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DALAM miniseri Korea Squid Games, tim Seong Gi-hun yang 
terlihat lemah, ternyata malah berhasil lolos saat menjalani 
tahap tarik tambang. Ini karena mereka menggunakan 

strategi jitu dan berbagi peran. Seong Gi-hun yang berbadan 
besar ditaruh di depan agar tim tidak bisa melihat lawan yang 
mungkin bisa melemahkan. Oh Il-nam yang meskipun tua tapi 
berpengalaman dalam game ini menjadi pengatur strategi. Lalu Ali 
Abdul yang paling kuat fisiknya, berada di bagian belakang sebagai 
jangkar tim. Tim ini bersatu padu dan menempatkan kekuatan 
individu di posisi yang tepat.

Ibarat permainan tarik tambang di miniseri Squid Games, Holding 
Ultra Mikro, di mana PT PNM (Persero) berada di dalamnya bersama 
PT BRI (Persero) Tbk., dan PT Pegadaian (Persero), memadukan 
potensi-potensi khas masing-masing yang selama ini berpihak pada 
sektor ultra mikro. Tiga kekuatan dalam satu payung besar ini akan 
berbagi peran sehingga akan menguatkan ekosistem ultra mikro di 
Indonesia. 

Ini selaras sekali dengan pidato Presiden Joko Widodo di 
side event La Nuvola, Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Beliau 
menyampaikan tiga poin penting dalam percepatan Sustainable 
Development Goals (SDGs), yaitu UMKM, peran perempuan, dan 
digitalisasi. Kita punya PNM Mekaar yang selaras dengan tiga poin 
utama ini.

Dengan kekuatan Holding Ultra Mikro dan tiga poin penting dari 
pidato presiden di G20, rasanya tidak berlebihan kalau kita makin 
optimis, ke depan kita akan menjadi lebih baik. Tetap semangat, 
Insan PNM! ■

Arief Mulyadi
Direktur Utama PT PNM

COVER 02 Editorial
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Rupa-Rupa Infografis

@pnm_persero

@lifeatpnm

Permodalan Nasional Madani
Pembiayaan dan pendampingan usaha mikro kecil dan 
ultra mikro melalui layanan  #Mekaar dan #ULaMM

Halo sob! Dengan kekuatan seorang 
ibu, dan ketulusan hatinya untuk 
menyejahterakan keluarga, PNM siap 
untuk tumbuh bersama dengan ibu-
ibu di seluruh Indonesia. 
 
Melalui PNM Mekaar, kini ibu 
dapat mengakses modal untuk 
menjalankan usaha, yang hasilnya 
diharapkan bisa memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan 
mempunyai kehidupan yang lebih 
baik. 
 
PNM percaya bahwa ibu akan 
selalu bertanggung jawab dan 
amanah pada janji nasabah karena 
kami akan selalu mendampingi 
dan menciptakan eksosistem 
kebersamaan dalam pertemuan 
kelompok mingguan. 
 
Bersama BRI dan Pengadaian, kini 
kami menjadi Ultra Holding Mikro, 
yang semakin siap untuk menjadikan 
usaha ibu lebih besar. 
 
@bankbri_id 
@pegadaian_id 
 
#TumbuhBersamaPNM 
#JadiLebihBesar 
#SinergiUntukNegri 
#SENYUMSentraLayananUltraMikro

PNM Siap
Jadikan Usaha Ibu 
Lebih Besar

Halo Insan PNM! Sekarang 
PT PNM punya Tik Tok 
official ya…! Insan PNM yuk 
follow dan subscribe. Banyak 
informasi bermanfaat yang 
disajikan secara kreatif dan 
memikat. Ayooo ikutan….!

KEMENTERIAN
BUMN

57 JUTA
UMKM

INDONESIA

KEMENTERIAN
BUMN

SENtra laYanan Ultra Mikro

EKOSISTEM ULTRA MIKRO

HOLDING BUMN
ULTRA MIKRO
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PANDEMI COVID-19 berdampak 
pada semua kalangan, termasuk 
ultra mikro dan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM). Hal tersebut 
diungkapkan Direktur Utama PNM Arief 
Mulyadi dalam acara CEO Talk IFLI 
(Indonesia Finance Learning Institute) 
bertajuk “Ketahanan Usaha Para Pelaku 
Usaha Subsisten di Tengah Pandemi”, 
Rabu (8/9/2021) lalu.  

Arief memaparkan kondisi pelaku usaha 
ultra mikro yang masuk dalam kategori 
subsisten dan merupakan sasaran target 
nasabah PNM. Mayoritas pelaku usaha 

subsisten melakukan usaha sebatas 
untuk memenuhi kebutuhan harian, belum 
memikirkan omset. Hal ini yang menjadi 
tantangan PNM untuk mendorong agar 
pelaku usaha ultra mikro bisa naik kelas 
lewat program pemberdayaan PNM.  
Holding Ultra Mikro diharapkan akan 
mendorong nasabah ultra mikro PNM 
dalam percepatan naik kelas. 

Arief mengatakan, September 2019 
angka kemiskinan di Indonesia mencapai 
9,22% dari jumlah penduduk Indonesia 
yang mencapai 270,2 juta jiwa. Akibat 
pandemi COVID-19, angka kemiskinan 

menjadi 9,78% pada Maret 2020 dan 
menjadi 10,19% di September 2020. Ini 
mnejadi catatan penting bagi PNM yang 
bergerak dan fokus di bidang peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

“Dalam mendukung pertumbuhan ultra 
mikro dan UMKM, PNM memberikan 
tiga modal yaitu finansial, intelektual, 
dan sosial,” ujar Arief. Modal finansial 
diberikan melalui pembiayaan usaha 
produktif. Modal finansial diberikan 
melalui pembiayaan usaha produktif. 
Modal intelektual melalui pendampingan. 
Sedangkan untuk modal sosial, PNM 
membangun kepedulian nasabah melalui 
jejaring usaha dan sinergi bisnis yang 
mampu membantu percepatan usaha 
nasabah. 

Saat ini, nasabah PNM telah mencapai 
lebih dari 10 juta orang sebelum 17 
Agustus 2021. Ini melampuai target 
Presiden Jokowi pada pidato akhir tahun 
2019 yang meminta agar nasabah PNM 
saat itu yang berjumlah 5,7 juta orang 
menjadi 10 juta orang dalam 3 tahun 
berikutnya. 

“Target 3 tahun tersebut dapat PNM 
capai dalam kurang lebih 1 tahun,” 
pungkas Arief. ■

CEO Talk PNM
Jakarta, 8 September 2021

BULAN September 2021, jajaran 
Direksi dan Komisaris PNM 

melakukan kunjungan ke kantor cabang 
ULaMM, Mekaar, dan juga nasabah 
untuk memonitor kegiatan bisnis dan 
memberikan arahan agar kepada Insan 
PNM. 

Direktur Bisnis mengadakan kunjungan 
sekaligus Serah Terima Jabatan KRM di 
Kantor Cabang PNM Mekaar Nguntapan, 
Yogyakarta, Rabu (1/9/2021). 

Kantor Cabang ULaMM Banjarmasin 

menerima kunjungan dari Direktur 
Kelembagaan dan Perencanaan pada 
Rabu (1/9/2021). Kunjungan Komisaris 
dan Direktur Bisnis ke Nasabah Mekaar 
yang dihadiri oleh Bapak Parman 
Nataatmadja-Komisaris PNM dan Direktur 
Bisnis di Babakan Madang, Sentul , Senin 
(6/9/2021).

Kunjungan virtual Komisaris Utama Arif 
Rahman Hakim ke PNM Cabang Semarang, 
Lamongan dan Cimahi dari ruang kerja 
masing-masing (Jumat, 24/9/2021). ■

DIDAMPINGI oleh Direktur Kelembagaan dan 
Perencanaan, Kamis (2/9/2021) Menteri Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi nasabah 
dan Kantor Cabang ULaMM serta Mekaar Banjarmasin 
untuk monitoring potensi bisnis ekonomi kreatif. Di luar 
itu, Bank Mega Syariah, PT Pos Indonesia (Persero), Ditjen 
Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, dan Komisi VI DPR 
juga mengunjungi PNM untuk mendukung dan mempelajari 
progress bisnis PNM.

Direktur Utama PNM menerima kunjungan Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan - Kemenkeu RI Astera 
Prima Bhakti di Ruang Monitoring IT Lantai 1, Jumat 
(3/9/2021).

Direktur Utama dan EVP Pengembangan dan Legal 
mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Mega 
Syariah Yuwono Waluyo di Ruang Monitoring IT Lantai 1, 
Jumat (10/9/2021).

Senin (13/9/2021), Direktur Bisnis Siti Choiriana serta Kurir 
dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) mengunjungi Ruang 
Monitoring IT Lantai 1, diterima oleh Direktur Utama PNM.

Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik 
ke PT PNM dalam rangka Pelaksanaan Program Mekaar 
di Riung Graha Ballroom - Prime Plaza Hotel, Kabupaten 
Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Hadir Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, SE, MAP, 
Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN M. Khoerur 
Roziqin, serta Direktur Utama dan Direktur Kelembagaan dan 
Perencanaan PNM. ■

Kunjungan Komisaris dan Direksi

Kunjungan Menteri 
dan Institusi 

Jakarta, September 2021

Jakarta, September 2021

JAJARAN Direksi PNM menjalankan program kerjasama 
dengan instansi lain guna meningkatkan pemberdayaan 

nasabah dan kesejahteraan Insan PNM, salah satunya 
audiensi dengan OJK perihal pembiayaan mikro perumahan 
untuk karyawan PNM.

Pada Rabu (29/9/2021) dilakukan Penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Mekaar Reguler dan Mekaar 
Plus di Hotel Le Meridien, Jakarta. Hadir Direktur Pemasaran 
Askrindo Supardi Najamuddin, Direktur Keuangan Askrindo 
Subagio Istiarno, serta Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, 
Direktur Bisnis, dan EVP Pengembangan dan Legal PNM.

Seremonial Perjanjian Kerjasama Payroll dan Layanan 
Perbankan antara PT PNM dan PT BSI, Tbk, dilakukan lewat 
video conference, Rabu (22/9/2021). Hadir Direktur Wholesale 
& Transaction Banking PT BSI, Tbk, Kusman Yandi,  Direktur 
Sales & Distribution PT BSI, Tbk, Anton Sukarna, serta Direktur 
Keuangan dan Operasional PT PNM.

Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Kelembagaan 
dan Perencanaan PNM menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR 
RI di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (22/9/2021). Rapat kerja 
juga disiarkan melalui video conference.

