasabah
PNM ULaMM Denpasar
di dan kantor produksi
Baliwine – Tabanan, Kamis
(15/10/2020). Pak Noer juga
melakukan kunjungan kerja
Reses Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2020-2021
Komisi VI DPR RI di Hotel
Trans Resort Bali bersama
Direktur Utama dan EVP
KDO.

epedulian kepada
nasabah dan
mayarakat selalu menjadi
salah satu “nyawa” PNM.
Salah satunya adalah
kepedulian PNM kepada
nasabah yang menjadi
korban bencana banjir di
Garut beberapa waktu
lalu. Secara simbolis, EVP
Bisnis ULaMM memberikan
bantuan kepada korban

lewat program PNM Peduli
Bencana Banjir Bandang
untuk nasabah PNM
Mekaar Garut Selatan
(Jumat, 16/10/2020).
Sementara itu, Minggu
25 Oktober 2020,
Direktur Utama Arief
Mulyadi mengunjungi
dan memberikan arahan
ke Klinik Al-Afiyah yang
menerima CSR dari PNM.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Pusat Monitoring
Pemberdayaan untuk
Memonitor Secara Realtime

P

USAT Monitoring
Pemberdayaan (PMP)
menjadi penting di era
industri 4.0 ini. PMP
merupakan data center
yang berfungsi memonitor
segala aktivitas bisnis serta
operasional PNM di seluruh
Indonesia. Melalui data

center ini seluruh data yang
telah teranalisa baik harian,
mingguan, hingga bulanan
dapat dimonitor secara
realtime dan online dengan
dukungan sistem IT terkini.
Senin, 12 Oktober, Wamen
II BUMN mengunjungi
ruang PMP ini.

Jakarta, November 2020

Rapat Melalui Video
Conference

ESKIPUN pandemi, namun keberlangsungan
bisnis tetap harus berjalan. Mengurangi
pertemuan secara fisik adalah salah satu cara menekan
risiko penularan. Oleh karena itu, rapat-rapat koordinasi
banyak dilakukan lewat video conference. Dia antaranya
adalah pembahasan revisi RKAP 2020 dan Rancangan
KPI 2021 dengan Keasdepan Bidang Perbankan dan
Pembiayaan (Selasa, 3/11/2020) yang dihadiri Direktur
KMR M.Q. Gunadi, EVP KDO dan EVP PDL Rahfie
Syaefulsaaf. Lalu ada pembahasan subsidi bunga dengan
KBUMN dan BPK RI (Jumat, 13/11/2020) yang diikuti
oleh Direktur KMR, EVP PDL, dan EVP KDO. Kemudian
rapat rutin mingguan Tim Satuan Tugas Transformasi
Ekonomi Nasional yang dihadiri oleh Direktur Utama,
EVP KDO, dan EVP PDL (Senin, 16/11/2020).
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Jakarta, Desember 2020

Komunikasi Kepada Publik

M

ENYAMPAIKAN
informasi kepada
publik melalui berbagai
platform media adalah
salah satu upaya PNM untuk
menjalin komunikasi yang
baik kepada publik. Inisiatif
ini dilaksanakan dalam acara
media briefing “Temu Media

PNM” di Menara Taspen
Lt 17, Kamis (10/12/2020).
Jajaran EVP menghadiri
acara ini. Sebelumnya,
pada 1/12/2020, Direktur
Utama PNM melakukan
syuting untuk talkshow
Festival Nasional Diskon di
Auditorium Plaza Mandiri.

Jakarta, November 2020

Kunjungan ke Ruang PMP

S

TAF Khusus Wakil Presiden RI Sukriansyah S. Latief,
yang didampingi Direktur Utama Arief Mulyadi dan
EVP KDO Sunar Basuki mengunjungi Ruang Monitoring
Pemberdayaan PNM, Kamis (5/11/2020). Pak Arief,
yang akrab disapa Kang ARM, juga mengikuti talkShow
“Kata Sandi With Sandiaga Uno” di Studio MCH - iNews
Tower, Senin (2/11//2020).

Jakarta dan Kabanjahe, Desember 2020

Penandatanganan Akte
Hibah dan PKS

A

GENDA di bulan
Desember diawali
dengan penandatanganan
Akte Hibah BTN yang
dihadiri EVP KDO
Sunar Basuki di Bank
BTN Harmoni, Selasa
(1/12/2020). Dilanjutkan
dengan kunjungan Direktur
Bisnis Anton Fahlevie ke
Kantor Mekaar Cabang
Kabanjahe, Sumatera Utara,
Rabu (2/12/2020).
Di ruang kerjanya,

jajaran BOD dan EVP
Bisnis ULaMM Kindaris
menghadiri entry meeting
Pemeriksaan Jarak Jauh
PT PNM (Persero) Tahun
2020, Kamis (3/12/2020).
Kemudian Direktur KMR
M.Q. Gunadi menghadiri
penandatanganan PKS
antara BNI dan PNM
untuk Pengalihan Dana
Program Kemitraan di
Graha BNI Lantai 11, Jumat
(4/12/2020).

Edisi 009 / 2020
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Laporan Utama

Catat! Target Nasabah 2020

Terlampaui

Saat pandemi Covid-19, banyak lembaga pembiayaan mengecilkan keran
lending-nya. Berbeda dengan PNM yang justru tetap membuka kucuran dana ke
masyarakat agar ekonomi nasional berbasis UMKM tetap bergerak.

B

ICARA bisnis di tengah pandemi
Covid-19 pastinya khasanah
mainstream yang muncul adalah
pesimis. Tidak mengherankan bila
kemudian gerak ekonomi nasional
melambat secara drastis. Namun
begitu, ibarat pepatah “blessing in
disguise, every cloud has a silver
lining” PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) berhasil memanfaatkan

celah sehingga performa bisnisnya
tetap di jalur kemenangan. “PNM
tetap konsisten pada ultra mikro
dan mikro dan kecil. Luar biasa
yang dilakukan PNM, mampu
mempertahankan performance yang
sudah dilakukan sebelumnya,” puji
Anton Fahlevie, Direktur Bisnis PT
PNM. FYI, PNM mencapai target 7 juta
nasabah di kuartal ketiga 2020, lo!

Ragam Langkah dan Pendekatan
Sedikit kilas balik, pada kuartal
pertama 2020 performa PNM boleh
dibilang masih baik-baik saja, “Sebelum
pandemi berlangsung (Maret) upaya
pencapaian target tujuh juta nasabah
masih on track,” kata Sunar Basuki,

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

1. Konsisten Penetrasi Pasar
dengan Prokes Covid-19
Pendekatan secara market didasari
sinyalemen bahwa market PNM
tetap ada bahkan meluas lantaran
banyak terjadi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan kantor-kantor
bisnis banyak yang tutup. Dalam
melakukan penetrasi pasar, PNM
menempuh cara dengan menyandang
protokol kesehatan Covid-19. Perlu
digarisbawahi adalah profil nasabah
PNM yang berada di level bawah.
Model bisnisnya berkenaan dengan
kebutuhan dasar kastemer. Hal ini
turut jadi landasan motivasi.

Para pelaku industri pembiayaan
juga ikut memberi andil secara tidak
langsung. Maksudnya? Lantaran
banyak industri pembiayaan
(kompetitor) berhenti atau sangat
selektif menyalurkan dana, maka
peluang mendapat nasabah juga
membesar karena kompetitor
berkurang. Lain kata, pendekatan
agresif para AO mendekati calon
nasabah menjadi salah satu faktor
kunci pencapaian target.

"Sektor perdagangan
kebutuhan dasar di
PNM Mekaar yang
duluan bergerak"
Sunar Basuki
Executive Vice President Keuangan
dan Operasional PNM

2. Dorongan Regulasi Pelonggaran
PSBB
Gayung bersambut kata berjawab,
bulan Juli, pemerintah memberi
kelonggaran atas kebijakan PSBB.
Pendekatan dari sisi kebijakan
pemerintah ini jelas mengakselerasi
upaya pemulihan interaksi PNM
dengan calon nasabah. Apalagi
sinyalemen tentang peningkatan
permintaan pasar ternyata benar
adanya, “Meskipun dengan batasanbatasan protokol Covid-19, namun
permintaan dari masyarakat bawah
itu tetap meningkat,” tegas Sunar
Basuki.
3. Agresif Kala Kompetitor
Berkurang
Nyatanya, akselerator tidak hanya
datang dari kebijakan pemerintah.

4. Suntikan Dana Pemerintah dan
Investor
Peluang pasar tanpa dukungan
modal boleh jadi sia-sia. Pemerintah
sangat mendukung gerak PNM
dengan menyuntikkan dana sebagai
modal ekspansi dalam bentuk
Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pendekatan dari sisi permodalan ini
terbagi atas dua termin. Pertama
tanggal 29 Juli 2020, sebesar Rp 1
triliun, lalu yang kedua di 3 Desember
2020 sebesar Rp 1,5 triliun. Dana
tersebut, digunakan untuk digitalisasi
perusahaan, pembinaaan PNM
Mekaar dan ULaMM.
Oh ya, PNM juga mendapatkan
tambahan dana dari penerbitan surat
utang atau obligasi tahap IV sebesar
Rp 1,7 triliun. Obligasi dengan tenor
1 tahun itu resmi diterima pada
4 Desember 2020 lalu. “Obligasi
dengan tingkat kupon 6,5 persen ini
menunjukkan adanya kepercayaan
investor menguat,” ujar Sunar Basuki,
seperti dikutip dari kompas.com barubaru ini.
Menyoal tingginya trust dari
investor, Sunar punya catatan
tersendiri. Saat perbankan sangat
selektif menyalurkan dana ke
masyarakat, PNM hadir dengan
kredibilitas tinggi sebagai partner.

Edisi 009 / 2020

Executive Vice President Keuangan
dan Operasional PNM.
Situasi baik-baik saja itu kemudian
berubah 1800 ketika pandemi
Covid-19 datang dan harus disikapi
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). PSBB yang diatur
melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 dan
ditandatangi Presiden Joko Widodo
pada 31 maret 2020 itu membatasi
interaksi PNM dengan nasabah dan
calon nasabah.
Contoh sederhana, “Account
Officer (AO) PNM tidak bisa bertemu
dengan calon nasabah,” terang Sunar
Basuki. Akumulasi atas berkurangnya
interaksi tersebut kemudian
tergambar dari angka pencapaian
target. Setelah PSBB digelar, nasabah
PNM yang tadinya sudah mencapai
6,4 juta melorot jadi 6,1 juta di Bulan
Juni.
Keadaan melesu seperti itu tentu
tidak bisa dibiarkan. Namun di
lain pihak tantangan PNM di masa
pandemi Covid-19 bukan persoalan
mudah. Perlu solusi cepat, tepat
dan kolaboratif. Lalu, apa saja yang
dilakukan?
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Laporan Utama

Indikatornya, mendapat suntikan dana
dari pemerintah, laporan keuangan
PNM di Bulan Juni yang masih oke
dan hasil audit Bulan September yang
menyebut PNM meraup laba Rp 200
miliar.
Alhasil ada tambahan dana Rp
4-5 triliun yang didapat dari investor.
“Kalau bank-bank-nya tidak trust
sama PNM. Rasanya mustahil angka
7,6 juta nasabah bisa dicapai di akhir
November,” kata Sunar lagi.

"Digitalisasi
operasional harus
tuntas 2022,"
Anton Fahlevie

5. Perluasan Jaringan dan
Penambahan SDM
Dalam waktu sepuluh bulan,
sepanjang tahun 2020, PNM
telah meluaskan jaringan layanan
hingga 450 cabang baru di seluruh
Indonesia. Pembukaan cabang baru
ini diikuti dengan penambahan SDM
sekitar 8.000 karyawan. “Aspek
feasibility study kita pegang dalam
pembukaan cabang. Feasible atau
tidak, jadi tidak asal buka,” jelas
Sunar. Sekadar catatan, tidak ada
perusahaan di Indonesia - selama
pandemi Covid-19- yang merekrut
karyawan sebanyak itu.