Bupati Kabupaten Maros Andi Syafril Chaidir Syam 
didampingi Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PNM 
melakukan Peresmian Ruang Pintar, Sarana Air Bersih & 
Pengembangan Kapasitas Usaha Klasterisasi Sektoral di Dusun 
Kuri Caddi, Desa Nisombalia, Kabupaten Maros, Makassar, 
Selasa (21/9/2021).

Progress Kerjasama PT PNM dengan Water.org yang dihadiri 
oleh Senior Program Manager Water.org, Aldi Surianingrat, serta 
Direktur Utama dan Direktur Kelembagaan dan Perencanaan 
PNM berlangsung melalui video conference di ruang kerja 
masing-masing, Kamis (16/9/2021).

Jajaran Direksi PNM dan EVP Pengembangan dan Legal  
menghadiri video conference Pembukaan Bimbingan Teknis 
INDI 4.0 dari ruang kerja masing-masing, Senin (6/9/2021).

Direktur Utama PNM melakukan audiensi dengan OJK 
terkait Pembiayaan Mikro Perumahan untuk Karyawan PNM 
di eL Royale Hotel Banyuwangi, Rabu (1/9/2021). Turut hadir 
pada acara tersebut Dirut SMF Ananta Wiyogo. ■

Webinar Peringatan 
Hari Kartini

Jakarta, 24 April 2021

Agenda Kita: September 2021 Agenda Kita: September 2021
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PT Permodalan Nasional Madani 
(PNM) meresmikan pemberian 
akses air bersih, pelatihan 

pembuatan kemasan klaster tenun bagi 
nasabah PNM dan pemberian santunan 
untuk anak yatim di Desa Adat Sade, Desa 
Lombok Tengah pada Senin (4/10/2021) 
lalu. Pendistribusian bantuan ini secara 
simbolis diresmikan oleh Direktur 
Kelembagaan dan Perencanaan PNM 
Sunar Basuki, Direktur Utama BPRS Patuh 
Bersama Yanuar Alfan, Bupati Lombok 
Tengah Lalu Pathul Bakri, dan Kepala 
Desa Adat Sade Lalu Minaksa. 

Akses air bersih dan pelatihan 
pembuatan kemasan klaster tenun ini 
adalah salah satu wujud kepedulian 
dan bentuk dukungan PNM dalam 
pemberdayaan masyarakat Lombok 
Tengah, khususnya pemberdayaan 
perempuan. 

Sebagian besar masyarakat Desa Adat 
Sade khususnya perempuan rata-rata 
adalah penenun. Menenun tidak hanya 

membutuhkan ketekunan, tetapi juga 
keinginan untuk melestarikan budaya 
Indonesia. Perempuan penenun di 
Desa Adat Sade memberikan dampak 
secara langsung terhadap peningkatan 
ekonomi sebagai sumber pendapatan 
untuk perempuan Desa Adat Sade. 

Kebersamaan dari masyarakat juga 
terbangun, bahwa menenun tidak hanya  
untuk menjaga dan melestarikan kain 
khas suku Sasak serta mengambil 
makna dari motif kain tersebut untuk 
beretika dalam kehidupan, namun 
terdapat pesan-pesan kehidupan 
dan sumber pendapatan yang dapat 
membantu ekonomi keluarganya.

“Kami (PNM) tidak hanya memberikan 
akses pembiayaan kepada perempuan 
pra sejahtera, tetapi juga melakukan 
pendampingan. Pelatihan ini 
juga bertujuan sebagai daya tarik 
wisata utama untuk mendukung 
pengembangan pariwisata daerah. 
Dukungan dari PNM untuk perempuan 

Desa Adat Sade juga sejalan dengan 
lima arahan presiden demi tercapainya 
perempuan berdaya, anak terlindungi, 
Indonesia maju,” ujar Sunar.

Secara berkelanjutan, PNM 
memberikan pendampingan dan 
pembinaan kepada nasabah PNM 
melalui program Pengembangan 
Kapasitas Usaha (PKU), baik secara 
reguler ataupun klaster berdasarkan 
pada kesamaan wilayah ataupun 
produk. Melalui pelatihan pembuatan 
kemasan klaster tenun di Desa Adat 
Sade untuk nasabah PNM Mekaar yang 
berjumlah 185 orang, PNM berharap 
ikut berkontribusi dalam membantu 
meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan bagi para nasabah PNM, 
sebagai bentuk komitmen PNM untuk 
terus mendorong pemberdayaan UMKM, 
khususnya perempuan. 

PNM juga secara berkelanjutan 
memberikan akses air bersih melalui 
program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. Kegiatan ini ditutup oleh 
pemberian santunan untuk 25 anak 
yatim di Desa Adat Sade.

“Pengadaan akses sumber air bersih 
ini tentunya kami harapkan akan 
membantu kebutuhan air bersih bagi 
warga Desa Adat Sade yang selama ini 
kesulitan mendapatkan akses sumber 
air bersih. Saya percaya, ketika akses 
air bersih didapat, warga dapat hidup 
lebih sehat, kesejahteraan keluarga lebih 
terjamin dan mampu berkarya lebih baik 
untuk memajukan kelompoknya.” ujar 
Sunar. ■

Agenda Kita: Oktober 2021 Agenda Kita: Oktober 2021

Lombok Tengah, 4 Oktober 2021

Dukung Pemberdayaan Perempuan Lombok,

PNM Berikan Bantuan 
Sosial di Desa Adat Sade Jakarta, 5 Oktober 2021

PNM bekerja sama dengan PNM SiJago mengadakan 
talkshow: “Siapa Bilang Jadi Karyawan Gak Bisa Kaya” 

yang menghadirkan Financial Planner Prita Hapsari Ghozie 
sebagai pembicara. Acara yang juga dihadiri Direktur 
Utama Arief Mulyadi ini berlangsung di ruang kerja masing-
masing pada Selasa, 5 Oktober 2021. ■

PADA Jumat, 8 Oktober 2021, diadakan Live Interview 
CNBC “Money Talks” dalam Program Power Lunch 

bersama host Anneke Wijaya dan Direktur Utama Arief 
Mulyadi. Dalam acara yang juga ditayangkan melalui video 
conference tersebut, Arief memaparkan bahwa Holding 
Ultra Mikro yang menggabungkan BRI, Pegadaian, dan 
Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan suatu 
keberuntungan karena bisa menopang keberlangsungan 
PNM yang diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan bagi 
entitas dan ekosistem. Interview lalu berfokus pada arah 
pengembangan bisnis PNM pasca terbentuknya Holding 
Ultra Mikro. ■

PNM  berhasil meraih 
penghargaan TJSL 

dan CSR Award 2021, 
ajang yang merupakan 
bentuk apresiasi tertinggi 
BUMN Track, sebagai 
penyelenggara, kepada 
para BUMN yang telah 
memberikan manfaat bagi 
pembangunan empat pilar 
yaitu Sosial, Ekonomi, 
Lingkungan, Hukum & Tata 
Kelola, serta berkontribusi 
pada penciptaan nilai 

tambah bagi perusahaan. 
Penyerahan Penghargaan 

TJSL & CSR Award yang 
bertema “Kontribusi 
BUMN dalam Mendukung 
Pencapaian SDG’s Berbasis 
ISO 26000” ini diwakili oleh 
Direktur Kelembagaan dan 
Perencanaan Sunar Basuki 
dan Kepala Divisi JML Cut 
Ria Dewanti di Ballroom 
Hotel JW Marriott Mega 
Kuningan, Jakarta, Kamis, 
14 Oktober 2021. ■

AUDIENSI bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Teten Masduki dihadiri oleh Komisaris 

Utama PNM Arif Rahman Hakim, Komisaris PNM Parman 
Nataatmadja, serta Direktur Bisnis PNM Kindaris. Audiensi 
berlangsung di ruang kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah pada Rabu, 6 Oktober 2021 lalu. ■

Jakarta, 8 Oktober 2021

Jakarta, 6 Oktober 2021

Jakarta, 14 Oktober 2021

Talkshow: “Siapa 
Bilang Jadi Karyawan 
Gak Bisa Kaya”

Live Interview CNBC 
“Money Talks”

Penyerahan Penghargaan 
TJSL & CSR Award 2021

Audiensi bersama Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah
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Agenda Kita: November 2021 Agenda Kita: November 2021

PANDEMI Covid-19 yang 
melanda dunia pada 2020 lalu 
telah berdampak pada setiap 

sisi kehidupan manusia, termasuk 
dunia usaha. Namun, PT Permodalan 
Nasional Madani termasuk perusahaan 
berhasil mengatasi dampak pandemi. 
Pada Bethriq Kindy Arrazy, News 
Reporter Warta Ekonomi, Direktur 
Utama PNM Arief Mulyadi berbagi 
mengenai strategi bertahan PT PNM.

Strategi utama PNM untuk bertahan 
adalah melalui pembinaan kepada 
subsisten atau para pelaku usaha 
ultra mikro, yang difokuskan pada 
peningkatan dan pengembangan 
usaha yang dilakukan oleh masyarakat 
khususnya para nasabah aktif PNM. 
Selain memberikan bantuan dana, PNM 
juga fokus pada pembinaan pola pikir 

para nasabah untuk mengembangkan 
usahanya. 

“Minimal usahanya itu bisa menyerap 
tenaga kerja, sehingga nantinya hal ini 
akan berdampak pada perekonomian 
nasional. Pengembangan usaha di 
tengah pandemi Covid-19 sambil 
memberikan sejumlah pelatihan dan 
pembinaan kepada para pengusaha 
mutlak perlu dilakukan, mengingat 
pandemi juga sangat berdampak pada 
para pelaku UMKM,” ujar Arief melalui 
video conference, Rabu (10/11/2021) 
lalu.

Layanan PNM Mekaar ditujukan bagi 
perempuan prasejahtera pelaku usaha 
ultra mikro. Layanan selalu dihadirkan 
secara optimal bagi nasabah, salah 
satunya dengan meluncurkan program 
Pengembangan Kapasitas Usaha 

(PKU) pada tahun 2010 sampai 
sekarang. Program PKU bertujuan 
untuk memberikan pendampingan dan 
pembinaan kepada nasabah binaan 
PNM, selama menjadi nasabah PNM.