Direktur Bisnis PT PNM

6. Menjaga NPL Tetap Rendah
Pendekatan lain yang juga penting
dilakukan adalah menjaga rasio Non
Performing Loan (NPL) agar tetap
rendah. Selain menjaga kesehatan
perusahaan juga memagari trust
dari investor. Terkait NPL, PNM
menggelar langkah-langkah seperti
relaksasi atau meringankan kewajiban
nasabah dalam menyicil pinjaman
sesuai kemampuan mereka di saat
pandemi Covid-19. “Tiga puluh
ribuan pendamping nasabah lah
yang memberi masukan atas langkah
ini,”bangga Sunar Basuki.

Konsisten “pedekate” ke nasabah berbekal
prokes Covid-19

Selain relaksasi juga ada keringanan
bunga bagi nasabah. Istimewanya,
tahun ini nasabah tidak hanya
menikmati subsidi bunga dari bank
melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat),
tapi juga dapat keringanan bunga
dari PNM sebagai lembaga nonKUR. Keringanan-keringanan dari
pemerintah seperti ini akan sangat
membantu nasabah dalam menjaga
kelancaran usahanya.
Cara berikut yang ditempuh adalah
membesarkan peran pendampingan
di divisi Pengembangan Kapasitas
Usaha (PKU). Maksudnya, para
pendamping wajib menemani
nasabah untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang terjadi di
masa pandemi. Misalnya memberi

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

rekomendasi model bisnis baru bila
yang lama permintaannya anjlok.
“Penjahit pakaian direkomendasi
beralih ke produsen masker atau
pakaian APD,” lanjut pria penggemar
kopi ini.

Interaksi AO pada nasabah juga
pegang peran penting. “Saat MeiJuni banyak nasabah yang komitmen
bayarnya tinggi tidak terlayani
pendamping karena berada di zona
merah. Jadi bukannya tidak punya

kemampuan bayar ya”, beber Sunar
Basuki.
Last but not least, program
pemerintah bertajuk Bantuan
Pemerintah untuk Pelaku Usaha
Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4
juta/nasabah turut andil menjaga
konsistensi cicilan nasabah. Bantuan
yang popular dengan sebutan
Banpres (bantuan presiden) ini bisa
digunakan langsung menutup cicilan
atau penambahan modal terkait
pengembangan usaha.
Atas cara-cara di atas, PNM
berhasil menjaga rasio NPL-nya
berada di kisaran 0,11 – 0,16%.
Perincinya, September di 0,11%,
Oktober di 0,16% dan closing
November di 0,15%. Sekadar
pembanding, umumnya Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) punya rasio
NPL rata-rata 5%.
		
7. Digitalisasi Bisnis
Digital is a must! Pendekatan
dari sisi teknologi ini memang sudah
jadi program mandatory untuk
PNM. Namun begitu, keberadaannya
saat ini menjadi sangat signifikan.
Selain mereduksi risiko penularan
virus corona, dalam jangka panjang
juga mengurangi cost penggunaan
material cetak.
Konkretnya, sudah 1.000 cabang
di seluruh Indonesia yang crew-nya
dilengkapi gawai pintar terinstal
aplikasi proses bisnis khas PNM
(PNM Digi). Program ini akan
berlanjut hingga sebagian besar
karyawan memiliki aplikasi. “Saat
ini digitalisasi operasional baru
30%, tahun depan diharapkan bisa
mencapai 50% dan tahun 2022
sudah 100%,” ujar Anton Fahlevie,
Direktur Bisnis PNM.
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Pelonggaran PSBB plus prokes Covid-19 turut menjaga Non Performing Loan (NPL) rendah
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Laporan Utama

PNM tetap konsisten pada ultra mikro dan mikro dan kecil. PNM,mampu mempertahankan performance yang sudah dilakukan sebelumnya.

Angka-Angka PNM di 2020
HASIL jerih payah insan PNM berjuang
di antara gelombang pandemi Covid-19
tidak sia-sia. Bila mengacu pada target
nasabah di 2020 semua insan PNM
wajib hukumnya tersenyum lebar. Apa
pasal? Hingga akhir November sudah
tercatat 7,6 juta nasabah dari target 7
juta nasabah. Angka 7 juta nasabahnya
sendiri tercapai di Bulan September.
Sangat optimis bila Executive Vice
President Keuangan dan Operasional
PNM Sunar Basuki, kemudian
membilang angka 7,7 juta nasabah
sebagai angka pencapaian realistis di
akhir tahun 2020. “Pencapaian tertinggi
PNM itu tahun lalu dengan 6 juta
nasabah. Tahun ini bertambah 1,7 juta
nasabah,” bebernya seraya tersenyum.

"Pencapaian
tertinggi PNM itu
tahun lalu dengan 6
juta nasabah. Tahun
ini bertambah 1,7
juta nasabah,"
Sunar Basuki
Executive Vice President Keuangan
dan Operasional PNM

Tidak hanya kuantitas nasabah.
Secara kualitas tahun ini juga
meningkat. Tadinya, banyak yang plafon
pinjamannya mentok di Rp 5 juta. Saat
ini sudah sekitar 400 ribu nasabah naik
kelas di rentang plafon Rp 5-10 juta.
Ini masih ditambah nasabah yang
skala bisnisnya berhasil di-upgrade
para pendamping PKU. “Tadinya hanya
bermain di plafon di bawah Rp 5 juta,
sekarang sudah di plafon Rp 10 juta, Rp
15 juta hingga Rp 20 juta,” girang Pak
Sunar, sapaan karibnya.
Total, dari sisi penyaluran dana ke
nasabah PNM Mekaar hingga Desember
bisa menembus angka Rp 24 triliun yang
tadinya ditarget Rp 20,2 triliun.
Mantap!

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
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Pesan Sunar Basuki
Untuk Insan PNM
Edisi 009 / 2020

Kepada Yth.
Insan PNM
di Seluruh Indonesia
Kita semua harus optimis dan tetap semangat.
Ingat, kita punya visi-misi yang mulia untuk membantu
nasabah ultramikro agar mereka bisa survive dan
mandiri.
Sekali lagi, saya pesan untuk semua insan PNM.
Baik yang ada di kantor pusat, daerah, terutama
yang di lapangan, untuk tetap semangat. Kita samasama, bahu membahu, untuk mencapai target yang
dicanangkan.
Karena kita ingin kesejahteraan karyawan juga
meningkat. Bila target sudah terpenuhi, tentu hasil
prestasi akan dikembalikan ke karyawan dalam bentuk
insentif-insentif. Untuk itu semua lini yang ada di PNM
harus saling support.
Terima kasih, selamat bekerja!  

2016

Grafik
Pencapaian
Target Nasabah
2016 – 2020

2017

2018

Tahun 2020
melampaui target
meski diiringi
pandemi Covid-19.

2019

2020

2021*

Sunar Basuki
Executive Vice President Keuangan
dan Operasional PNM

400.000
nasabah

2 juta
nasabah

4 juta
nasabah

6 juta
nasabah

7,7 juta
nasabah

10 juta
nasabah
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Profil Internal

- Anton Fahlevie -

“Passion Saya
di PNM!”
Delapan tahun berkarir di luar PNM, Anton Fahlevie kembali
ke PNM dengan passion dan beberapa rencana ke depan.

K

EMBALI ke PNM bagi Anton
Fahlevie seperti kembali ke khittahnya. Seperti menjaga amanah
sebuah keluarga, memberdayakan UMKM
adalah amanah yang membuatnya
bahagia. Delapan tahun berkarir di luar
PNM tak melunturkan passion-nya ini.
Anton Fahlevie menyadari
perkembangan PNM dalam mejangkau
pemberdayaan ultramikro dan mikro
sudah sangat luas. Sebagai Direktur Bisnis
PNM yang baru per September 2020 ini,
Anton Fahlevie merasa perlu melakukan

penyesuaian diri.
“Banyak hal yang masih harus
dipelajari,” kata Anton saat ditemui awal
November lalu. “Saya butuh waktu untuk
bisa catch up situasi dan kondisi yang
ada di PNM,” tambahnya. Anton Fahlevie
yang menggantikan Abianti Riana yang
sebelumnya menjabat Direktur Bisnis I PT
PNM (Persero).
Potensi bisnis
Anton melihat konsistensi PNM
terhadap pemberdayaan ultra mikro dan

kecil masih dipertahankan dengan baik.
Saat ini nasabah PNM Mekaar (Membina
Ekonomi Keluarga Sejahtera), untuk
kelompok perempuan sudah mencapai
7,3 juta (per 6 November lalu). ULaMM
(Unit Layanan Modal Mikro) memiliki
kurang lebih 75.000 nasabah, sehingga
total nasabah aktif mungkin sudah hampir
7,4 juta, baik kelompok maupun individu.
Jangkauannya pun sudah mencakup 34
provinsi.
Dengan angka yang fantastis tersebut,
Anton meyakini bahwa core business
PNM di usaha ultra mikro, mikro, kecil
dan menengah, bisa terus dikembangkan.
Ini seiring dengan perkembangan
operasional standar kerja yang dilakukan
PNM. Pertama, pengembangkan
model digitalisasi operasional untuk
meningkatkan nilai maupun kualitas
operasional yang berdampak pada UMKM
itu sendiri. Kedua, mengembangkan
kapasitas para pelaku UMKM dengan
menambah kapasitas skill dan knowledge.
Menurut pemegang gelar Master
dalam Ekonomi Islam dan Keuangan
Syariah dari PSKTTI, Universitas Indonesia
ini, skill dan knowledge menjadi penting di
saat pandemi seperti sekarang ini. Dengan
dua hal ini, para pengusaha ultra mikro,
mikro, kecil dan menengah menjadi lebih
mudah beradaptasi. Mereka melakukan
switching produk dengan memproduksi
barang yang dekat dengan kebutuhan
masyarakat. Misal, pemilik usaha jahitan
yang tidak lagi menerima pesanan bisa
memproduksi masker.
Kekuatan UMKM ini harus ditanggapi
dengan cepat melalui pemberdayaan.
Misal, membantu memperluas jangkauan
marketing-nya atau meningkatkan kualitas
pekerjaan maupun produk UMKMnya. Dengan demikian, selain mampu
meningkatkan nilai tambah produknya,
para pengusaha ini juga mampu
bertahan dalam krisis dan meningkatkan
kesejahteraannya. Kesejahteraan
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Karier & Pendidikan
Karier:
Direktur Bisnis PT PNM (Persero)
(September 2020 – sekarang)

Direktur Keuangan PT Jaya
Proteksi Takaful
(April 2012 – Januari 2014)
PT PNM (Persero) (2000-2011)
Konsultan Sistem Manajemen
Indonesia Surveyor Indonesia
(Persero) (1997 – 2000)
Konsultan dan Lead Auditor PT
Sucofindo (Persero) (1995 – 1997)
Manager Proyek Area ITDP (World
Bank) (1996 – 1997)
Asisten Proyek PQS (1995 – 1997)
Penilaian Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (OHS) Sistem
Manajemen PT Sucofindo
(1996 – 1997)
Moulding & Pengawas Jaminan
Mutu PT Fuji Polymertech
Indonesia, Cibitung (1994 – 1995)
Pendidikan:
Pasca Sarjana (MSi), Jurusan
Master Ekonomi Islam dan
Keuangan Syariah PSKTTI,
Universitas Indonesia, lulus
Agustus 2004
Pendidikan S1, Tehnik Mesin
Jurusan Energi Konversi,
Universitas Trisakti, lulus Maret
1994

meningkat dengan sendiri ekonomi
nasional juga menguat.
“Capacity building tidak hanya
meningkatkan kelas lokal ke nasional,
arahnya ke depan nanti juga
meningkatkan produk yang bisa ekspor,
ujar Anton. Saat ini UMKM merupakan
99% dari total pengusaha di Indonesia.
Dari 99% tersebut yang memiliki nilai

Roadmap digital
Saat ini PNM sudah mulai melakukan
digitalisasi dalam operasional. AO
(account officer) menggunakan aplikasi
mobile untuk menjalankan bisnis
bersama nasabah. Begitu juga dengan
karyawan di kantor. Secara bertahap
digitalisasi operasional ini ditargetkan
berjalan secara menyeluruh pada tahun
2022.
Dengan capacity building yang
dilakukan secara online, harapannya,
program-program bisa dilakukan lebih
cepat. Dengan percepatan ini PNM
punya kesempatan untuk bisa lebih
inovatif atau mengembangkan bisnis
lain di platform marketing. PNM aktif
menempatkan usaha yang sudah
berhasil di marketplace yang sudah
disediakan, serta bersinergi dengan
program kementerian.
“Alhamdulilah, perubahan ini
memberi dampak baik. Kapasitas
makin banyak, regular, melalui interaksi
langsung. Apa yang sedang dikerjakan
bisa langsung kita monitor,” ujar ayah
dari dua orang putera ini. Dengan
begitu, program relaksasi atau program
insentif yang dioptimalkan pada tim
UMKM di lapangan menjadi benarbenar tepat sasaran dan tepat guna.
Hasilnya, kondisi krisis yang dimulai
sejak Maret sudah dapat dipulihkan.
Pencapaian menjelang akhir tahun
sudah mendekati planning pada awal
tahun. Kuncinya: cepat melihat peluang
dan potensi yang ada. Hasil yang telah
ditanam dapat dilihat dan dirasakan
secara nyata bagi perkembangan
ekonomi nasional. “Saya merasa happy
mendapat amanah ini, karena passion
saya di sini,” pungkasnya.