Data PNM menunjukkan, hampir 
82,9 persen pelaku UMKM terdampak 
selama pandemi Covid-19 ini. Dari 
angka tersebut, hanya 5,9 persen 
pelaku UMKM yang mengalami 
peningkatan. Artinya, PNM harus 
mendampingi para pelaku usaha di 
bawah. Alhasil, dari 6,43 juta nasabah 
PNM Mekaar pada Maret 2019 silam, 
kini nasabah PNM Mekaar sudah 
mencapai 10.745.404 dan PNM ULaMM 
berjumlah 161.873 per 10 November 
2021. Sedangkan pembiayaan yang 
telah disalurkan sebesar Rp 97,23 
triliun per 9 November 2021.

Saat ini, pembiayaan bagi usaha 
mikro semakin mudah dengan 
dibentuknya Holding Ultra Mikro. 
Holding UMi akan memberikan berbagai 
kemudahan dan biaya pinjaman dana 
yang lebih murah dengan jangkauan 
yang lebih luas, pendalaman layanan, 
dan pemberdayaan masyarakat secara 
berkelanjutan. 

“Tingkat bunga PNM menjadi 
salah satu perhatian Kementerian 
BUMN terkait dukungan bagi UMKM. 
Pembiayaan bagi UMKM akan lebih 
optimal setelah sinergi terjadi, sehingga 
PNM pun dapat memberikan bunga 
yang lebih rendah,” papar Arief.

Selain itu, segmen bisnis mikro 
ditargetkan bisa lebih cepat terjadi 
setelah terbentuknya Holding Ultra 
Mikro. Dengan bergabungnya BRI, 
Pegadaian dan PNM, diharapkan 
pelayanan keuangan kepada 
pengusaha ultra mikro lebih 
terintegrasi dan kapasitas perusahaan 
meningkat. Perusahaan juga akan 
bisa meningkatkan monitoring 
perkembangan nasabahnya, sehingga 
proses naik kelas setiap nasabah bisa 
terjadi sesuai dengan harapan. ■

Interview
Direktur Utama 
PNM Dengan 
Warta Ekonomi

Jakarta, 10 November 2021

Sosialisasi Standarisasi 
Informasi SENYUM

Webinar Pahlawan
di Era Digital

Rapat Pra Komite 
Eksekutif Holding
Ultra Mikro

Capacity Building 
Pejabat Pimpinan 
Tinggi dan Direksi

Jakarta, 3 November 2021

Jakarta, 10 November 2021

Jakarta, 11 November 2021Jakarta, 4 November 2021

DIREKTUR Bisnis Kindaris dan Direktur Kelembagaan 
dan Perencanaan Sunar Basuki menghadiri Sosialisasi 

Standarisasi Informasi SENYUM.
Sosialisasi diadakan melalui video conference di ruang 

kerja masing-masing pada Rabu, 3 November 2021. ■

MENYAMBUT Hari Pahlawan, PNM mengadakan webinar 
dengan tema Pahlawan di Era Digital. Acara ini dihadiri 

oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Anton 
Fahlevie, Direktur Bisnis Kindaris, dan Direktur Kelembagaan 
dan Perencanaan Sunar Basuki di ruang kerja masing-
masing, Rabu, 10 November 2021. ■

SEBAGAI tindak lanjut 
pembentukan Holding 

Ultra Mikro, Kementerian 
BUMN mengadakan Rapat 
Pra Komite Eksekutif 
Holding Ultra Mikro. 
Rapat yang digelar secara 
virtual ini dihadiri oleh 
Kementerian BUMN yang 
diwakili Bapak Sahat dan 

tim, Direktur Utama PNM 
Arief Mulyadi, Direktur 
Keuangan dan Operasional 
Tjatur H. Priyono, Direktur 
Bisnis Kindaris, dan 
Direktur Kelembagaan 
dan Perencanaan Sunar 
Basuki di ruang kerja 
masing-masing, Kamis, 11 
November 2021. ■

KEMENTERIAN Koperasi 
dan UKM melakukan 

kegiatan capacity building 
bagi Pejabat Pimpinan 
Tinggi dan Direksi 
Badan Layanan Umum 
Kementerian Koperasi dan 
UKM RI. Acara ini dihadiri 

oleh Menteri Koperasi 
dan UKM Teten Masduki, 
Komisaris Utama PNM 
Arief Rahman Hakim 
dan Direktur Utama Arief 
Mulyadi di Hotel Green 
Forest, Bogor, Kamis, 04 
November 2021. ■
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SAAT ini di Indonesia terdapat 
57 juta pengusaha ultra mikro.  
Sayangnya, baru 20% dari mereka 

terlayani oleh institusi keuangan formal. 
Notabene mayoritas masih berinteraksi 
dengan lembaga keuangan nonformal 
atau malah tidak punya akses sama 
sekali.  “Pengusaha ultramikro seringkali 
sulit mendapat pendanaan murah,” 
kata Arief Mulyadi, Direktur Utama PT 
Permodalan Nasional Madani (Persero).

Berdasarkan data Kementerian 
Koperasi dan UKM, hingga 2020 proporsi 
pembiayaan usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) terhadap total kredit perbankan 
baru mencapai 19,97%.  Padahal pelaku 
usaha di Indonesia 99% adalah segmen 
UMKM dengan penyerapan tenaga kerja 

mencapai 97% dan memberi kontribusi 
PDB sebesar 60%!  Maka sangatlah layak 
bila menyebut para pengusaha UMKM 
sebagian salah satu pilar ekonomi 
Indonesia.

Alhasil, beberapa persoalan terkait 
pengembangan para pengusaha 
ultra mikro dan UMKM teridentifikasi.  
Yakni, pendanaan murah, akses ke 
lembaga keuangan formal, model dan 
pendampingan secara bisnis.

Solusi Terintegrasi
Menyikapi hal tersebut, pemerintah 

melalui Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) membulatkan 
tekad menyatukan langkah membentuk 
Holding Ultra Mikro. “Holding Ultra Mikro 

memiliki visi ekonomi kerakyatan,” tegas 
Menteri BUMN, Erick Thohir, seiring 
momen penandatanganan Akta Inbreng 
saham pemerintah pada PT Pegadaian 
(Persero) dan PT PNM (Persero) sebagai 
penyertaan modal negara kepada PT BRI 
(Persero) Tbk., selaku induk holding di 
Jakarta (13/9).  

Holding Ultra Mikro akan memberikan 
berbagai kemudahan dan biaya 
pinjaman dana yang lebih murah dengan 
jangkauan lebih luas, pendalaman 
layanan dan pemberdayaan secara 
berkelanjutan. “Tentunya pemerintah 
secara keseluruhan memiliki solusi besar 
untuk menunjukkan keberpihakan pada 
sektor ultra mikro,” tambah Erick. 

Lebih lanjut, ketika pemerintah 

menyebut Indonesia Maju, maka di 
dalamnya ada kemajuan segmen 
ultra mikro, melalui penguatan 
ketahanan ekonomi, pertumbuhan 
berkualitas, mengurangi kesenjangan 
dan peningkatan kualitas SDM via 
pemberdayaan. 

Dengan kata lain, Holding BUMN Ultra 
Mikro akan menguatkan ekosistem ultra 
mikro di Indonesia. Seperti dikemukakan 
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan 
Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid, 
“Holding BUMN Ultra Mikro membentuk  
sebuah payung bersama antara Bank BRI, 
Pegadaian, dan PNM untuk mengayomi 
pelaku usaha.  Integrasi yang terbangun 
ini akan melindungi kekhasan masing-
masing institusi.”

Menurut Direktur Utama Bank BRI, 
Sunarso, Holding Ultra Mikro akan 
menghasilkan lembaga pemberdayaan 
mikro termasuk ultra mikro terbesar yang 
memiliki ekosistem keuangan terlengkap.  
Ekosistem yang dibangun berdasarkan 
sinergi model bisnis BRI, Pegadaian dan 
PNM akan memberikan “perjalanan” 
layanan keuangan yang terintegrasi bagi 
pelaku usaha.

“Journey-nya dimulai dengan fase 
empower di mana PNM melalui model 
bisnis group lending-nya memberikan 
program pemberdayaan kepada nasabah 
yang tidak mampu dan tidak tersentuh 
perbankan untuk menjadi pengusaha 
ultra mikro yang lebih independen. 
Selanjutnya pada fase integrate, saat 
nasabah PNM sudah menjadi mampu 

dengan kapasitas bisnis yang meningkat, 
dapat ditawarkan produk  Ultra Mikro BRI 
dan Pegadaian,” beber Sunarso.

Holding Menang Banyak
Tidak hanya memberikan manfaat 

positif bagi pelaku usaha, internal holding 
pun boleh dibilang “menang banyak”.  
Simak saja analisis pengamat BUMN dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto. “Pada 
tahap awal, holding akan memangkas 
banyak beban dana pada layanan jasa 
keuangan masing-masing perseroan.  
BRI akan mampu menyediakan 
channel likuiditas lebih kepada PNM 
dan Pegadaian. Terlebih BRI memiliki 
likuiditas yang melimpah di masa 
pandemi sehingga butuh optimalisasi.”

Berkat pemangkasan dana, lanjut 
Toto, manfaat berikutnya adalah  
memperdalam penetrasi bisnis 
pembiayaan dan pemberdayaan.  Hal 
ini dilakukan dengan cross selling 
(penjualan silang) sekaligus co-location 
(pemanfaatan lokasi bersama) . “Sinergi 
jaringan membuat penetrasi holding 
semakin dalam menjangkau segmen 
usaha ultra mikro,” pungkas Toto.

Implementasi
Outlet co-location sebagai salah satu 

implementasi strategi holding dilakukan 
dengan perluasan titik layanan nasabah.

Memanfaatkan jaringan bersama 
antara PT Pegadaian (Persero), PT PNM 
(Persero) dan PT BRI (Persero) Tbk. 
sebagai induk holding.  Sebagai identitas, 
sentra layanan nasabah ini dilabeli 
SENYUM sebagai akronim dari  Sentra 
Layanan Usaha Ultra MIkro.  

Selain outlet bersama, tahap 
implementasi holding juga meliputi 
sisi penjualan silang berbasis 
teknologi informasi. Khususnya dalam 
hal pemanfaatan sistem aplikasi 
terintegrasi (digital acquisition 
sales platform) yang dipakai para 
tenaga pemasaran dari ketiga entitas 

Holding Ultra Mikro
Sinergi Nyata Untuk Negeri

Membangun ekosistem ultra mikro di Tanah Air sendirian bukan berarti tidak bisa.
Bisa saja, tapi perlu upaya luar biasa dari segala sisi. Guna mengakselerasi pencapaian 

tujuan tersebut, sinergi adalah cara paling tepat.

“Hari Baru” untuk ekosistem ultra mikro.

“Holding Ultra Mikro 
memiliki visi ekonomi 

kerakyatan,”

Eric Thohir
Menteri BUMN
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Laporan Utama Laporan Utama

SENYUM
Outlet Solusi
Pembiayaan Terintegrasi

Holding 
Ultra MIkro 
Dalam 
Angka

SEPAKAT kerja bareng, tidak pakai 
lama, Holding BUMN Ultra Mikro yang 
lahir 13 September 2021 langsung 
tancap gas untuk buka gerai terpadu. 
Diberi nama SENYUM, singkatan 
dari Sentra Layanan Ultra Mikro 
dan kini sudah mencapai tahap 
piloting terhadap integrasi gerai-gerai 
potensial. 

“SENYUM merupakan salah satu 
kolaborasi antara BRI, PNM dan 
Pegadaian untuk memajukan dan 
membantu unit usaha Ultramikro,” 
sigap Ardhea Yunita Rossy Putri, 
Financial Account Officer (FAO) PT 
PNM Cabang Bantul. Perempuan 
yang menempati pos SENYUM di 
Bambanglipuro, Bantul, sejak 26 Juli 
2021 ini bertugas memasukkan data 
(data input), menyetorkan dan menarik 
uang yang akan digunakan, seperti 
halnya saat di kantor cabang PNM 
Mekaar. Bedanya, Dhea, panggilan 
akrabnya, sudah menggunakan sistem 
aplikasi terintegrasi sebagai “mitra 
kerja” digitalnya.  

Keuntungan yang diperoleh adalah 
cabang PNM Mekaar tidak perlu 
menyimpan uang dalam jumlah besar 
alias lebih aman. “Teman-teman AO di 
lapangan juga dapat terbantu karena 
adanya program ini,” lanjut pehobi 
renang dan jelajah alam ini

 Para AO bisa langsung menyetor 
uang nasabah ke FAO di SENYUM 
yang langsung digulir ke teller BRI 
di outlet yang sama. Oh ya, daily 
closing juga bisa dilakukan lebih awal. 
Terakhir, para AO bisa menawarkan 
produk dari trio holding ultra mikro 
sehingga terjadi penjualan silang 
(cross selling).

Lanjut! ■

Ardhe Yunita 
Rossy, Outlet 
SENYUM 
memudahkan 
tugas AO

Pegadaian

BRI

PNM

9.618

2.860

4.915

47.000

50.000

Jaringan
Kantor

Gerai 
Layanan

Gerai 
Layanan

Agen
BRI Link

Tenaga 
Pemasar

UMi 
Corner
ADA outlet terintegrasi ada juga aplikasi 
terintegrasi. Namanya UMi Corner, 
namun aplikasi ini hanya digunakan 
internal BRI, PNM dan Pegadaian. 
Khususnya tim bisnis dalam membantu 
nasabah mendapatkan produk dari 
ketiga entitas. Konkretnya, AO PNM 
bisa menawarkan  produk BRI maupun 
Pegadaian kepada nasabah yang ingin 
membuka tabungan emas, gadai barang 
dan buka rekening BRI. ■

Aplikasi UMi Corner mendukung cross selling

pendukung holding ultra mikro.  
Alhasil, sinergi ekosistem ultra mikro 

nyata mendukung visi pemerintah dalam 
memberdayakan usaha ultra mikro, 
mempercepat laju inklusi keuangan dan 
pembiayaan berkelanjutan.  Layanan 
produk lebih lengkap dan pendanaan 
lebih murah pastinya akan lebih mudah 
diterima 29 juta usaha ultra mikro 
sebagai target jangka pendek hingga 
2024.

Bersama Kita Bisa, Pasti Bisa! ■ 

Diberi nama SENYUM, 
singkatan dari Sentra 
Layanan Ultra Mikro 
dan kini sudah 
mencapai tahap piloting 
terhadap integrasi 
gerai-gerai potensial. 

Penandatanganan Akta Inbreng oleh Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM (kanan0.
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PNM Socmed Rangers
Garda Informasi Terdepan

PNM Socmed Rangers PNM Socmed Rangers

Media sosial saat ini adalah bagian tak  terpisahkan dari sebuah organisasi.  
Keberadaannya	mutlak	perlu	sebagai	sarana	komunikasi	nan	efektif	dan	efisien.	

Peran PNM Social Media Rangers sebagai penyampai pesan amatlah krusial.

TAK terkecuali Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (KBUMN) dan 
PT Permodalan Nasional Madani 

(PNM) yang harus memanfaatkan media 
sosial dengan baik. Atas dasar itulah, 
KBUMN bersama PT PNM berinisiatif 
membentuk PNM Social Media Rangers 
pada medio 2021. 

 
Garda Terdepan

PNM Social Media Rangers adalah 
Insan PNM terpilih untuk menjadi garda 
terdepan dalam proses penyebaran dan 
percepatan informasi di lingkungan 
KBUMN dan PNM. Harapannya agar  
kontribusi PNM dapat semakin diketahui 
masyarakat Indonesia, sekaligus 

meningkatkan brand awareness PNM 
sebagai BUMN motor penggerak 
ekonomi kerakyatan agar lebih sejahtera.  

Para ranger yang tersebar di seantero 
Nusantara dibagi atas wilayah dan 
dikomandani koordinator wilayah.  
Koordinator socmed rangers inilah yang 
berinteraksi dengan SKB KBUMN dalam 
melakukan penyebaran dan posting 
konten.  

Untuk memudahkan koordinasi, tiap 
“komandan rangers” punya Whatsapp 
Group yang berisikan para ranger sesuai 
wilayah yang ditanggungjawabi. Oh ya, 
sebagai salah satu syarat rekrutmen, 
tiap ranger wajib punya satu akun 
Twitter, satu akun Instagram, satu akun 

Facebook dan Tiktok.
Tak ketinggalan mereka mesti join di 

Facebook Group dan mesti menjunjung 
tinggi etika bersosial media. Terakhir, 
bila mendapati kendala di lapangan, 
wajib hukumnya untuk lapor ke Tim SKB 
BUMN.

Semua Suka 
Menyoal tugas sebagai socmed 

rangers, Insan PNM yang terlibat sangat 
antusias. “Buat saya tugas ini sangat 
menarik,” sigap Dwi Fitri Meirina Sari,  PIC 
Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) 
Cabang Padang yang sejak September 
2021 didaulat menjadi koordinator social 
media rangers wilayah SDM 2, meliputi 

Sumatera Barat, Riau dan Jambi.  
Menarik, lantaran Rien, sapaan 

akrabnya, mendapat informasi lebih cepat 
dari KBUMN dan PNM terkait kunjungan 
atau lainnya. Secara tidak langsung pula 
jadi lebih mengenal Insan PNM Mekaar di 
area koordinasinya. 

Antusiasme senada juga datang dari 
Firman Hazairin, PIC Pengembangan 
Kapasitas Usaha (PKU) dan Jasa 
Manajemen, Kemitraan dan LKMS 
(JML) Cabang Makassar, “Sangat baik 
dan sangat bermanfaat. Karena media 
informasi sangat berperan dalam 
penyebaran informasi bagi masyarakat 
luas,” bilang pria penanggungjawab 
rangers  di wilayah Sulawesi dan Papua.  

Lebih lanjut, Firman yang menerima 
tugas koordinator socmed rangers 
sejak Agustus 2021 ini mengatakan 
bila penyebaran informasi PNM dapat 
dioptimalkan dengan memanfaatkan 
seluruh elemen yang ada. Termasuk peran 
AO sebagai garda terdepan. Cocok! ■

FO
TO

-FO
TO

:  DO
K. PN

M

Tugas socmed rangers 
dianggap berhasil bila 

postingan pesan sampai 
ke seluruh karyawan 

PNM di hari yang sama.

Informasi yang akan 
disebarkan mesti 

dipahami dulu. Setelah 
itu baru posting di medsos 
masing-masing rangers.

Dwi Fitri Meirina Sari
PIC Pengembangan Kapasitas 
Usaha (PKU) Cabang Padang

Firman Hazairin
PIC Pengembangan Kapasitas Usaha 

(PKU) dan Jasa Manajemen, Kemitraan 
dan LKMS ( JML) Cabang Makassar

Siapa PNM Social Media Rangers?
AO PNM terpilih dari seluruh Indonesia

Tugas PNM Rangers?
Membantu KBUMN mendorong penyebaran informasi 
melalui media sosial (medsos);
Setiap Rangers wajib menyebarkan informasi 
sesuai arahan KBUMN di akun medsos (Facebook, 
Instagram, Tiktok, Facebook Group, Twitter).

Apa Materi/konten yang di-share?
Kegiatan kunjungan Menteri BUMN dan jajaran ke 
seluruh wilayah kerja PNM;
Kegiatan menteri BUMN dan KBUMN;
Kegiatan PNM di seluruh Indonesia yang di-cover Tim 
Publikasi PNM Pusat;
Penyebaran link berita positif PNM. ■ Rangers makin mendekatkan PNM pada masyarakat luas.
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KEHIDUPAN manusia tidak bisa 
dipisahkan dari air. Tubuh manusia 
membutuhkan air untuk bertahan 

hidup. Air tidak hanya sekadar untuk 
minum, namun air bersih juga digunakan 
untuk kebutuhan sehari-hari: memasak, 
makan, mandi, mencuci, sekaligus 
membersihkan rumah. 

Maka dari itu, akses air bersih memiliki 
peran sangat penting dalam mendukung 
aktivitas masyarakat sehari-hari. 
Keberadaan air bersih berdampak sangat 
besar bagi kualitas hidup masyarakat, 
salah satunya terhindar dari berbagai 
penyakit. Kondisi air yang kotor dapat 
menjadi sarang bakteri yang berbahaya 
jika digunakan terus menerus. Banyak 
penyakit mengintai akibat mengonsumsi 
dan memakai air kotor, seperti diare, 
disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, 
hingga risiko keracunan.

Hingga saat ini akses air bersih masih 
menjadi masalah yang cukup serius, 
bahkan menempati posisi nomor satu 

sebagai tantangan global yang akan 
terus dihadapi dalam satu dekade 
mendatang. Menurut laporan Forum 
Ekonomi Dunia (WEF), yang dikutip dari 
Kumparan.com, sejak 2012 hingga 2021 
krisis air masuk ke dalam lima besar 
risiko dunia yang harus diwaspadai.