Belajar Dari
Lari & Golf
OLAH RAGA lari dan golf tak bisa
lepas dari Anton Fahlevie. Selain
kebugaran, menurutnya ada
pelajaran yang bisa dipetik dari
keduanya.
“Konsistensi dalam berlatih lari
akan membawa mencapai standar
tertentu,” ujar pria yang pernah
mengikuti maraton Lombok, Bali,
Medan, dan Borobudur. Berikutnya,
ia berkeinginan ikut triatlon ini.
Sedangkan golf mengajarkannya
mengalahkan diri sendiri,
mengelola emosi, mengendalikan
kesabaran, tekun, dan konsisten.

"Golf mengajarkan
mengalahkan
diri sendiri,
mengelola emosi,
mengendalikan
kesabaran, tekun,
dan konsisten,"

“Dari golf saya belajar, sesuatu
itu tidak bisa diraih secara instan
dan menunggu keajaiban. Prinsip
ini bisa diterapkan di pekerjaan.
Untuk mencapai tujuan harus ada
program dan target yang jelas,
menjalankannya harus realistis,
ukuran jelas, ada detail planning
yang bisa di-review,” ungkap pria
kelahiran Jakarta, 27 Februari
1969 ini.
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Dirut PT Asuransi Chubb Syariah
(2014-2020)

ekspor baru 14% dari nilai ekspor
nasional. Menurutnya yang berpotensi
besar untuk ekspor adalah yang berbasis
pertanian, perikanan, atau tekstil.
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Kisah UMKM ULaMM

Amat Muhammad

Nasabah ULaMM Sukabumi, Jawa Barat

Cerita Makmur
Dari Alat Dapur

Amat Muhammad (tengah) menanamkan jiwa kewirausahaan ke anak-anaknya.

Awalnya reseller, terus produksi sendiri. Berkat
permodalan yang baik dan konsistensi berbisnis, Amat
Muhammad masuk kelompok Nasabah PNM ULaMM
Unggulan beromset ratusan juta sebulan.

J

ELI melihat peluang adalah
karakter Amat Muhammad
dalam berbisnis. Ia mengawali
kiprahnya dengan berjualan sayur
dan bunga. Namun pria yang
berdomisili di Kampung Cijeruk,
Desa Sukamekar, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ini
banting setir setelah melihat celah
pasar yang menganga dan minim
saingan.

Reseller jadi produsen
Bermodalkan Rp. 400 ribu dari sisa
hasil usaha sebelumnya, pria yang
akrab dipanggil Pak Amat ini lalu
membeli alat-alat dapur kayu buatan
pengrajin di daerahnya. “Saya jual ke
pasar tradisional secara kaki lima,”
ujar suami dari Tuti Suminar sembari
menyebut bila saat itu talenan, sutil,
sendok dan cobek kayu diminati
banyak orang.

Seiring
waktu berjalan,
bisnis Amat berkembang. Pembeli
makin bertambah seiring market yang
juga meluas. Dua hal ini kemudian
mendorongnya meninggalkan status
reseller. Lho, mengapa? Karena,
Amat menginginkan dirinya menjadi
produsen alat-alat dapur berbahan
kayu. Tidak sembarangan jalan itu
ditempuh. Pasalnya, pria kelahiran 1
Juli 1965 ini sudah sejak lama memiliki
skill perkayuan apalagi di Kampung
Cijeruk banyak tersedia bahan baku
berupa kayu mahoni dan pinus.
Pucuk dicinta ulam pun tiba.
Persoalan permodalan sebagai
syarat utama berkembang tersolusi
dengan hadirnya PNM ULaMM dalam
kehidupan berbisnis Amat. Terbukti
dengan tercapainya kesepakatan di
Tahun 2009 antara Amat dengan PNM
ULaMM Cabang Sukabumi untuk
plafon pinjaman Rp 100 juta.
Terus berinovasi
Benar saja. Naluri bisnis, dukungan
aneka sumberdaya dan permodalan
akhirnya membuat CV Karya Winazar
milik Amat Muhammad semakin
berkembang. “Awalnya karyawan hanya
tiga orang, sekarang sudah mencapai
40 orang,” bilang pehobi berkebun

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
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Inovasi produk, dari dapur ke souvenir kawinan

ini. Daerah pemasaran pun meluas,
didukung online marketing, saat ini alat
dapur dan kayu bermerek Alami tidak
hanya beredar di Pulau Jawa namun
sudah mencapai Pulau Bali.
Inovasi produk pun terus dilakukan.
Contohnya, alat dapur Alami tidak
hanya diposisikan sebagai kitchen
tools belaka, tapi juga menjadi
souvenir pernikahan. Terlihat dari
kemasan menarik dan sablonan nama
mempelai yang ada di sutil, cobek,
talenan dan sebagainya yang siap
dikirim ke pemesan.
Inovasi produk Amat juga bergerak
ke arah komoditas hulu. Berkat
tangan dingin dan kepiawaiannya
bernegosiasi, PT Perhutani
digandeng sebagai mitra usaha jasa

Flyer daftar produk merek Alami.

Inovasi produk pun
terus dilakukan.
Contohnya, alat dapur
Alami tidak hanya
diposisikan sebagai
kitchen tools belaka,
tapi juga menjadi
souvenir pernikahan.
penggergajian dan perdagangan kayu.
“Saya punya izin usaha perdagangan
kayu mahoni dan pinus,” bilang pria
yang saat ini statusnya nasabah PNM
ULaMM berplafon pinjaman Rp 400
juta dan omzet Rp 350 juta per bulan.

Sejahtera bersama
Konsistensi Amat Muhammad
berwirausaha tentu berimbas pada
kemakmuran keluarganya maupun
empat puluh karyawan CV Karya
Winazar. Terbukti selain memberi
penghidupan layak bagi keluarganya,
pria yang punya semboyan hidup
“berkarya” ini juga menyekolahkan
anak-anaknya hingga ke jenjang
perguruan tinggi.
Bahkan lebih jauh, ia telah
mengajak anak-anaknya untuk ikut
serta dalam proses pengelolaan usaha
CV Karya Winazar. Manfaatnya jelas,
menanamkan jiwa kewirausahaan
sekaligus regenerasi bagi seluruh
bisnisnya.
Mantap jiwa, Pak Amat!
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Nur Handika Purwaningsih
Nasabah PNM Mekaar Jakarta Selatan

Usaha Kecil dengan
Harapan Besar
Ada perubahan nyata pada bisnis Nur Handika Purwaningsih
setelah menjadi nasabah PNM Mekaar. Sekarang ia punya
tenda, menu lebih banyak, diversifikasi dan rencana
pengembangan usaha!

B

AGI Nur Handika Purwaningsih,
value proposotion PNM Mekaar
sudah sangat menancap di
kepala dan hatinya. “PNM Mekaar
membantu para kaum wanita
untuk mensejahterakan keluarga.
Usaha menjadi lebih berkembang,
kesejahteraan keluarga bertambah,”
kata Nur lancar ketika disinggung soal
PNM Mekaar.
Alhasil, perempuan kelahiran
22 Juli 1986 ini, selain mengurusi
keluarga dengan empat orang anak,
sekarang makin mantap dengan
statusnya sebagai pengusaha kuliner
tenda dengan brand “Warung Tenda
Pekayon” di sekitaran Jl. Ampera Raya,
Jakarta Selatan.

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Banpres dalam Pandemi Covid-19
Ketika pandemi Covid-19
menghampiri tanah air, Nur pun
terimbas. Kalau tadinya ia bisa
mencapai 80-100% target omset,
maka saat pandemi turun drastis
hingga 25-40% saja. Meski begitu,
perempuan yang punya motto “usaha
kecil dengan harapan besar” ini tetap
bersyukur dan penuh harapan.
Seperti terlihat dari niatnya, “Saya
ada rencana membesarkan usaha
dalam bidang gorengan,” yakin Nur.
Alasannya, produk gorengannya
sudah banyak dikenal dan mendapat
pesanan. Sayangnya, ia belum bisa
mewujudkan harapan tersebut karena
terkendala penambahan modal cukup
besar.
Tapi, ibarat pepatah pucuk dicinta
ulam pun tiba, meski impiannya belum
terwujud, Nur mendapat pengganti

berupa suntikan modal program
pemerintah bertajuk BPUM (Bantuan
Pemerintah untuk Pelaku Usaha Mikro)
yang disalurkan melalui PNM.
Nah, hampir sebagian besar
nasabah Mekaar, mendapat bantuan
sebesar Rp 2,4 juta/nasabah. Oleh
Nur, bantuan yang sohor disebut
banpres (bantuan presiden) tersebut
diinvestasikan dalam bentuk warung
sembako dan jajanan anak-anak.
“Banpres sangat membantu sekali.
Walau usahanya kecil-kecilan,”
girang perempuan yang baru saja
mengkhitan anaknya ini.
Alhasil, segala dinamika yang
dialami Nur, membuatnya semakin
tegar dalam berikhtiar. Karena ia
yakin, dirinya tak sendiri dalam
mengarungi dunia usaha, selalu ada
teman setia yang mendampingi dan
memberi bantuan, yakni PNM Mekaar.
Tenda dari pinjaman
pertama. Sempat
kehilangan meja
dua kali. “Allah
menggantinya melalui
PNM Mekaar.

Tambahan modal
diinvestasikan dalam
bentuk penambahan
menu dan tenda.
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Berpayung Langit
Sebelum 2016, Nur belum tersentuh
PNM Mekaar. “Saya hanya menjual nasi
uduk dan tiga macam gorengan,” kata
warga RT04 RW10 Jl. Ampera Raya,
Jakarta Selatan. Keterbatasan menu
bukan satu-satunya persoalan, “Saya
juga tidak punya tenda untuk berteduh,”
kata istri Entis Sutisna ini. Alhasil, Nur
mesti bolak-balik dari rumah ke lokasi
jualan untuk mengambil stok gorengan.
Nah, bila hujan tiba-tiba menderas dari
langit, mesti buru-buru beres-beres
dagangan.
Namun begitu, Ibu empat anak lelaki
ini pantang menyerah dan senantiasa
berdoa, “Alhamdulillah, akhirnya bisa
kenal PNM Mekaar, dapat pinjaman
Rp 2 juta,” lanjut Nur mengenang awal
interaksinya dengan Account Officer
(AO) PNM Mekaar, empat tahun lalu.
Tambahan modal itu kemudian ia
investasikan dalam bentuk penambahan
menu dan tenda.
“Nambah ketupat sayur dan tiga
macam gorengan lagi,” katanya
sumringah seraya menyebut tidak usah
khawatir lagi kehujanan karena sudah
terlindung atap tenda.
Pinjaman pertama ini nyata
dikelola Nur dengan baik. Terlihat dari
peningkatan omset dan pendapatan
keluarganya. Tak pelak, PNM Mekaar
kemudian memasukkannya dalam
program Mekaar Plus agar Nur bisa
mendapat pinjaman berplafon Rp 7
juta.
Olehnya, suntikan modal ini kembali
diinvestasikan ke infrastruktur alias
tenda lebih besar yang dilengkapi
banner berisikan nama brand dan
jejeran menu. Uniknya, Nur tidak perlu
bersusah payah memikirkan nama
brand warungnya. “Iya, pelanggan
yang kasih nama,” katanya sembari
menyebut “Warung Tenda Pekayon”.
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Jalur Bebas
Hambatan
Untuk UMKM
Anggap saja UMKM sebagai
mobil dan omnibus law
(penyederhanaan undangundang) Cipta Kerja sebagai jalur
bebas hambatan. Maka upaya
UMKM mencapai tujuan dengan
menggunakan omnibus law Cipta
Kerja, akan semakin laju.