Bahkan menurut perhitungan World 
Resource Institute (WRI), yang dikutip 
dari Kompas.id menyebutkan, Indonesia 
menjadi salah satu negara yang akan 
menghadapi kelangkaan air pada 2040. 

Masyarakat Pesisir Susah Air
Faktanya, sampai sekarang masih 

ada beberapa daerah di Indonesia yang 

PT PNM peduli terhadap kehidupan warga dan nasabah. 

PNM Peduli PNM Peduli

Bantu Masyarakat Pesisir 
Dapatkan Air

Air bersih memiliki peran 
penting dalam kehidupan 
sehari-hari, dari makan 
hingga mandi. PNM paham 
benar akan hal ini, terutama 
di daerah pesisir.

susah mengakses air bersih, salah 
satunya di daerah pesisir. Bukan hal baru, 
saking susahnya mengakses air bersih, 
masyarakat yang tinggal di daerah pesisir 
terpaksa menggunakan air asin untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Padahal, air asin berbahaya bagi 
kesehatan dan dapat menimbulkan 
penyakit. Tidak hanya sampai di situ, 
ada beberapa masyarakat yang juga 
terpaksa menggunakan air sungai untuk 
kebutuhan sehari-hari. 

Belum lagi saat musim kemarau tiba, 
air bersih pun semakin susah didapatkan. 
Kondisi tersebutlah yang menjadikan 
air bersih sebagai “barang mewah” 
bagi masyarakat pesisir. Sebab, demi 
mendapatkan air bersih, masyarakat 
perlu membeli air dengan harga yang 
tidak murah. 

Program Bantuan Air Bersih untuk 
Masyarakat Pesisir

Melihat permasalahan air bersih yang 
memprihatinkan, menggerakkan hati PT 
Permodalan Nasional Madani (PNM) 
untuk memberikan bantuan. Pada 21 
September 2021, CSR PNM memberikan 
bantuan sosial berupa akses air bersih 
di Dusun Kuri Caddi, Desa Nisombalia, 
Kabupaten Maros.

Melalui pemberian bantuan akses 
air bersih di Dusun Kuri Caddi, Desa 
Nisombalia ini diharapkan dapat menjadi 
langkah awal yang sangat baik bagi 
masyarakat setempat. Terlebih lagi, 
sudah sejak lama desa tersebut tidak 
memiliki air bersih untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari.

Krisis air memaksa seluruh masyarakat 
Desa Nisombalia membeli air dalam 
kemasan jerigen yang harganya 
cenderung mahal. Bahkan, ada kalanya 
mereka harus menadah air hujan untuk 
mendapatkan air. Dengan adanya 
bantuan dari PT PNM kali ini, diharapkan 
bisa menciptakan masa depan yang lebih 
baik. Mulai dari kehidupan masyarakat 
yang lebih sehat, sekaligus kesejahteraan 

keluarga lebih terjamin.
Tak hanya akses air bersih, PNM juga 

membuka Ruang Pintar melalui program 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
Sebagai sarana fasilitas bagi anak-
anak dari nasabah PNM Mekaar dan 
masyarakat sekitar untuk belajar atau 
kegiatan lainnya secara daring. 

Dalam kegiatan ini juga dilakukan 
pendampingan dan pelatihan klasterisasi 
sektoral olahan hasil laut bagi ibu-ibu 
nasabah di Dusun Kuri Caddi, dalam 
upaya meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan bagi para nasabah PNM, 
sebagai bentuk komitmen PNM untuk 
terus mendorong pemberdayaan UMKM.

Diharapkan, inisiatif-inisiatif CSR 
PNM ini tak hanya akan mendorong 
meningkatnya kesehatan masyarakat 
namun juga taraf hidup masyarakat 
pesisir. ■

KURANGNYA akses air bersih 
adalah masalah serius. Mengutip 
dari laman CNN Indonesia, 
diperkirakan pada 2050 ada sekitar 
3 miliar orang di seluruh dunia 
kesulitan mendapatkan air bersih.

Cara Simpel Menghemat Air:
Mandi menggunakan pancuran 
bisa menghemat air hingga 60%.
Mematikan air saat menggosok 
gigi menghemat air hingga 200 
galon/bulan.
Mematikan air saat pakai sabun 
untuk cuci tangan selama 20 
detik bisa menghemat 6 galon. ■

3 Miliar Orang 
Terancam Kesulitan 
Air Bersih

Air bersih untuk 
masyrakat Dusun 
Kuri Caddi, Desa 
Nisombalia, 
Kabupaten Maros. 

Air bersih menjamin 
kesehatan 
masyarakat.  
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jangka pendek untuk karyawan. Layanan 
ini bekerjasama dengan PT Mitra Tekno 
Madani (MTM),” lanjut Joko. 

Nah, bicara layanan, selain melayani 
karyawan, Kopkar Madani juga punya 
sejumlah bisnis berbasis B to B 
alias business to business. Misalnya 
penyewaan peralatan kantor,  ada 
juga bisnis penyediaan dana talangan 
hingga investasi saham pada beberapa 
anak perusahaan (afiliasi). Semuanya 
untuk lingkungan PNM Group lho! “Ke 
depannya, akan dikembangkan lagi bisnis 
yang lain, meliputi perdagangan dan jasa 
yang menunjang kebutuhan karyawan 
maupun perusahaan,” tutup pria 
penggemar sport otomotif time rally ini.

Proses Integrasi
Pastinya, aneka layanan kopkar 

tersebut yang kemudian berintegrasi ke 

PNMDigi bukan sim salabim ala pesulap.  
Bermula di tahun 2020, “Rancangan 
integrasi sistem diawali sejak kami 
berminat menjadi calon pengurus,“ lanjut 
Joko. Hal itu kemudian masuk dalam 
rencana kegiatan dalam rancangan 
program kerja. 

Detailnya, digitalisasi sistem 
keuangan Kopkar Madani dan akses 
layanan anggota dalam genggaman 
(melalui ponsel) dalam satu kesatuan 
sistem layanan karyawan PNM Grup 
(PNMDigi). Proses transformasi sistem 
keuangan ke digital tuntas Oktober 
2021. Dilanjut proses integrasi ke 
PNMdigi pada November, “Kemudian 
kami buka pendaftaran anggota bagi 
seluruh karyawan secara online melalui 
PNMDigi,” tukas pria kelahiran Kebumen, 
Jawa Tengah.  

Lalu, bagaimana respons Insan PNM?  
Sudah bisa diduga, “Mereka menyambut 
gembira.  Karena memenuhi harapan 
dari sisi kemudahan akses layanan 
dan informasi keuangan mereka di 
kopkar melalui ponsel,” girang pria yang 
menduduki pos tugas di PNM Venture 
Capital. Alhasil, umpan balik cepat ini 
membuat penggawang Kopkar Madani 
termotivasi menggenjot layanan lebih 
baik lagi bagi seluruh karyawan PT PNM.

Ayo, semua Insan PNM gabung Mobile 
Madani! ■

Koperasi Karyawan
Hadir di PNMDigi
Tegak berdiri sejak 27 
September 1999 sebagai 
salah satu pilar pendukung 
kesejahteraan Insan PNM, 
Koperasi Karyawan PT 
Permodalan Nasional Madani 
(Kopkar Madani) sigap 
bertransformasi dengan 
layanan berbasis digital.  

Setiya Joko Santosa, layanan kopkar dalam genggaman. Mobile Madani lebih praktis dari layanan offline.

PERLU dana untuk kredit 
kendaraan, nyicil rumah atau 
persiapan pernikahan?  Enggak 

usah ribet, langkahkan kaki ke Kopkar 
Madani! Eh apa? Langkahkan kaki…? Ah 
jadul, sekarang kopkar goes digital guys!

Madani Mobile
Kenalin, namanya Madani Mobile!  

Fitur layanan digital Kopkar Madani 
yang terintegrasi ke dalam platform 
PNMdigi. Seluruh anggota koperasi 
karyawan PT PNM bakal lebih bahagia 
berinteraksi dengan fitur ini. Pasalnya, 
layanan koperasi yang tadinya offline, 
sekarang sudah bisa diakses via 
hape alias mobile. “Integrasi Kopkar 
Madani ke dalam platform digital 
PNMDigi merupakan tonggak awal bagi 

Kopkar Madani Kopkar Madani

perkembangan kemajuan kopkar,” kata 
Setiya Joko Santosa, Ketua Kopkar 
Madani PT PNM.

Tidak sembarangan pria kelahiran 
Oktober 1973 ini berani mengklaim.  
Argumentasinya, selain kecepatan 
layanan, platform digital memberi 
kemudahan akses  bagi seluruh karyawan 
PNM, anggota atau bahkan yang belum 
anggota kopkar. Secara sistem juga 
memudahkan anggota mengetahui 
kondisi keuangannya di koperasi.

Program-program terkait kesejahteraan 
karyawan PT PNM pun dapat didukung 
melalui platform ini.  Hal lainnya, sinergi 
dan kolaborasi program intra-PNM 
Group dan eksternal untuk memperkaya 
layanan sangat dimungkinkan. “Sehingga 
produk untuk anggota makin beragam,” 
beber pria lulusan S1 dan S2 Universitas 
Diponegoro ini.

Lalu, apa saja sih yang bisa 
diakomodasi Madani Mobile? Banyak 
guys! Paling popular, kebutuhan simpan 
pinjam anggota. Lalu penyediaan dana 
PNMDigi Cash, “Ini pinjaman instan 

“Ke depannya, akan 
dikembangkan lagi 
bisnis yang lain, meliputi 
perdagangan dan jasa yang 
menunjang kebutuhan 
karyawan maupun 
perusahaan.”

Setiya Joko Santosa
Ketua Kopkar Madani PT PNM

SECARA umum, manfaat koperasi 
karyawan:

Meningkatkan kualitas 
hidup, perekonomian dan 
kesejahteraan anggota
Meningkatkan sumberdaya 
anggota, pengurus dan 
pengelola secara profesional
Menjadi mitra strategis bagi 
PT PNM dalam pengelolaan 
karyawan dan operasionalnya 

Secara khusus, fungsi Kopkar 
Madani:

Menjadi organisasi milik 
karyawan
Media saling membantu 
antarkaryawan
Memenuhi beberapa kebutuhan 
karyawan termasuk keuangan
Memperluas jaringan usaha bagi 
karyawan yang berwirausaha via 
jaringan bisnis kopkar
Menambah penghasilan bagi 
karyawan 
Mitra PNM mengoptimalkan 
program-program kesejahteraan 
karyawan. ■

Manfaat dan 
Fungsi Kopkar 
PT PNM
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UKM Center PNM Denpasar

UMKM, Perempuan,
dan Digitalisasi

G20 Summit

W
W

W
.G20.O

RG

JK Rowling, begitu tiba di Edinburgh 
langsung mulai mengerjakan 
empat buku pertama Harry Potter 

di kedai kopi ini. 
Suasana sebuah kedai kopi, menurut 

tulisan di website BBC.com, bisa 
membuat orang menjadi lebih kreatif. 
Benar, banyak orang yang menjadi lebih 
kreatif dan produktif saat mengerjakan 
tugas, diskusi dengan santai sambil 
menyesap kopi di sebuah kedai kopi.

Suasana informal, tanpa sekat, dan 
santai menjadi inspirasi Cabang PNM 
Denpasar untuk mengubah UKM Center 
di kantornya menjadi sebuah kedai kopi. 
Ini didasari bahwa kopi itu komoditas 
unggulan di Bali setelah pariwisata yang 

terpuruk di masa pandemi. UKM Center 
pada prinsipnya masih berfungsi sebagai 
tempat pelatihan kapasitas usaha (PKU), 
media branding dan pemasaran produk 
nasabah, dan tempat diskusi (tukar 
pikiran) nasabah pelaku UKM.

“Kami menerapkan tiga fungsi UKM 
Center tadi di kedai kopi ini pak, selain 
sebagai kedai kopinya sendiri,” ujar Pak 
Jimmy lewat sambungan video call.

Kedai kopi ini juga memanfaatkan 
produk kopi dari nasabah. Oleh karena 
itu, PNM Denpasar juga melakukan 
banyak kegiatan pelatihan terhadap 
nasabah. Mulai dari budidaya kopinya, 
pengelolaan pasca panen, hingga 
pengemasan yang bisa meningkatkan 
kualitas dan kuantitas produknya.

Saat ini kedai kopi ini masih untuk 
memenuhi kebutuhan internal, semisal 
jika ada kunjungan dari pemerintah, dari 
pusat, dari pemilik usaha. “Namun tidak 
tertutup kemungkinan ke depan akan 
dibuka juga untuk umum,” tambah Pak 
Jimmy.

Yang pasti saat ini, UKM Center di PNM 
Denpasar yang berbentuk kedai kopi ini 
sudah menjadi marketplace bagi produk-
produk nasabah PNM di Bali. Kebetulan 
lokasinya sangat strategis di keramaian. 
Dan sesuai fungsinya, diharapkan dari 
kedai kopi ini bisa memicu ide-ide brilian 
para nasabah. Seperti tulisan besar di 
dinding kedai kopi ini, “Dream Big Work 
Hard”! Semoga. ■

Tanpa sebuah kedai kopi 
bernama Nicholoson’s Café 
(yang sekarang bernama 
Spoon) di Edinburgh, bisa jadi 
kita tidak akan membaca buku 
dan	film	seri Harry Potter.

Di kedai kopi terbangun diskusi dan melahirkan inspirasi.  

Menjadi tempat menerima kunjungan 
ke PNM Denpasar. 

Kedai Kopi untuk 
Menggali Inspirasi

PRESIDEN Joko Widodo merujuk 
ke PNM Mekaar, sebagai 
penggambaran keberpihakan 

Indonesia terhadap pengusaha 
perempuan mikro dan ultra-mikro. 
Dalam pidato ini, Presiden Joko Widodo 
meminta G20 harus terus mendorong 
penguatan peran UMKM dan perempuan 
dengan aksi yang nyata. 

Peran perempuan dan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) bagi 
kemajuan bangsa adalah keniscayaan. 
UMKM, bagi Indonesia, adalah sendi 
utama perkonomian. Ada 65 juta 
unit UMKM yang menyumbang 61% 
perekonomian nasional dengan 64% 
pelakunya adalah perempuan. 

Menurut beliau, aksi nyata tersebut 
yang pertama adalah mendorong 
meningkatnya inklusi keuangan UMKM 
dan perempuan. 

“Inklusi keuangan adalah prioritas 
Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo. 
Dan beliau menyampaikan bahwa 
indeks keuangan inklusi Indonesia telah 
mencapai 81% dan menargetkan menjadi 
90% di tahun 2024.

Pembiayaan yang ramah dan akses 
pendanaan bagi UMKM di Indonesia 
akan terus diperkuat. Dari alokasi kredit 
usaha rakyat (KUR) USD 17,8 miliar, 
lebih dari 2,4 juta pengusaha perempuan 
telah menerima bantuan tersebut. Selain 
itu ada USD 1,1 miliar untuk Program 

Produktif Usaha Mikro yang 63,5%-nya 
diterima pengusaha perempuan. Di 
dalam PNM, kita mengenal program ini 
ada di PNM Mekaar.

Aksi nyata yang kedua adalah 
mendukung transformasi ekonomi 
UMKM. Menurut Presiden Joko 
Widodo, digitalisasi adalah key enabler. 
Lokapasar (e-commerce) menjadi salah 
satu penggerak ekonomi Indonesia 
di masa pandemi. Nilainya pun tidak 
main-main, 24,8 miliar untuk tahun 
ini. Keberpihakan G20 ini juga harus 
ditunjukkan secara nyata lewat dukungan 
dalam pembangunan infrastruktur digital 
dan Kerjasama teknologi, perluasan 
konektivitas digital secara inklusif, dan 
meningkatkan literasi digital pelaku 
UMKM.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno 
Marsudi, meneruskan pidato Presiden 
Joko Widodo, memberdayakan UMKM 
dan perempuan adalah kebijakan sentral 
dalam percepatan SDGs di Indonesia. ■

“Dalam Bahasa Inggris, mekar berarti to grow, to blossom. 
Melambangkan semangat bagi tumbuh berkembangnya 
peran ekonomi perempuan,” ujar Presiden Joko Widodo saat 
memberikan pidato di side event KTT G20 di La Nuvola, 
Roma, Italia, 30 Oktober 2021.
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RITUAL seperti ini akan makin 
terbiasa kita lakukan jika masuk 
ke area publik, termasuk masuk 

ke kantor kita.
Perusahaan yang masuk 6 

sektor,  wajib menggunakan aplikasi 
PeduliLindung mulai 6 September 2021 
untuk melakukan skrining terhadap 
semua pegawai dan pengunjung 
yang masuk ke fasilitas produksi/
konstruksi/pelayanan dan wilayah 
administrasi perkantoran. Keenam sektor 
tersebut adalah sektor energi, logistik, 
transportasi dan distribusi termasuk 
untuk kebutuhan pokok, makanan dan 
minuman serta penunjangnya, pupuk dan 
petrokimia, semen dan bahan bangunan, 
objek vital nasional, proyek strategis 

nasional, konstruksi air dan utilitas dasar.
Yang diperbolehkan masuk ke area 

perkantoran adalah yang berusia >12 
tahun. Sudah vaksin COVID-19 dua dosis. 
Kondisi sehat (dinyatakan dengan Self 
Health Declaration/Deklarasi Sehat). 
Bukan kasus konfirmasi COVID-19. 
Bukan kontak erat dari kasus konfirmasi 
COVID-19. Untuk Insan PNM, mereka 
yang memang mendapat giliran WFO.

Pekerja/tamu/vendor pengguna 
smartphone wajib melakukan 
skrining digital menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi (PL). Jika tidak 
memiliki smartphone, akan dibantu 
petugas untuk mengakses aplikasi PL 
menggunakan NIK karyawan. Setelah 
scan QR code dengan aplikasi PL, maka 
akan muncul status vaksin dan status 
kesehatan yang bersangkutan terkait 
dengan COVID-19. Jika hijau, maka 
cek suhu terlebih dahulu, mensanitasi 
tangan, baru diperbolehkan masuk. 

Untuk memudahkan penerapan aplikasi 
PL di perkantoran, Kemenkes dan 
GERMAS mengeluarkan buku saku 
digital atau e-book Peduli Lindungi 
sebagai panduan yang diluncurkan saat 
Hari Pahlawan, 10 November lalu.

Selain protokol memasuki gedung 
perkantoran atau mal dengan 
aplikasi PL, yang juga harus waspada 
adalah saat berada di fasilitas 
umum (transportasi umum, ruangan 
perkantoran, dan lainnya) dan fasilitas 
sosial (area tempat ibadah, kantin 
umum, area ruangan serbaguna), serta 
aktif dalam proses registrasi dan check-
in/pendaftaran diri di setiap lokasi/area 
gedung perkantoran.

PNM berkomitmen mengedepankan 
integrasi data satu pintu melalui aplikasi 
PL pada penerapan protokol kesehatan 
di area-area publik. Dan diharapkan 
semua Insan PNM menjalankan protokol 
ini dengan ketat dan disiplin. ■

Praktis dan Bermanfaat

Masuk Kantor
Siapkan PeduliLindungi!

Situasi pandemi COVID-19 
di Indonesia memang telah 
berangsur membaik. Namun, 
kewaspadaan terhadap 
penularan virus Corona 
harus tetap dijaga.

“Silakan scan dulu!” sapa 
petugas di depan pintu 
masuk mal sambil menunjuk 
QR code PeduliLindungi. 

Setiap orang wajib menginstal aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki area-area publik
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Buku Pintar PNM Lawan COVID-19
Info Internal Info Internal

UNTUK mendukung pencegahan 
dan penanggulangan COVID-19 
khususnya di lingkungan kerja, 

PNM meluncurkan Buku Pintar PNM 
Lawan COVID-19 pada 21 Agustus 2021 
lalu. Buku ini bisa dijadikan panduan dan 
acuan Insan PNM dalam menghadapi 
kondisi pandemi COVID-19.

Diluncurkan dalam webinar Digital 
Learning Festival secara virtual bersama 

dr. Gia Pratama, e-book ini 
menyinggung peringatan dari 
WHO mengenai mutasi varian 
terbaru virus Corona yang 
termasuk dalam kategori 
Variants of Concerns (VOC), 
yaitu Varian Alpha, Varian 
Delta, Varian Beta, Varian 
Gamma, dan Varian 
Kappa. 

Sebagai e-book, buku 
“Lawan COVID-19” ini 
dibuat praktis dengan 
gambar-gambar dan 

teks yang 
ringkas. 
Pembaca 
akan mudah 

mengetahui segala hal terkait COVID-19. 
Mulai dari bawaan wajib saat perjalanan, 
alat-alat kesehatan yang harus tersedia 
di kantor, merespon gejala COVID-19, 
menghadapi hasil PCR positif, tips dan 
trik isoman, hingga apa yang harus 
dilakukan setelah sembuh.