B

OLEH jadi insan PNM kerap ditanya
seputar manfaat omnibus law untuk
UMKM. Ingat! ada enam poin
tercantum dalam omnibus law Cipta Kerja
yang mendukung UMKM dan pekerjanya.
Yuk kita bahas satu-satu:
Kemudahan Membuat PT
Membuat badan usaha seperti PT
identik dengan proses panjang, ribet
dan menguras kantong. Nah, dengan
penyederhanaan UU Cipta Kerja, aspekaspek penghambat tadi menghilang.
Seperti dikatakan Deputi Bidang
Pengembangan SDM Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Arif
Rahman Hakim pada kontan.co.id, Senin
(2/11) di Jakarta. “Kemudahan pertama
bagi UMKM dalam UU Cipta Kerja
adalah kemudahan memulai usaha,”
tegas Arif.
Mengacu pada UU Cipta Kerja
Pasal 153A, ada tiga hal terkait kriteria

kemudahan memulai usaha. Pertama,
pelaku UMKM diberikan kemudahan
perizinan dalam membuat PT. Secara
detail Arif memaparkan bila usaha mikro
tetap dibebaskan dari biaya perizinan
berusaha dan usaha kecil diberi keringanan
biaya perizinan berusaha.
Kedua, melalui basis data tunggal
UMKM, prosedur perizinan menjadi
lebih sederhana karena melalui online
single submission (OSS). Ketiga, adanya
pengelolaan terpadu UMKM yang
menjaga peran pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN, usaha besar
nasional dan asing dalam penyediaan
pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
Selain itu akses data klaim akan semakin
luas, variatif dan mudah.
Tidak hanya pelaku usaha. UU Cipta
Kerja juga melindungi pekerja di seluruh
sektor UMKM berupa ketersediaan
jaminan hukum dan kesehatan yang
lebih pasti.

Memudahkan dan Menyederhanakan
Proses Daftar dan Biaya HAKI
Dipayungi Pasal 13, 38 dan 101 UU
Cipta Kerja, para pelaku UMKM semakin
makan enak tidur nyenyak! Lo, apa
pasal? Pemerintah berniat betul untuk
memberikan perlindungan bagi seluruh
sektor UMKM (Pasal 13 ayat 1), dalam ayat
2-nya perlindungan diterjemahkan dalam
bentuk pembinaan dan pengembangan.
Termasuk di dalamnya program kemitraan,
pelatihan SDM, peningkatan daya saing,
motivasi berinovasi, perluasan pasar, akses
pembiayaan serta pemasaran.
UU Cipta Kerja pun memfasilitasi para
pelaku UMKM untuk ekspor (Pasal 38
ayat 2). Simak poin-poinnya yang berisi
peningkatan daya saing, perluasan akses
pasar ekspor, kemampuan eksportir dan
importir menjadi pelaku usaha andal,
pengembangan produk invensi dan inovasi
nasional yang diekspor ke luar negeri.
Makin menguatkan produk UMKM,

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

| 31

Sertifikasi Halal Gratis Dari
Pemerintah
Para pelaku UMKM yang sangat
memerhatikan kehalalan produknya,
dimudahkan dengan Pasal 44 UU
Cipta Kerja. Mengapa demikian?
Karena pemerintah menggratiskan
biaya sertifikasi halal. Alhasil para
pelaku usaha berbasis syariah untuk
makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi,
produk rekayasa genetik serta barang
gunaan yang dipakai, digunakan
atau dimanfaatkan masyarakat luas,
semakin memiliki keyakinan atas
kehalalan produknya.
Manfaat Pasal 44 ini banyak,
mulai mendorong kepercayaan
pasar, mengurangi cost pembuatan

Label halal gratis, produk makin laris

Punya merek sendiri bukan pekerjaan sulit, satu orang bisa bikin PT.

sertifikasi, meningkatkan Unique
Selling Point (USP),hingga meluaskan
akses pasar global. Alhasil, selain
aspek ibadah terpenuhi, harapannya
skala bisnis meningkat sehingga
kesejahteraan pegawai ikut
terdongkrak.
Memperluas Potensi Investasi
untuk UMKM
UU Cipta Kerja Pasal 153A (1)
membuka peluang usaha yang lebih
luas. Perseroan yang memenuhi
kriteria usaha mikro dan kecil,
dapat didirikan satu orang saja! Ini
memudahkan masuknya investasi dan
menambah lowongan tenaga kerja
baru.

Mempercepat Proses Hak Paten
dan Merek untuk Tech Start Up
Penyederhanaan juga menyentuh
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5922). UU
ini menyentuh para pelaku tech start
up dalam melakukan investasi. Jadi
ada ketentuan-ketentuan yang diubah,
dihapus, atau dibuatkan pengaturan
baru.
Hasilnya adalah adanya
perlindungan hukum terhadap
penemuan dan mendorong
peningkatan serta penyempurnaan
produk. Manfaat untuk pekerjanya
adalah payung hukum bagi pencipta
dan penemu karya.
Pemerintah Memberikan Insentif
Fiskal untuk UMKM
Hasil omnibus law Cipta Kerja
yang ini juga asyik. Bersandar pada
UU Cipta Kerja Pasal 97, pemerintah
memberikan keringanan pajak
untuk semua jenis UMKM sekaligus
memperluas potensi investor untuk
masuk. Manfaat untuk pekerja
secara langsung adalah peningkatan
kesejahteraan dan memberi
kesempatan menjadi pelaku usaha
mandiri.
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pada Pasal 101 (1), terdapat
perlindungan hukum bagi pencipta
dan penemu karya. Aturan terkait
proses pendaftaran dan pembiayaan
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI),
sebagai perisai produk UMKM,
oleh pemerintah pusat dipermudah
dan disederhanakan. Termasuk
kemudahan impor bahan baku dan
bahan penolong industri, sekaligus
fasilitasi ekspor.

32 | Mekaar Digi

Makin Happy Pakai

Mekaar Digi
Dikasih gawai plus aplikasi yang memudahkan kerja. Siapa
tidak happy? Hebatnya, seluruh pendamping nasabah PNM
Mekaar bakal kebagian. Perlu adaptasi memakainya, tapi bisa
bilang selamat tinggal kertas…!

Z

AMAN sudah serbadigital tapi
masih pakai dokumen kertas?
Kayaknya enggak kekinian banget
deh! Tidak ingin lepas momentum, PT
Permodalan Nasional Madani (PNM)
yang punya 44.639 tenaga pendamping
PNM Mekaar di seluruh Indonesia,

per Agustus 2020 secara bertahap
mulai menggunakan gadget sekaligus
sistem kerja baru berbasis digital.
Yup! Namanya Mekaar Digi, aplikasi
yang diinstal ke dalam smartphone
hasil kolaborasi PNM dengan PT
Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Bagian Digitalisasi Operasional
Mulai dari kepala area, kepala cabang,
senior account officer hingga account
ofiicer semua tidak luput dari jangkauan
digitalisasi sistem kerja ini. Seperti
dikatakan Anton Fahlevie, Direktur Bisnis
PNM, “Saat ini PNM sudah melakukan
digitalisasi dalam operasional. Salah
satunya, aplikasi mobile untuk
menjalankan bisnis bersama nasabah.”
Sebagai bagian program digitalisasi
operasional di PNM, aplikasi Mekaar Digi
menyentuh proses inisiasi pembiayaan.
Proses ini adalah tahapan melakukan
verifikasi data, memastikan kelayakan
calon nasabah hingga pencairan
pembiayaan oleh para pendamping PNM
Mekaar. Proses inisiasi pembiayaan itu
sendiri melengkapi tugas pendamping
lainnya seperti memberikan sosialisasi
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Efektif dan Efisien
Lalu, bagaimana respons insan
PNM setelah mendapat sentuhan
teknologi? “Berdasarkan beberapa
pengalaman yang diceritakan
Accoun Officer (AO), memang
saat pertama agak sedikit sulit
karena belum terlalu terbisa.
Tetapi setelah terbiasa aplikasi ini
sangat efektif dan efisien dalam
mengurangi beban kerja tim di

lapang,” buka Dwi Achirini Meirisa,
Kepala Divisi Pengembangan
Portofolio PNM Mekaar.
Lebih lanjut perempuan yang
akrab disapa Ica ini mengatakan,
“Secara efisiensi sangat membantu
karena tidak perlu terlalu banyak
bawa kertas dan form. Secara
sistem pun semua tercatat
sehingga lebih mudah tervalidasi.”
Meski begitu, Ica mengakui
bila tidak semua pekerjaan
pendamping bisa tergantikan
secara digital. Semisal kunjungan
sosialisasi calon nasabah dan
pertemuan kelompok mingguan
nasabah misalnya.
Konsekuensi logis dari
pemanfaatan teknologi adalah
peningkatan kinerja perusahaan
yang ditandai tercapainya target
tahunan. Untuk itu, seperti
disebut Executive Vice President
Keuangan dan Operasional,
Sunar Basuki,”Sesuai permintaan
pemegang saham. Kita tetap
memperluas akses ke masyarakat
bawah yang belum dapat
pembiayaan. Secara target sangat
progresif yakni 10 juta nasabah di
2021.”

Memudahkan tugas lapangan tanpa mengurangi aspek humanis.

Awalnya agak sulit, sesudahnya beban
kerja berkurang.

Pesan Di Balik
Optimalisasi
Aplikasi
MEWAKILI para pendamping
nasabah di seluruh Indonesia, Kepala
Divisi Pengembangan Portofolio
PNM Mekaar, Dwi Achirini Meirisa,
mengharapkan optimalisasi
aplikasi Mekaar Digi selanjutnya,
“Prioritas berikutnya adalah proses
pemanfaatan hape secara maksimal.
Sehingga tidak berhenti diproses
perekrutan nasabah tetapi juga proses
maintenance nasabah.” Penggemar
baca dan olah raga ini lalu menyebut
proses transaksi nasabah setiap
minggunya agar bisa diproses melalui
aplikasi smartphone.
Last but not least, perempuan
kelahiran 30 Mei 1980 ini berpesan
pada seluruh pendamping PNM
Mekaar di seluruh Indonesia, “Temanteman, mulai dari AO, FAO, SAO, KC,
KA, KRM, RPM adalah para pejuang
dan ujung tombak PNM. Tolong jaga
semangat dan kepeduliannya dalam
membantu dan melayani nasabah.“ Ica
pun mengingatkan agar saat bekerja
tetap berpedoman pada protokol
kesehatan Covid-19.
Tetap semangat, tetap sehat!
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kepada para ibu pra sejahtera calon
nasabah dan melakukan pertemuan
kelompok mingguan dengan
nasabah.
Oh ya, distribusi gawai dilakukan
bertahap. Tahap pertama terbagi
atas 14 kloter (3 Agustus – 2
November 2020) yang sudah
meng-cover 2.150 cabang dan
27.516 pendamping. Setelah
pembagian perangkat, kemudian
diikuti tahap training kepada
seluruh karyawan cabang. Momen
ini difasilitasi Telkomsel dan
divisi Teknologi Informasi (TIF)
PNM. Pasca-training tidak dilepas
begitu saja karena dilanjut proses
pendampingan dari divisi TIF di
masing - masing wilayah kerja
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Pusat Monitoring Pemberdayaan

Pusat Monitoring Pemberdayaan berfungsi memonitor segala aktivitas bisnis serta operasional.

Yang Rajin, ya!

Ada PMP!
Pusat Monitoring
Pemberdayaan (PMP)
di PNM dikembangkan
untuk mengefektifkan
dan mengefisienkan
kinerja perusahaan. AO
yang rajin atau malas
bakal ketahuan, lo!

P

T Permodalan Nasional Madani
(Persero) menyambut era industri
digitalisasi 4.0 yang dicanangkan
pemerintah dengan mengembangkan
fasilitas perusahaan berbasis teknologi
yang disebut Pusat Monitoring
Pemberdayaan (PMP).
Pusat Monitoring Pemberdayaan
merupakan data center yang berfungsi
memonitor segala aktivitas bisnis serta
operasional perusahaan di seluruh

Indonesia. Melalui data center ini
seluruh data yang telah teranalisa baik
harian, mingguan, hingga bulanan dapat
dimonitor secara realtime dan online
dengan dukungan sistem IT terkini.
Dashboard PMP dilengkapi pemetaan
profil nasabah Mekaar, dari data wilayah,
usia nasabah, informasi plafon, hingga
status pernikahan. PMP juga menjadi
salah satu langkah perseroan untuk
mendisiplinkan sekaligus mendigitalisasi
bisnis perseroan untuk mencapai target
yang telah ditetapkan.
“Dengan papan monitoring ini, kami
bisa mengukur kinerja teman-teman yang
ada di 34 Propinsi seluruh Indonesia.
Misalnya wilayah Surabaya, mereka bisa
memonitoring Account Officer (AO) di
Papua secara langsung, sejauh mana
target dan pekerjaan yang dilakukan.
Pengawasan pun dilakukan secara real
time,” kata EVP Pengembangan dan Legal
PT PNM (Persero), Rahfie Syaefulshaaf di
Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kinerja perusahaan menjadi
lebih efektif dan efisien dalam
pengorganisasian data. Hal ini
menjadikan PNM badan usaha milik
negara (BUMN) yang senantiasa
berkembang di era modern saat ini.
PNM memiliki 6,5 juta nasabah
Mekaar yang tersebar di seluruh
Indonesia. Perusahaan ini mengemban
tugas khusus memajukan ekonomi
kerakyatan dengan memberikan
pembiayaan, pendampingan dan
pembinaan usaha kepada pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Data center ini menekankan pada
disiplin proses. Sebelumnya, tergantung
pada manusia, sekarang di-manage
secara digital,” jelas Rahfie. Artinya, para
AO harus aktif dan rajin. Jadi jangan
malas, karena bakal ketahuan.
Melalui data center ini, perusahaan
mudah untuk mengetahui capaiancapaian yang telah dilakukan AO di
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seluruh Indonesia, tambah EVP Keuangan
dan Operasional PNM, Sunar Basuki.
Menurutnya, jumlah nasabah yang
mencapai 6,5 juta tersebut akan diupdate tiap 15 menit sekali.
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Dampak pandemi
Pengkinian data memang sangat
diperlukan mengingat pandemi Covid-19
telah memberikan dampak secara
langsung. Jumlah nasabah Mekaar
sempat turun sekitar 300.000 orang. Ada
beberapa hal yang memengaruhi, salah
satu di antaranya adalah pembatasan
sosial berskala besar yang membatasi
gerak AO PNM.
“Semester II (tahun 2020) ini
cukup menggeliat karena sudah
ada pelonggaran PSBB. Tugas kita
menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat ekonomi bawah agar dapat
bertumbuh,” terang Sunar. Masih
menurut Sunar, tahun 2020 PNM
mendapatkan Penyertaan Modal Negara
(PMN) Rp1 triliun untuk pembiayaan. Tak
hanya itu, akhir September 2020, PNM
mendapat dana dari Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) mencapai Rp1,5 triliun.
“Artinya kita bisa melakukan pembiayaan
lebih kencang lagi,” imbuh Sunar.
Seperti kita tahu, saat ini PNM
memiliki dua produk unggulan, yaitu
PNM Mekaar (Membina Ekonomi
Keluarga Sejahtera) yang memberikan
layanan kepada perempuan prasejahtera
pelaku usaha ultra mikro, serta ULaMM
(Unit Layanan Modal Mikro) yang
diperuntukan bagi pelaku UMKM.
Per Agustus 2020 PNM telah
menyalurkan pembiayaan mencapai
Rp42,7 miliar dengan total outstanding
sebesar Rp10,6 miliar. Jumlah nasabah
PNM Mekaar dan ULaMM mencapai 6,5
juta. PNM saat ini memiliki lebih dari
3.000 kantor layanan di seluruh Indonesia
yang melayani UMK di 34 Provinsi, 427
Kabupaten/Kota, dan 4.290 Kecamatan.

Pengkinian data dibutuhkan untuk mengetahui jumlah
nasabah secara pasti.

Yang Bisa Kita Monitor
Data yang dapat dimonitor secara langsung melalui
PMP:
Operasional pembiayaan ULaMM dan PNM
Mekaar yang mencakup data dan jumlah nasabah,
angsuran pembiayaan, hingga pencairan.
Cash flow perusahaan.
Target perusahaan.
Sumber dana pembiayaan.
Monitoring aktivitas dan kinerja karyawan di
seluruh Indonesia.

Kinerja bisnis PNM sekarang bisa di-manage secara digital dan data nasabah
dapat di-update tiap 15 menit..
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Cerpen

Oleh: Ika Rasjid, Karyawan PNM Cabang Balikpapan
BRAKK… Para penghuni ruang Patin
tersentak oleh suara memecah
keheningan di siang hari kala semua
karyawan berkutat dengan closing-an
akhir bulan. Pandangan heran, jengkel,
dan kesal tertuju pada cewek rempong,
bongsor, dan berkulit putih ini, Nikita.
Nikita menunduk dan tersenyum malu
sambil berkata, “Maaf… ini ada semut
nakal di meja.”
Konsentrasi ruang kerja operasional itu
ambyar karena Nikita menggebrak meja.
“Kalo nabok semut liat-liat dong, Niki.
Ada orang tua sama ibu hamil disini. Pada
kaget, tuh!” ucap Bheribell yang kaget
sampai typo.
Nikita hanya diam. Jemarinya tengah
menari di atas keyboard, padahal
angannya entah berkelana ke mana.
Habis manis sepah dibuang, itulah
nasibnya. Sejak kehadiran Bella cewek
bermata sendu pendatang baru di kantor,
semua perhatian Hans yang biasa tertuju
padanya sirna seperti diterjang badai.
Seperti lagunya Ari Lasso, Nikita hanya
ingin dimengerti.
Dasarnya Hans si Playboy kelas teri.
Dia sering tebar pesona dan PHP-in
cewek-cewek manis. Nikita adalah salah
satu wanita yang terjatuh oleh seribu
pesonanya hingga bersedia menjadi
‘bucin’-nya Hans Hardian.
*********
Akhir bulan, waktu yang sibuk buat
karyawan. Target belum tercapai plus
pekerjaan yang menumpuk, seperti Nikita
siang itu. Nikita terperanjat mendengar
alunan nge-rock dari cacing-cacing di

perutnya. Sudah jam dua belas, waktunya
makan siang. Itulah mengapa seorang
pekerja perlu belajar manajemen waktu
yang baik. Istilahnya sih kerja cepat, tepat,
dan cerdas. Sehingga seimbang antara
kerja dan kehidupan pribadi (keluarga).
***********
“Hans, maem yukk…” ajak Nikita sambil
memijat bahu Hans. Biasalah, jika ingin
mendapat perhatian Hans jemarinya
mulai menari lincah di atas bahu pria
kesayangan.
Hans menghela napas panjang. Dia
memandang Nikita dan menggeleng,
“Masih sibuk, nih. Lagi banyak kerjaan.
Titip pecel aja boleh, kan?” pinta Hans
sambil mengerling nakal pada Nikita yang
hanya bisa mengangguk sambil tertunduk
malu.
“Boleh… Asalkan kau bahagia,” jawab
Nikita sambil bergegas keluar, meredam
nyanyian cacing di perutnya tanpa
menyadari seringai serigala Hans di
belakangnya.
*************
Nikita beranjak dari mejanya dan
menuju kasir untuk membayar sembari
memesankan nasi pecel pesananan Hans.
“Kami ‘gak jual nasi pecel. Kalau mau,
itu warung Tulungagung yang jual,” ujar si
mas-mas di kasir sambil menunjuk warung
yang terlihat jauh itu. Nikita kaget. Tapi,
kalau sudah permintaan Hans, apapun siap
Nikita lakukan. Apesnya, hari itu Nikita
tidak membawa motornya karena berniat
membakar lemak dengan berjalan kaki ke
kantor.
***********

Dengan napas yang terengah-engah
seperti orang habis lari maraton, Nikita
membuka pintu ruang Patin. Ia terkejut
menjumpai Hans tampak tengah bercanda
dengan Bella.
“Lho kok cepat banget makannya?” ujar
Hans mencoba menutupi keterkejutannya
terciduk oleh Nikita.
“Hans, yang kamu lakukan ke saya
itu JA-HAT!,“ Nikita menekan katakatanya seperti adegan saat Cinta
bertemu Rarngga di film AADC 2. Sambil
menghapus keringat, Nikita menyerahkan
bungkusan nasi pecel pada Hans.
“Maafkan aku Niki. Aku lupa kalau nasi
pecel itu ‘gak dijual di warung Surabaya.
Aku janji deh, besok kutraktir makan
di warung Tiga Rasa, tempat makan
favoritmu,” bisik Hans yang telah beranjak
kembali ke mejanya. Bella tampak
bernapas lega terhindar dari bujuk rayu
playboy kelas teri ini.
“Okay... janji, ya besok aku ditraktir,”
sambut Nikita Kembali ceria. Hans pun
mengangguk sembari tersenyum padanya.
Memang benar pepatah Jawa yang
bilang “Witing tresno jalaran soko kulino”.
Cinta tumbuh karena terbiasa bersama,
kira-kira seperti itulah terjemahan
bebasnya. Nikita dan Hans selalu duduk
di deretan workstation yang sama,
bersebelahan pula. Tak jarang mereka
saling pandang dengan mesra tanpa lihatlihat sekitarnya. Sampai-sampai, Dayana
si ibu hamil yang duduk sederet dengan
mereka, sering mengelus perutnya dan
mengucap istighfar.
************
“Niki… loe gak maksi ? Lagi bokek
atawa diet???” suara toa Dedeh yang baru
pulang dari makan siang bareng Beribhell
itu mengagetkan Nikita yang tengah
tenggelam dalam pekerjaannya.
Dedeh Parlindungan, cewek blasteran
Sunda-Batak. Awalnya terlihat kalem, tapi
kalau sudah menggosip begitu berapi-api
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berani matahin? Siap-siap berhadapan
denganku, Iswara Farahwati, SE!”
jerit Bu Is, tak kalah nyaring dari suara
Dedeh. Nikita tersedak mendengar
jeritan ibunya.
“Patah hati moms.. Hati… Bukan
kaki!! Anakmu ini masih sehat,
alhamdulillah!!” jerit Nikita agar ibunya
yang mulai mengalami kemunduran
pendengaran ini bisa mengerti curcol
siangnya.
“Ohh… patah hati. Kupikir patah kaki.
Siapa lagi yang bikin kamu patah hati?
Pasti si Hans, kan? Sudah kubilang dari
dulu, Hans itu bukan tipe pria setia.
Sama seperti babehmu! Setali tiga
uang!” jawab ibu Is yang bisa merasakan
sakit hati putrinya dikhianati pria yang
dicintainya.
Ini mirip kejadian dua dekade
yang lalu saat Bu Is ditinggal Babeh
Adul, suaminya yang manis di bibir
tapi pahit di tembolok. Babeh Adul
meninggalkannya tanpa kabar dan
berita, membiarkannya sendirian
membesarkan Nikita. Nikita terdiam