Salah satu Insan PNM yang merasakan 
manfaat dari Buku Pintar COVID-19 adalah 
Dewi Kusuma Ningrum alias Deka. Saat 
dinyatakan positif dari hasil PCR,ibu tiga 
anak ini mengikuti semua panduan yang 
tertera dalam buku ini. Deka, yang bertugas 
di Divisi SPR PT PNM, merasa sangat 
terbantu dalam menjalani isolasi mandiri, 
melaporkan kondisinya, dan menerapkan 
protokol kesehatan di rumah (kebetulan 
ia tinggal bersama bayi usia tiga bulan 
dan ibu lansia), hingga paska isoman. 
Dia menjadi lebih tenang menghadapi 
COVID-19 berkat panduan dalam buku ini.

Nah, jika Anda membutuhkan bantuan 
terkait COVID-19, segera cek nomor Satgas 
COVID PNM sesuai wilayah tempat tinggal 
di PNMDigi. Atau, hubungi Hotline K3 PNM: 
081317170660.

Buku saku digital ini juga bisa diperoleh 
masyarakat umum melalui link bit.ly/
BukuPintarCovid19 serta di Instagram 
feed @pnm_persero. ■

Buku “Lawan COVID-19” ini dibuat 
praktis dengan gambar-gambar dan 

teks yang ringkas. 
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ADALAH seorang Ibnu Rafi’I yang 
dalam kesehariannya sebagai 
Staf Legal Wilayah Dua, Cabang 

Padang.  Namun, di balik rutinitas, pria 
kelahiran Pariaman, 21 Juli 1966 ini 
adalah seorang pecatur. Tidak sekadar 
hobi, karena beberapa prestasi catur 
telah diraihnya. Sebutlah Juara 1 Tingkat 
SMA Provinsi Sumatera Barat (2012) dan 
Open Tournament Catur Tuna Netra di 
Bukittinggi pada 2019. 

Meningkatkan Kemampuan Analisa
Prestasi-prestasi itulah yang kemudian 

menggiring langkahnya ke pemusatan 
latihan catur Kota Padang. Pada 
perkembangannya, pria pehobi traveling 
ini direkomendasikan Ketua National 
Paralympic Committee (PNC) Kota 
Padang, Arizal Aries dan pelatihnya untuk 
mengikuti Peparnas ke-16 di Papua (2-
15 November 2021), mewakili Provinsi 
Sumbar. Sumbar sendiri menargetkan 
perolehan 9 medali dari tiga cabang;  
catur, angkat berat dan atletik.

“Catur mengedepankan strategi 
dan kecerdasan. Sehingga membantu 
perkembangan otak dan juga 
meningkatkan kemampuan analisa 
dalam menghadapi permasalahan,” 
beber pria yang berdomisili di Korong 
Jambak, Nagari Kasang, Kec. Batang 
Anai, Kab. Padang Pariaman.  

Tak heran bila ia sangat menekuni 
olahraga otak ini. Argumentasinya 
menunjukkan bila ada korelasi kuat 
antara catur dengan pekerjaannya yang 
memerlukan analisis dalam mengelola 
permasalahan.

Kembali ke Peparnas di Papua, dalam 
event setingkat Pekan Olahraga Nasional 

untuk disabilitas ini, Ibnu mengikuti tiga 
nomor catur sekaligus; catur klasik, catur 
cepat, dan catur beregu. Wajar, karena 
Ibnu adalah salah seorang atlet disabilitas 
netra andalan. Apalagi catur adalah 
tambang medali Sumbar.  Di event ini Ibnu 
meraih peringkat 11 dari 30 peserta.

Terakhir, Ibnu menyampaikan 
terima kasih pada PT PNM yang telah 
memberikan dukungan pada dirinya.  
“Terima kasih pada PT PNM karena telah 
memberikan izin untuk meninggalkan 
tugas selama mengikuti Peparnas 2021.  
Semoga saya bisa mengharumkan nama 
Sumatera Barat, khususnya PT PNM,” ujar 
fans pecatur perempuan rangking 54 dunia 
Irene Kharisma Sukandar dan pecatur 
nomor satu dunia, Magnus Carlsen ini.

Disabilitas maju, disabilitas 
berprestasi, disabilitas pasti bisa! ■

Infografis Pengembangan Kapasitas Usaha Insan PNM di Peparnas XVI Papua

FO
TO

: D
O

K. PN
M

Sangat membanggakan! Insan 
PNM juga berkontribusi 
pada perkembangan dunia 
olahraga Indonesia.  Buktinya, 
salah satu putra terbaik 
PNM terpilih sebagai atlet 
catur pada Pekan Paralimpik 
Nasional (Peparnas) ke-16 
2021 di Papua.

Lawan terberat, atlet Jawa Barat
dan Sumatera Utara

Menuju prestasi nasional

Pecatur Andalan
Ranah Minang
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PANTAI Kuri Caddi, Maros, Sulawesi 
Selatan belum banyak diketahui 
publik sebagai salah satu area 

wisata pantai.  Lokasinya tidak jauh dari 
Kota Makassar, hanya terentang jarak 
sekitar 7 km ke utara. Wisatawan yang 
berkunjung ke sana bakal disuguhi sajian 
pantai indah dengan hamparan bebatuan 
nan artistik di sana sini. 

Tapi, tidak hanya keindahan alam, Kuri 
Caddi juga punya hasil kelautan yang 
terbilang khas, yakni rajungan (famili: 
Portunidae).  Keberadaan kerabat 
kepiting inilah yang kemudian juga 
menghidupi warga nelayan yang tinggal 
di sekitar Pantai Kuri Caddi. 

Jaring Rajungan
Namun begitu, Roslina tidak 

menangkap rajungan seperti sang suami 
yang memang seorang nelayan. Ibu 
empat anak ini justru membuat jaring 
khusus kepiting atau rajungan (bubu).  
Alasannya jelas, pasar bubu terbuka 
lebar, mulai tetangga sekampung hingga 
warga di kampung tetangga.

Usaha produksi bubu atau dalam 
bahasa setempat disebut rakkang, 
dimulainya sejak 2016. Kala itu ia 
mendapat inspirasi untuk menambah 
pendapatan keluarga dengan membuat 

rakkang. Sayangnya, modal tak ada.  
Tak berputus asa, Roslina pun mencari 
pinjaman agar gagasannya bisa 
terwujud.

Pucuk dicinta ulam pun tiba, 
keberadaan PNM Mekaar hingga ke 
pelosok nusantara membuat cita-cita 
Roslina menjadi nyata. “Ketika saya ingin 
membuat (jaring kepiting) kesusahan 
modal. Di situlah awal mula saya bertemu 
PNM Mekaar,” katanya sumringah.

Tak pelak, modal awal Rp2 juta segera 
menjadi bahan baku. “Dibantu anak dan 
suami, saya bisa membuat 20-25 jaring 
kepiting per hari,” tambahnya.  

Sekadar catatan, nelayan menangkap 
rajungan di laut bisa membawa  puluhan 
hingga ratusan rakkang. Bubu kepiting 
tersebut ditenggelamkan tersebar di 
perairan dangkal yang banyak didiami 
rajungan. Setelah didiamkan beberapa 
saat, rakkang beruntai pelampung itu 
kemudian diangkat ke perahu nelayan 
bersama rajungan atau kepiting yang 
terperangkap di dalamnya.

Oh ya, rakkang terbuat dari rangka besi 
dan anyaman jaring. Ukurannya tidak 
terlalu besar, sekitar 30 x 40 cm dengan 
kapasitas tangkapan  2-3 ekor rajungan 
per rakkang.  Harga jual per buahnya 
Rp30 ribu.  

Naik Kelas
Berkat ketepatannya menembak 

target market, bisnis rakkang Roslina 
berkembang dengan baik. Bila di awal 
merintis bisnis skala produksinya 
ratusan bubu kepiting, seiring berjalan 
waktu, industri rumahannya sudah bisa 
menghasilkan ribuan jaring kepiting. 

Kisah Nasabah PNM Mekaar Kisah Nasabah  PNM Mekaar

Bila banyak warga menjadi nelayan penangkap kepiting. 
Mengapa tidak untuk membuat dan menjual jaring 
penangkap kepiting?  Kisah sukses Roslina asal Kuri Caddi, 
Maros, Sulawesi Selatan membuktikan itu. 

Berkat Rakkang 
Hidup Lebih 
Cemerlang

“Awalnya saya kesusahan ekonomi. 
Untuk bahan pokok kebutuhan 
sehari-hari saja kurang,” kenangnya 
beberapa tahun silam. Namun karena 
kegigihannya berwirausaha dan bantuan 
bimbingan PNM Mekaar, kendala pokok 
tersebut bisa ditanggulangi.   

Pemenuhan kebutuhan pokok itu 
kemudian memberikan keleluasaan 
baginya untuk melebarkan sayap usaha. 
Insting bisnis Roslina kembali muncul 
ketika melihat di lingkungannya minim 
warung yang menyediakan minuman
pop ice dan gorengan.

Sigap, Roslina kembali mengajukan 
pinjaman ke PNM Mekaar. Dengan 
sigap pula penggawang PNM Mekaar 
mengangkat status kenasabahan 
Roslina menjadi Mekaar Plus. Alhasil, 
selain usaha rakkang, Roslina memiliki 
kedai mungil dengan snack dan 
minuman ringan sebagai menunya.

Sukses, maju terus bersama PNM 
Mekaar! ■

Lepas dari kekurangan ekonomi 
sehari-hari

Gotong royong sekeluarga membuat rakkang

Beda Kepiting
dan Rajungan
KELIHATAN serupa, tapi antara kepiting dengan 
rajungan sebenarnya adalah spesies berbeda.  
Kepiting bisa hidup di dua alam, di air (laut dan air 
tawar) dan di darat dalam waktu yang terbatas. 
Sementara rajungan hanya berhabitat di laut.  

Bentuk tubuh kepiting lebih membulat 
ketimbang rajungan yang lebih ramping. 
Capit kepiting pun terlihat lebih montok jika 
dibandingkan rajungan yang tampak lurus dan 
ramping. Warna, kepiting hijau kecoklatan 
sementara rajungan punya corak tutul pada 
cangkangnya. Terakhir, daging kepiting lebih 

banyak dari rajungan dan memiliki rasa lebih 
manis dengan tekstur lebih lembut.