mendengar ucapan ibunya. Dia teringat
ayahnya yang tak pernah ditemuinya
hampir dua dekade.
“Iya sih moms. Tapi kan Hans itu
cowok baik dan sayang sama aku. Dia
sudah janji mau setia sama aku walau
apa pun yang terjadi. Ini pasti ulah Bella
yang kegenitan menggoda Hans.”
“Eh Niki, Hans itu kambing dibedakin
juga dia mau. Apalagi ini temanmu yang
namanya Bella itu. Coba kamu bicara
baik-baik sama Bella itu agar tidak
menggoda Hans,” nasihat Bu Is pada
putrinya yang tengah galau.
********
“Bella, kamu tega ya merebut Hans
dariku, huhuhu...” isak Nikita. Sore itu
sengaja Nikita mengajak Bella bicara
dari hati ke hati sepulang dari kantor.
“Mbak Niki, aku ‘gak pernah berniat
merebut cintamu dari Mas Hans. Lagi
pula aku ‘gak suka dengan dia. Mas Hans
aja yang kegatelan,” cibir Bella kesal.
“Benarkah itu Bell? Kamu ‘gak
bohong kan?” tanya Nikita dengan bola
mata yang bersinar. Harapannya kembali
bersinar. Nikita melihat sinar kejujuran
di mata gadis ini.
Bella meraih jemari Nikita dan
menggeleng cepat namun pasti,
”Enggak. Mbak. Aku ‘gak akan bohong
pada kakakku sendiri.”
Nikita terperangah
mendengarnya. “Kakak? Apa
maksudmu, Bell?”
Bella sepertinya sedang tidak
bercanda. Dia memeluk Nikita yang
masih kebingungan lalu melepasnya.
Bella tersenyum. Mata sendunya
berkaca, “Aku ini adikmu Mbak. Anak
yang lahir dari rahim wanita yang
merebut suami ibumu. Aku tidak akan
melakukan kesalahan yang sama seperti
ibuku di masa lalu. Karena hati dimiliki
untuk menyayangi, bukan buat disakiti.”
**SELESAI**
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ala mahasiswa demo di depan gedung
DPR.
“Gue lagi sibuk, Deh. Pak Bos minta
laporan mendadak,” jawab Nikita
memandang sekilas pada Si Bigos ini.
Tak peduli dengan kesibukan Nikita,
Dedeh mendekatinya sambil tengok
kiri-kanan, seolah takut ada kuping lain
yang mendengar.
“Niki, tau ‘gak siapa yang terciduk
kencan di warung Tiga Rasa siang tadi?”
bisik Dedeh.
Nikita mengernyit, “Memang siapa
yang kalian pergokin? Anak kucing?”
canda Nikita pada Dedeh yang wajahnya
terlihat tegang seperti kena efek sulam
benang.
“Aishh… Niki. Serius ini! Kamu ‘gak
akan nyangka, deh. Beritanya bisa jadi
trending topic of the day! Betul ‘gak
Bher?” colek Dedeh pada Bheribell.
“Betul Niki. Asli ini bukan hoaks,”
sahut Bheribell sembari asyik bikin
video Tik Tok.
Nikita makin kesal pada TTM-nya
alias Teman Tapi Menyebalkan-nya ini.
Nikita mendengus, “Hadehh….
Markonah.. Maisyaroh… Emang siapa,
sih? Bikin penasaran aja!”
Dedeh dan Bheribell saling
berpandangan dan nyengir kuda
melihat Nikita yang makin penasaran
“H-A-N-S dan B-E-L-L-A,” bisik
Dedeh. Nikita terbelalak.
“Dasar Hans playboy! Pembohong
kelas tuna. Janjinya mau ngajak aku
maksi, ini malah Bella yang dibawa.
Awass ya!!” ujar Nikita menggebrak
meja kerja Bheribell penuh emosi jiwa.
************
“Momss… Aku patah hati,” telepon
Nikita tersedu. Nikita yang tinggal
berdua saja dengan ibunya selalu
mengadukan semua masalahnya pada
sang ibu tercinta.
“Apaa? Patah kaki? Siapa yang
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Semangat Membara!

PNM
Basketball
Club

Usia Muda

Sudah mahir main bola
basket, masih belajar atau
baru angan-angan? Bukan
masalah di PNM Basketball
Club. Yang penting, semua
mendapat kesempatan
yang sama buat belajar
dan berkembang jadi
pebolabasket. Mantap jiwa!

Obrolan ala Warung Kopi
“Awal terbentuknya bermula dari
obrolan ringan rekan-rekan (penggemar
bola basket) di Divisi Kepatuhan dan
Legal,” buka Rico. Lantaran obrolan ala
warung kopi itulah kemudian muncul
ide untuk membuat wadah yang bisa
mengakomodasi insan-insan PNM yang
punya minat sama. Bola Basket!
Pucuk dicinta ulam pun tiba, di
divisi tempatnya berkarir ada seorang
pengurus PNM Klub (induk organisasi
kelompok minat di PNM), yang
kemudian memberi saran atas ide
pembentukan wadah tersebut. “Mas
Rizki Sepriandi mengusulkan membuat
list atau mendaftar seluruh karyawan,
termasuk teman-teman di afiliasi yang
mau membentuk klub basket di PNM,”
lanjut pria tegap ini. Maksudnya harus
terhimpun sejumlah anggota sehingga
klub basket idaman itu nantinya bisa
berjalan.
Ibarat formasi ofensif 2-1-2, bocoran
persyaratan ini langsung di-follow up
dengan pergerakan “tim pelopor”
menyebar ke divisi-divisi lain, anak
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Latihan rutin di Selasa dan Kamis, menyewa
lapangan pun tak apa.

B

ICARA usia klub, PNM Basketball
Club (PNM BC) masih sangat
muda. “Mendapat pengesahan
pada tanggal 20 Desember 2019,” tegas
Rico Mangiring Purba, pria yang didaulat
teman-temannya jadi Ketua PNM BC.
Pengesahan klub yang diteken L.
Dodot Patria Aria, Ketua Olahraga PNM
Klub dan Rahardian Tri Nugroho, Ketua
PNM Klub, tersebut bukan muncul tibatiba. Namun melalui percikan aspirasi
yang kemudian mendapat bahan bakar
dukungan dan akhirnya menyala sebagai
kelompok olahraga yang eksis di PNM.
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BFH
Basketball From Home

“PNM BC mengajak
siapa pun penggemar
bola basket untuk
bergabung.”

Ketua PNM BC
Rico Mangiring Purba

PNM BC terkait lapangan adalah
tersedianya ring basket di area
Menara Taspen untuk sarana latihan.
Sudah Punya Sponsor
Walau seumur jagung, PNM BC
sudah punya program untuk eksis di
kalangan komunitas basket. Terbukti
dengan rencana mendaftar di liga
basket antarlembaga keuangan
yang disponsori OJK tahun 2020 ini.

VAKUM latihan bola basket bareng
bukan berarti tidak berbola basket.
Ketua PNM Basketball Club, Rico
Mangiring Purba punya beberapa
tips untuk para penggemar bola
basket agar fisik tetap prima:
Untuk menjaga stamina
dan kesehatan, lakukan latihan
pernafasan dengan jogging
di lingkungan sekitar tempat
tinggal masing-masing, sekurangkurangnya 30 menit sehari. Apabila
memungkinkan bisa juga sambil

Namun, niatan itu mesti tertunda
sejenak karena pandemi Covid-19.
Padahal, boleh dibilang progresif,
sejak sebelum Maret 2020, PNM BC
sudah punya satu sponsor. Yakni PNM
Digi yang memberikan jersey tanding.
Situasi pandemi memang secara
langsung mengurangi aktivitas klub
yang banyak memperoleh dukungan
banyak pihak ini. Namun begitu,
secara individu, spirit berolahraga
tetap dijaga. Seperti disarankan sang
Ketua pada seluruh timnya dengan
mengutamakan kegiatan bersifat
individual. Sebut jogging, bersepeda,
dan olahraga sejenis lainnya yang
tidak berkelompok.
Untuk itu, mewakili kru PNM BC,
Rico berdoa agar pandemi segera
berakhir dan ditemukan vaksin
penangkal virus Corona. Harapannya
agar sebagai makhluk sosial dapat
kembali beraktivitas seperti biasa
dan dapat bekerja tanpa waswas.
Pada akhirnya, seluruh anggota PNM
BC dapat berlatih kembali dua kali
sepekan dan mengikuti kompetisi bola
basket guna mengibarkan bendera
kemenangan PNM di lapangan basket.
Aamiin…!

membawa bola basket untuk latihan
dribble.
Apabila ada yang menemani
jogging, bisa juga berlatih passing
(mengoper bola) satu ke yang lain.
Melatih kemampuan shooting
dengan memperbaiki form shootingnya dengan melempar bola ke arah
tertentu.
Untuk bantuan latihan secara
pribadi, tonton di Yotube panduan
dan Teknik-teknik dasar bermain
basket dari trainer-trainer.
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perusahaan, maupun perusahaan
afiliasi PNM. Alhasil diperoleh sekitar
35 nama yang menandatangani
kesediaan membentuk klub bola
basket di PNM. Dan daftar nama
tersebut kemudian dimasukkan
sebagai lampiran proposal pengajuan
pembentukan klub bola basket
ke pengurus PNM Klub. “Maka
terbentuklah PNM Basketball Club,”
ujar pria penyandang headband saat
berbolabasket ini seraya tersenyum
mengenang kisah.
Saat ini, selain Ketua PNM BC,
ada wakil ketua yang dijabat Adri
Arasyarif Utomo dan Bendahara,
Thalia Lisabela. Jumlah anggotanya
pun sudah mencapai 45 orang yang
terhimpun dari karyawan holding,
anak perusahaan, dan afiliasi.
Tiada kegiatan tanpa latihan, PNM
BC memanfaatkan fasilitas lapangan
publik seperti lapangan indoor UOB
Plaza, lapangan outdoor Senayan dan
lapangan indoor Menteng. Jadwal
latihannya setiap Hari Selasa dan
Kamis. Namun begitu, terbuka untuk
latihan di hari berbeda, tergantung
ketersediaan lapangan yang akan
disewa. Harapan seluruh anggota

| 39

40 |

Bugar Sehat

Olahraga
dan Masker
Saat Pandemi

Hingga sekarang penggunaan masker
saat olahraga masih menimbulkan
pro dan kontra. Di satu sisi penting
untuk meminimalisir virus, di sisi
lainnya bisa menyebabkan tubuh
kekurangan oksigen.

O

Intensitas Olahraga
Sebenarnya boleh saja mengenakan
masker saat olahraga. Hanya saja ada
beberapa hal yang harus diperhatikan.
Salah satunya intensitas olahraga yang
dipilih. Disarankan memilih olahraga
dengan intensitas rendah hingga
sedang.
Jalan kaki bisa dipilih karena
intensitasnya cenderung rendah. Kita
boleh menggunakan masker saat
olahraga jalan kaki. Hanya saja, kita
tetap harus menjaga jarak dengan orang
lain minimal 2 meter dan membawa
hand sanitizer.
Sebaliknya, olahraga dengan
intensitas tinggi, seperti lari atau
jogging, tidak disarankan menggunakan
masker, karena bisa menyebabkan sesak
hingga kolaps paru. Selama pandemi
sangat disarankan menunda jenis
olahraga berintensitas tinggi. Kalau mau
lari, sebaiknya ganti dengan treadmill
saja di rumah.

Masker Untuk

Olahraga

JIKA ingin olahraga di luar
rumah, disarankan untuk
menggunakan masker
kain atau bedah, karena
kemampuan menyaring udara
lebih rendah dibandingkan
N95, jadi tidak menyesakkan.
Namun, tetap harus
memperhatikan dua hal ini:
Pemakaian masker kain
maksimal 4 jam.
Segera ganti masker
jika basah, agar tidak
mengurangi efektivitasnya
dalam mencegah penularan
bakteri atau virus.
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LAHRAGA selama pandemi
adalah hal penting agar
imunitas tubuh terjaga.
Namun, apakah saat olahraga di luar
rumah perlu menggunakan masker?
Mengingat, di tengah pandemi kita
diharuskan selalu menggunakan
masker guna meminimalisir penularan
virus COVID-19. Sementara, olahraga
menggunakan masker dapat
menyebabkan sesak akibat kekurangan
oksigen. Lalu bagaimana?
Anjuran WHO, kita tidak disarankan
berolahraga menggunakan masker.
Karena ini akan membuat kita kesulitan
mendapatkan oksigen. Turunnya kadar
oksigen dalam tubuh dapat menyebabkan
detak jantung meningkat dan membuat
tubuh cepat lelah. Dalam beberapa
kondisi, penggunaan masker saat olahraga
tidak hanya akan membuat cepat lelah
dan sesak, melainkan menjadikan asupan
darah ke otak berkurang. Fatalnya, bisa
bikin kita pingsan.
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5 Tips Aman

Berencana
travelling saat
pandemi? Agar
tetap aman, simak
dulu tips travelling
berikut ini.

S

UDAH masuk masa libur akhir
tahun, tapi pandemi tidak kunjung
usai. Mungkin hal ini bikin kita
ragu untuk travelling mengisi liburan
tahun ini. Tetap tinggal di rumah adalah
pilihan bijak. Namun jika memang
akan travelling, berikut ada tips aman
travelling saat pandemi dari Head of
Corporate Communication (CorCom)
Permodalan Nasional Madani (PNM), YR
Wijayandaru yang bisa kita terapkan.
1. Tes Kesehatan
Kita harus selalu memastikan
tubuh dalam keadaan sehat
sebelum dan sesudah
liburan. Untuk itu, kita
harus rutin melakukan
rapid atau swab test
sebelum dan sesudah
liburan.
2. Wajib Pakai Masker
Saat di kendaraan
atau tempat
umum, wajib

menggunakan masker 3 lapis dan
menggantinya setiap 6 jam sekali.
Selalu menjaga jarak dengan orang lain,
dan rajin cuci tangan atau pakai hand
sanitizer.
3. Bebersih Setelah Pergi
Selalu gunakan pakaian bersih saat
bepergian, dan mencucinya setelah
sampai tujuan. Jangan lupa segera
membersihkan diri dan gunakan pakaian
yang masih bersih, ya.
4. Lokasi Liburan yang Tidak Ramai
Sebelum liburan pantau dulu
destinasi yang akan dikunjungi melalui
portal berita atau media sosial.
Usahakan lokasi yang dituju tidak
ramai dan ketat dalam mengatur jarak
antarpengunjung untuk meminimalisir
penyebaran virus COVID-19.
5. Jangan Asal Pilih Hotel
Pilih hotel yang menerapkan 3M,
mencuci tangan, menjaga jarak, serta
selalu menggunakan masker. Pastikan
karyawan hotel selalu menjaga
kesehatan, mengukur suhu setiap
orang, dan memastikan ruang dan
perlengkapan hotel sudah disemprot
disinfektan. Jangan lupa membawa
perlengkapan mandi sendiri dari
rumah dan hand sanitizer. Oh, iya,
pastikan memilih kamar dengan
sirkulasi udara yang baik.
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5 Tips Debat yang Elegan

Berdebat bukan mencari lawan. Tetap mengungkapkan pendapat berdasarkan
fakta yang konkret. Jika ada yang berbeda opini, ini yang harus dilakukan.

D

2

4

3

5

ALAM sebuah diskusi, adu
argumentasi pasti selalu ada.
Hal ini bertujuan menemukan
keputusan terbaik bagi tim berdasarkan
argumentasi yang kuat serta logis.
Namun banyaknya argumen yang
muncul selama sesi diskusi tak jarang
menimbulkan konflik dan ketegangan.
Lakukan 5 hal berikut untuk adu
argumentasi yang baik:

Berpikir komparatif
Sebelum melontarkan
argumentasi sebaiknya
perkirakan terlebih dahulu kemungkinan
sanggahan dari argumen tersebut. Cari
celah bantahan dari argumen sendiri
agar tidak terkesan asal bunyi. Jangan
berpikir menggunakan sudut pandang
diri sendiri.

1

Bahasa sopan dan tidak
menyinggung
Meskipun posisi kontra
dengan pendapat rekan, namun tetap
gunakan bahasa yang sopan dan tidak
menyinggung. Berdebat bukan berarti
mencari musuh. Tutur kata yang sopan
justru akan membuat seseorang lebih
mudah paham argumen kita karena
mereka merasa dihargai.

Objektif dan jelas
Dalam diskusi semua orang punya
hak berpendapat. Sayangnya, tidak
semua argumen disampaikan secara ideal.
Argumentasi yang baik dan benar harus
menyertakan bukti konkret serta ilmiah
untuk menyertai opini. Selain itu, jelaskan
argumen secara rinci agar audiens dapat
memahaminya.

Serang pendapatnya
bukan orangnya
Memiliki pendirian dan
mempertahankan pendapat sangat
penting dalam diskusi. Namun jangan
sampai alasan tersebut membuat kita
berambisi menjatuhkan lawan bicara
secara personal, ya. Etika berdiskusi
yang baik dengan argumen kontra atau
mengkritik berdasarkan topik perdebatan.
Kendalikan emosi
dan tetap tenang
Berdiskusi berbeda dengan
debat kusir, ya. Ingat, lawan debat
adalah rekan sendiri. Jadi jangan baper
jika pendapat kita disanggah orang lain
yang memiliki opini berbeda. Selama
jalannya diskusi pastikan tetap tenang,
slow mode, dan berpikir jernih.
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Bukan Cari Lawan
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Dos & Don’ts
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Cloud storage menjadi
salah satu pilihan
tempat menyimpan
file dengan aman
dan praktis selama
bekerja. Berikut dos
and don’ts-nya..

v
v

v

Dos v

S

ELAMA Work From Home (WFH),
kita diharuskan untuk melakukan
segalanya dengan cara mobile.
Adanya cloud storage memudahkan
kita untuk menyimpan, mengakses,
dan membagikan berbagai data/file ke
rekan kerja dengan mudah dan praktis.
Penyimpanan online ini memiliki banyak

x

Memiliki data/file cadangan
Jangan hanya simpan data di cloud storage.
Siapkan back up di tempat penyimpan secara
fisik. Sehingga, jika hilang atau diperlukan secara
mendadak kita masih memiliki file lainnya.

x

Memastikan data aman
Pastikan memberikan kontrol akses
agar tetap aman. Seperti memasang
password, hingga mengaktifkan
sensor sidik jari di beberapa
peralatan yang digunakan untuk
menyimpan file.

kelebihan. Mulai dari bebas virus hingga
dapat diakses kapan saja dan di mana
saja asal ada sambungan internet.
Namun, ada beberapa hal yang
harus diperhatikan saat memakai cloud
storage agar data tetap aman dan tidak
hilang. Berikut dos and don’ts dalam
memakai cloud storage:

Don’ts x

Hanya menyimpan di satu folder
Jangan hanya mengandalkan cloud storage
untuk menyimpan data. Penting untuk memiliki
file cadangan untuk meminimalisir kehilangan file
yang tidak terduga.
Asal membagikan data
Cloud storage memang memudahkan kita
membagikan file. Hanya saja, tetap harus hatihati agar tidak sembarang orang dapat
mengakses maupun mengambil
data tanpa izin.

x

Pastikan data disimpan
di setiap device
Simpan semua
data penting ke
setiap device yang
kita gunakan.
Mulai dari
smartphone,
laptop,
desktop,
atau server
internal.
I LU

R
ST

AS

I: S

H

T
UT

ER

S TO

CK

Tidak menyortir
file
Disarankan rutin
menyortir file agar
tidak memakan
ruang penyimpanan.
Biasakan
memindahkan atau
menghapus file
yang tidak diperlukan
untuk memberikan
ruang bagi file baru.
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“Sayur Sampah”
yang Menggoyang Lidah
Sayur asem termasuk hidangan yang sangat khas
Indonesia. Rasanya lezat, walaupun bahan bakunya
murah. Di balik kesederhanaannya, sayur asem punya
filosofi yang patut jadi pegangan.

Dari Aceh hingga Sulawesi
Lain sayur asem Betawi, lain pula sayur
asem Sunda. Kuahnya sangat bening, dengan
kacang tanah yang sudah dikupas. Isian lainnya
juga lebih sedikit, di antaranya melinjo, jagung
manis, dan labu siam.
Di Jawa, kuah sayur asemnya berwarna
merah. Bumbunya kemiri, terasi, cabai rawit,
dan cabai merah. Isinya hanya labu, melinjo,
jagung manis, dan kacang tanah. Sayur asem
Brebes punya kekhasan lain: tidak pedas
karena tidak memakai irisan cabai. Di pesisir
Jawa Timur kuahnya juga kemerahan. Bahan
utamanya asam jawa. Rasanya cenderung lebih
pedas. Lauk pendampingnya ikan goreng.
Di Aceh, sayur asem dikenal sebagai Sayur
Asam Sunti. Kuahnya lebih keruh, merah,
dan agak berminyak. Isinya daun ubi jalar,
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Terkadang
sayur asem
menjadi
pelengkap,
seperti pada
sajian nasi
timbel.

EMANGKUK sayur asem yang asam,
pedas, dan segar, disajikan dengan
nasi hangat dan ikan goreng. Seruput
kuahnya, lalu sapukan potongan ikan itu pada
sambal cobeknya. Ah, mantaaap…!
Jajak pendapat CNN Travel menyebut sayur
asem sebagai salah satu dari 40 makanan
Indonesia yang selalu dikonsumsi warganya.
Selain karena rasanya yang enak, cara
membuatnya mudah, dan bahan-bahannya
mudah didapat. Misalnya, penggunaan buah
asam kandis dan labu siam yang biasanya
tumbuh di lingkungan rumah.
Pakar kuliner Arie Parikesit menyebut
hidangan ini berasal dari Betawi dan Jawa
Barat. Sebab, yang dipakai adalah asam segar
dari pekarangan. Sedangkan sayur asem Jawa
Tengah dan Jawa Timur menggunakan asam
fermentasi buatan pabrik.
Ciri khas sayur asem Betawi adalah
banyaknya kacang yang digunakan. Dari kacang
tanah yang masih dibungkus kulitnya, hingga
jagung manis. Ada pula yang menggunakan
kangkung dan oncom. Kuahnya bening dengan
rasa gurih dan asam, dengan lauk pendamping
jengkol bewe yang sudah menjadi ciri khas
masakan Betawi.
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“Sayur Sampah”
Awalnya sayur asem hadir karena kondisi
Indonesia di masa penjajahan Belanda yang
penuh keterbatasan. Bahan baku sayur asem
murah dan mudah ditemukan. Sampai-sampai
ada yang menyebut sayur asem sebagai “sayur
sampah”, karena kita bisa memasukkan apa
saja ke dalamnya. Padahal, terbayang kan
betapa kaya kandungan vitamin dan mineral
dalam ragam sayuran itu!
Tergantung daerah asalnya, isian sayur
asem memang begitu bervariasi. Dari yang
wajib seperti daun melinjo, biji melinjo,
kacang panjang, kacang tanah, jagung, dan
labu siam, belimbing sayur, hingga terong,
nangka, jagung manis, hingga oncom. Hal ini
merupakan cerminan filosofi sayur asem yang
menggambarkan keberagaman yang disatukan
dalam citarasa yang sama: asam dan gurih.
Selain itu, cara menikmati sayur asem di
mana kita harus mengupas biji melinjo atau
menggigiti jagung, mengingatkan penikmatnya
untuk bersabar. Mengajak kita untuk sesaat
berhenti dan fokus menikmati momen
bersama keluarga.
Sayur asem selalu mengingatkan untuk
kembali ke rumah, dan menyantap hidangan
yang rutin disajikan saat kita tumbuh besar.

Terkadang sayur asem
menjadi pelengkap,
seperti pada sajian
nasi timbel.

5 Rekomendasi

Warung Sayur Asem

1

2
3
4
5

RM Sayur Asem Haji Masa
Sayur asemnya berisi kacang panjang, kacang bogor, jagung
manis, jagung biasa, pare, kecipir, biji melinjo, putren,
nangka muda, terong, dan jengkol. Bisa disantap bersama
pepes ikan kembung, bawal, tenggiri dan gurame.
Alamat: Jl. Pd. Jaya No.5, Pd. Jaya, Kec. Pd. Aren,
Tangerang Selatan 15224
Warung Pecak Pak Sastra
Disebutnya Saung Makan Samping Cikal. Sajian makanan
secara prasmanan. Andalannya pecak ikan nila/ikan gurami
yang dimasak di atas kayu bakar, dan sayur asemnya.
Ada pula menu lain seperti oseng oncom, tumis daun
mengkudu, jantung pisang.
Alamat: Jl. Pusaka Kencana No. 4B, BSD, Serpong,
Tangerang Selatan
RM Sayur Asem Purwakalih
Selain sayur asem, lauknya ada paru, babat, lidah goreng,
gimbal udang, ikan goreng, gepuk, pepes, sambal dan
lalapan bisa makan sepuasnya. Ada tumis leunca, tumis
pare, tumis tauge, dan oncom hitam.
Alamat: Jalan Lawang Gintung No.11 Lawanggintung,
Batutulis, Bogor, Jawa Barat
Warung Betawi H. Muhayar
Andalannya pecak ikan, pecak ayam, pepes ikan mas, juga
sayur asem. Sayur asem Betawinya ini tidak menggunakan
bumbu ulek, sehingga kuahnya tidak keruh dan ada
potongan oncom.
Alamat: Jl. Taman Margasatwa No. 18, Jati Padang, Pasar
Minggu, Jakarta 12540
RM Betawi Ngoempoel
Sayur asemnya disebut Sayur Goreng Asem. Kuahnya hijau
kekuningan dengan isian nangka muda, labu siam, jagung,
daun melinjo, melinjo, dan kacang panjang. Nikmati dengan
gabus pucung, gabus kering, pecak ikan mas, atau pepes
peda.
Alamat: Jalan Raya Tanah Baru No 74, Kel. Tanah Baru Kec.
Beji, Depok.
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belimbing wuluh, dan kacang panjang.
Sayur asem Palembang dan Bangka Belitung
tangkapan laut seperti cumi dan udang segar,
juhi (cumi kering), kemplang (ikan), dan ebi
(udang kering).
Di Kalimantan, sayur asemnya memakai
asam rimbang, kunyit, dan kepala ikan patin.
Kuahnya merah karena cabai yang digunakan.
Isinya sama: kacang tanah, melinjo, jagung dan
buncis.
Yang paling berbeda mungkin sayur asem
Sulawesi yang disebut sayur kapurung.
Kuahnya kecokelatan dengan rasa gurih, asam,
dan sedikit pedas. Isinya kacang panjang,
daun kacang, terong hijau, rebung, dan irisan
cabai. Sayur kapurung ini lalu dimakan dengan
sinonggi atau sagu bulat bertekstur kental.
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Cupang
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Ikan Sawah yang
Kini Jadi Koleksi Mewah

Setelah mempraktikkan
resep masakan dan
mengoleksi tanaman hias,
kini memelihara ikan cupang
menjadi hobi baru di masa
pandemi Covid-19. Permintaan
naik, harganya pun melejit!

G

ARA-GARA keasyikan
mengamati ikan cupangnya,
seorang kawan sampai lupa
dirinya belum menyetor pekerjaan
saat WFH. Habis, memelihara ikan
cupang memang mengasyikkan! Ikan
dengan ukuran tak terlalu besar ini
warna-warnanya sangat memikat dan
perawatannya tidak susah. Penggemar
ikan hias tak segan merogoh kocek lebih
dalam untuk memperolehnya.
Padahal, dulunya ikan ini banyak
ditemukan di sawah. Jenisnya pun belum
beragam seperti sekarang. Menurut
catatan

Memelihara ikan cupang menjadi hobi
baru di masa pandemi.

Cenderung Agresif
Habitat asal ikan cupang (Betta
sp.) adalah beberapa negara di Asia
Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand,
Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura,
dan Vietnam. Ikan air tawar ini cenderung
agresif dalam mempertahankan
wilayahnya. Ikan ini juga kuat bertahan
hidup dalam waktu lama. Ia masih dapat
bertahan hidup meskipun ditempatkan di
wadah dengan volume air sedikit tanpa
alat sirkulasi udara (aerator).
Di kalangan penggemar, ikan cupang
umumnya terbagi atas tiga golongan,
yaitu cupang hias, cupang aduan, dan
cupang liar. Cupang hias masih dibagi
lagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
Halfmoon (setengah bulan), yang
memiliki sirip dan ekor yang lebar dan
simetris menyerupai bentuk bulan
setengah.
Crowntail (ekor mahkota) atau serit,
yang bentuknya mirip duri panjang

layaknya sisir.
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Kompas.com, baru pada tahun 1990an penggemar ikan cupang melakukan
kawin silang antara cupang aduan dan
cupang ekor panjang dengan cupang ekor
lilin. Kawin silang ini menghasilkan warna
yang lebih beragam dan ekor yang lebih
menonjol keluar.
“Keberadaan cupang sekarang
sudah banyak, ada cupang alami ada
yang sudah dikawin silangkan sehingga
hasilnya bervariasi dan di situlah letak
keunikan dari ikan cupang,” ujar Kepala
Badan Karantina Ikan dan Pengendalian
Mutu (BKIPM) Bandung Dedy Arief
Hendriyanto dikutip dari situs KKP.
Saat ini Indonesia menjadi penghasil
ikan cupang terbesar kedua di dunia.
Keunggulan Indonesia adalah
pada spesies cupang alam.
Setidaknya ada sekitar 40 jenis
cupang alam yang sudah
diketahui. Salah satu cupang
asli Indonesia adalah Betta
channoides yang ditemukan
di Pampang, Kalimantan
Timur.
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Double tail (ekor ganda)
Plakat Halfmoon

Ekor yang Melambai
Di alam bebas, ikan cupang
biasanya hidup berkelompok
dengan habitat rawa-rawa, telaga,
danau dan sungai dengan perairan
arus tenang. Ikan ini memangsa
jentik-jentik nyamuk, anak ikan, atau
cacing berukuran kecil.
Ikan cupang yang berkualitas baik
umumnya memiliki sirip yang terbuka
secara sempurna. Hal tersebut
karena bagian dalam tubuh cupang
mirip dengan rongga labirin yang
bentuknya hampir sama pada paruparu manusia. Tidak ada jarak antara
sirip bawah dan ekor (caudal) ataupun
antara sirip-sirip (dorsal) punggung.
Sirip-sirip ikan umumnya merapat
sempurna saat ikan memekarkan
sirip-sirip mereka. Kemudian, ikan
cupang memiliki ekor yang lebar
melambai dengan warna yang
terang. Selain penampilannya
yang cantik, ikan ini sangat mudah
pemeliharaannya. Cukup letakkan ke
dalam toples atau di dalam akuarium.
Dengan keistimewaan semacam
itu, tidak mengherankan jika
popularitas ikan cupang diikuti
dengan harganya yang semakin
meroket. Namun, harga tersebut
bergantung dari warna cupang
itu sendiri. Semakin menarik
warnanya, tentu harganya juga
akan mempengaruhi meski jenisnya
tidak melulu yang sering dicari oleh
masyarakat.

The Most Wanted!
ADA beragam jenis ikan cupang yang kini banyak diburu, dari harga
puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Jenis apa saja yang harganya murah
dan mahal?
1. Blue Rim
Ikan cupang paling populer. Kisaran
harganya 250 ribu hingga 15 juta
rupiah, tergantung grade-nya. Ikan
cupang Thailand ini warna dasarnya
putih atau krem, dengan warna
biru di bagian tepi atau seluruh
siripnya. Dari ratusan telur hanya
5-10 persen ikan yang menjadi cupang
blue rim dengan kualitas yang baik.
2. Avatar Betta Fish
Ikan cupang hias hibrid dari Thailand. Didominasi warna gelap dengan
khas sisik mutiara acak yang ada di tubuhnya. Jenisnya cukup banyak,
antara lain Avatar Gordon, Avatar Cooper, Avatar Red Koi, Avatar Blue,
Avatar Nemo, Avatar Candy dan masih banyak lagi. Harganya dari 100
ribu hingga 5 juta rupiah.
3. Plakat
Siripnya lebih pendek, dengan tubuh yang besar dan kuat. Termasuk
varietas Betta yang paling agresif. Petarung dari Asia Tenggara ini lebih
senang jika ditempatkan di wadah yang cukup besar dengan banyak
ruang. Menurut bahasikan.com, harganya berkisar dari 60 ribu sampai 2
juta rupiah.
4. Fancy
Jenis yang pertama dipopulerkan peternak Thailand ini kombinasi
warnanya beragam dan sangat cantik. Harganya 100 ribu hingga 2 juta
rupiah. Bahkan di Thailand, Fancy pernah dijual sampai 20 juta per-ekor,
karena warnanya dinilai mirip bendera Thailand.
5. Halfmoon
Cupang halfmoon paling banyak
dipelihara sebagai ikan hias karena
keindahannya. Sirip dan ekornya
seolah menyatu membentuk
lingkaran. Dari samping, siripnya
berbentuk seperti bulan separuh.
Namun harganya lebih murah dari
ikan-ikan cupang lain, antara 40
ribu sampai 500 ribu saja.
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Giant (cupang raksasa), yang
merupakan hasil perkawinan
silang antara cupang biasa dengan
cupang alam. Ukurannya bisa
mencapai 12 cm.
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Jika kita akan
melakukan
perjalanan ke
luar kota dengan
kendaraan umum,
maka ada syarat
sudah melakukan
tes kesehatan terkait
dengan COVID-19.
Tes cepat ini ada
dua, yaitu rapid test
antibodi dan rapid
test antigen. Apakah
yang membedakan
keduanya? Berikut ini
fakta-faktanya.

Rapid test

RAPID TEST ANTIBODI

PERBEDAAN

RAPID TEST ANTIGEN

Tes serologi

Nama lain

Tes diagnosa cepat (rapid swab)

Darah

Sampel

Lendir hidung dan tenggorokan

Antobodi dalam darah

Sasaran

Protein dari virus SARS-Cov-2

Sebagai proses screening awal

Diagnosa

Identifikasi virus SARS-Cov-2 aktif

5-10 menit

Lama deteksi

20-30 menit

Kurang akurat

Akurasi

Deteksi real time sensitivitas
hingga 80%

Identifikasi kemunculan antibodi
seseorang akibat terinfeksi virus
SARS-Cov-2

Tujuan

IIdentifikasi infeksi aktif
virus SARS-Cov-2 lewat
deteksi protein

Majalah Internal PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

| 49

Edisi 009 / 2020

Posting
Di IG, Ada
Hadiahnya!
Insan PNM seantero Indonesia!
Ayo tunjukkan bakat fotografimu.
Caranya mudah. Posting foto kamu di
akun Instagram masing-masing. Jangan
di-private ya akunnya.
Terus…
Tag @pnm_persero
Jangan lupa, beri tagar #KuisPNMagz09
Tema foto: bebas. Kamu boleh
memposting maksimal tiga (3) foto.
Selanjutnya, foto yang kamu kirim akan
kami nilai.
Terus….
Tiga karya paling menarik, berhak atas
hadiah yang juga menarik dari redaksi
PNMagz.
Yuk mari, posting foto keren kamu
sekarang juga!

HADIAH KUIS
EDISI 009/2020

Batas posting foto #KuisPNMagz09 ini pada

28 Februari 2021
Launching logo sekaligus corporate values.

Fleksibilitas memudahkan aplikasi di mana pun.
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Berbagi Cerita

Berbagi Gagasan

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!

S

ELAMA tahun 2017 hingga 2020 Ibu Abianti
Riana menemani keluarga besar PNM untuk
mewujudkan ekonomi kerakyatan yang
sejahtera dan bermartabat. Dengan pengalamannya
yang luas di bidang perbankan dan bisnis, Ibu Abi
telah membawa PNM menjadi lembaga pembiayaan
terkemuka dan berkelanjutan untuk pelaku UMKM di
Indonesia.
Segenap keluarga besar PNM mengucapkan, terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu @abianti.
riana atas segala pengabdian, dedikasi, dan loyalitasnya
kepada PNM. Apa pun yang terjadi, Ibu Abi selalu ada
di hati kami semua.
Semoga Sobat PNM dapat meneladani dan
menjadikan Ibu sebagai inpirasi untuk membawa
PNM lebih baik lagi.

Edisi 009 / 2020

Terima Kasih