Selamat memilih dan menikmati… ■

Melihat peluang jaring rajungan, 
bersambut dengan PNM Mekaar.
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Siti Mutmainah punya 
strategi cantik dalam 
mengelola pinjaman modal. 
Hasilnya, ekonomi keluarga 
lebih stabil dan selalu punya 
peluang pengembangan 
usaha ke depan. 
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Bersama para nasabah,Sarinah ingin lebih memajukan PT PNM (Persero).

Kisah Nasabah PNM Mekaar Kisah Nasabah PNM Mekaar

Strategi Investasi    
   Ala Siti

SUAMI Siti Mutmainah hanya 
mengandalkan bengkel sepeda 
untuk menopang hidup keluarga.  

Di lain pihak, daerah tempat mereka 
tinggal, Dusun Plumpungan, Desa Selo,  
Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa 
Tengah, bukan habitat di mana sepeda 
menjadi alat transportasi utama. 
Bisa disimpulkan dengan jelas bila 
penghasilan keluarga terhitung minim.

Investasi Strategis
Siti Mutmainah tidak tinggal diam. 

Pengamatan bisnis perempuan yang 
berpengalaman sepuluh tahun jadi 
buruh migran ini mengatakan bila 
layanan bengkel sepeda sang suami 
harus ditambah. Seperti konsep 3S 
pada dealer kendaraan,  selain service 
dan spare parts, juga harus ada sales 
dalam bentuk jual beli unit.   

Maka dari itu, pinjaman pertama dari 
PNM Mekaar pada 2018 digunakan 
untuk menambah layanan bengkel 
sepeda. “Menambah modal usaha untuk 
jual beli sepeda bekas,” kata perempuan 
kelahiran Desember 1973.

Sejak saat itu, di latar depan bengkel 
berukuran sekitar empat kali empat 

meter persegi ter-display beberapa unit 
sepeda MTB (mountain bike) dan sepeda 
anak kecil. Semua second hand dan hasil 
rekondisi tangan terampil sang suami.  

Rata-rata, di gerai sepeda yang terletak 
depan rumah, setiap hari terjual dua 
hingga tiga unit sepeda. “Sepeda MTB 
sekitar satu juta rupiah. Untuk sepeda 
anak sekitar dua ratus ribu rupiah,” beber 
Siti yang kelahiran Grobogan, Jawa 
Tengah ini.  

Hebatnya, meski sempat terhuyung 
dihajar dampak pandemi Covid-19, 
bengkel sepeda 3S joinan Siti dan suami 
bisa bertahan. “Kami memanfaatkan 
Whatsapp dan Facebook untuk 
memasarkan sepeda,” tambah mantan 
pekerja migran di Hong Kong ini.  

Buka Warung
Namun begitu, perkembangan positif 

bengkel sepeda tidak membuat Siti 
berhenti melangkah. Pasalnya, harus ada 
bisnis lain dengan perputaran uang lebih 
cepat!  Sekali lagi, pengamatan Siti atas 
kondisi sekitar berbuah manis. 

Pasalnya, di Dusun Plumpungan masih 
terbuka peluang usaha warung sembako, 
apalagi lokasi rumah Siti persis berada di 
tengah-tengah hunian warga. Tak pelak, 
pinjaman selanjutnya dari PNM Mekaar 

sebesar 4 juta rupiah, digunakan untuk 
membuka warung sembako di rumahnya.  

“Awalnya hanya jualan beras dan 
telur. Kini sudah berkembang menjadi 
lebih besar,” tambah lulusan SMP ini.  
Maksudnya, di warung Siti tersedia aneka 
ragam kebutuhan sehari-hari rumah 
tangga. Ada air mineral, mi instan, gula, 
kopi, obat-obatan dan sebagainya.

Perempuan beranak satu ini pun masih 
terus berlari kencang dalam menjalankan 

roda usahanya. Keterampilan standar 
ibu rumah tangga dalam memasak juga 
dioptimalkan dengan menjual makanan 
via online. 

Hanya itu? Tidak, masih ada lagi!  Siti 
adalah agen BRILink yang melayani 
berbagai transaksi perbankan. Mulai dari 
setoran, tarik tunai, pendaftaran nasabah, 
bayar listrik, pulsa telepon, transfer uang 
dan sebagainya.

Luar biasa! ■

Pemasaran dan 
Penjualan Kreatif

SATU hal perlu digarisbawahi 
bila melihat sepak terjang Siti 
Mutmainah dalam menjalankan 
seluruh usahanya. Yakni 
kreatifitas dalam melakukan 
pemasaran dan penjualan.  
Seperti penggunaan media 
sosial, Facebook dan Whatsapp, 
untuk etalase sepeda bekas, 
makanan dan layanan 
perbankan BRILink. 

 Lalu, marketplace online 
dioptimalkan Siti untuk 

mendapatkan bahan sepeda 
bekas, “Beli yang bekas 
kemudian direkondisi untuk 
meningkatkan harga jual,” 
katanya. Terakhir, Siti pun 
mengembangkan fitur layanan. 
Semisal layanan cash on 
delivery (COD) dan gratis 
ongkos kirim (ongkir) dengan 
minimum pembelian pada 
bisnis makanannya.  

Kreatif banget, layak 
dicontoh! ■“Perlu apa Pak, tarik tunai, transfer atau bayar listrik?”

Siti Mutmainah, menambah modal bengkel sepeda 
suami untuk jualan sepeda seken.

Hasil pendampingan 
pengelolaan keuangan dan 
budaya menabung dari 
PNM Mekaar.
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HOLDING Ultra Mikro yang 
menggabungkan PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. atau 

BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT 
Permodalan Nasional Madani (Persero) 
atau PNM resmi terbentuk sejak 13 
September 2021. Sinergi ekosistem 
usaha ultra mikro yang melibatkan 
tiga entitas Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) ini ternyata juga berimbas pada 

“kolaborasi”-nya tiga tim futsal 

masing-masing perusahaan. 
Pada 17 September, dilakukan 

pertandingan persahabatan antardireksi 
dan antartim futsal ketiga perusahaan di 
BRILian Stadium, jalan Fatmawati, Jakarta 
Selatan. Acara bertajuk SENYUM (Sentra 
Layanan Ultra Mikro) itu menjadi momen 
silaturahim bagi direksi dan karyawan 
milenial PNM-BRI-Pegadaian.

“Saat itu kami memakai kostum tim 
yang sama dengan desain “SENYUM”, 
cuma beda warna. PNM warna biru, BRI 
biru dongker, dan Pegadaian hijau,” ujar M. 

Alfiansyah Aldy, Ketua PNM Futsal. 

Siapa Lebih Unggul?
PNM Futsal menjadi komunitas 

pertama yang kolaborasi dengan tim 
futsal BRI dan Pegadaian, kemungkinan 
karena komunitas ini memang banyak 
peminatnya. Selain itu, BRI baru punya 
lapangan sendiri yaitu BRILian Stadium. 
Hanya saja, lapangan seluas 3.300 meter 
ini merupakan lapangan seven soccer 
sehingga tim SENYUM harus melakukan 
sedikit penyesuaian. 

Seven soccer adalah mini soccer 
dengan 7 pemain, sedangkan futsal 
5 pemain. Karena itu seven soccer 

Bersatunya Tiga
Kekuatan Lapangan

Komunitas Karyawan Komunitas Karyawan

lapangannya sedikit lebih besar. Sepatu 
yang dipakai juga berbeda karena 
lapangan seven soccer menggunakan 
lebih sedikit rumput sintetis. Sol sepatu 
seven soccer memakai pul yang 
berfungsi sebagai penguat pijakan 
kaki pada tanah supaya tidak licin. 
Mengingat perbedaan permainan itu 
pula, ada kemungkinan jika latihan sudah 
rutin dilakukan nama komunitas akan 
diubah lebih general dengan nama PNM 
Football.

Alfi mengaku sudah mengamati 
permainan tim BRI dan Pegadaian. Dari 
sisi kekuatan sebenarnya sama, tetapi 
BRI punya banyak keunggulan. Pertama, 
mereka punya lapangan berlatih 
sendiri. Selama pandemi, Tim BRI pun 
masih rutin berlatih. Makanya saat 
pertandingan persahabatan antardireksi 
pun, Tim BRI menang telak 3-1. Mereka 
juga lebih dulu menjajaki seven soccer.

Mereka juga memiliki pemain-pemain 
yang masuk Timnas atau Liga Pro. Hanya 
saja, anggota Timnas yang bergabung 
dengan BRI di usia produktifnya, 
sekarang sudah 30-32 tahun.

“Walaupun mereka punya teknik, 
kita punya semangat dan fisik yang 

lebih kuat. PNM kalah tapi masih bisa 
bersaing,” ujarnya terkekeh. 

Menambah relasi
Kolaborasi perusahaan tentunya akan 

mengharuskan ketiga tim bergabung 
menjadi satu. Jika kelak menghadapi 
turnamen seperti Ulang Tahun Askrindo, 
Turnamen BPJS, atau antarBUMN, mereka 
tidak lagi membawa nama masing-masing. 
Oleh karenanya, sinergi ini diharapkan akan 
memberikan banyak manfaat. 

“Menurut saya, benefit-nya kita lebih 
bisa mengenal satu sama lain. Yang 
tadinya enggak saling kenal, bisa sharing 
dan menambah relasi,” seru Alfi, yang 
juga Staf Bisnis di MDM (Mitra Dagang 
Madani).

Apalagi, anggota komunitas semakin 
lama semakin bertambah karena banyak 
karyawan baru yang masuk. Sebagian 
anggota Tim PNM juga memiliki dasar 
permainan seven soccer. Artinya, mereka 
bisa bermain di dua medan.

Saat ini, Alif masih menunggu arahan 
dari SPR (Sekretariat Perusahaan) 
mengenai penentuan jadwal latihan 
selanjutnya. Kita doakan saja semoga 
PNM Futsal bisa segera beraksi lagi! ■

Tim Futsal PNM-BRI-Pegadaian

Para direksi saat pertandingan persahabatan.

Tim PNM, semangat dan fisiknya enggak ada obat. 

Tim Futsal gabungan PNM-BRI-Pegadaian dengan kostum SENYUM

Alfiansyah Aldy (kiri), “Teman-teman sudah enggak 
sabar untuk bermain lagi!” 
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Semenjak PNM bergabung dengan BRI dan Pegadaian, tim futsal masing-masing 
perusahaan pun disatukan. Tim PNM rupanya sudah mengukur kekuatan kedua tim.

SAAT baru menjabat Ketua PNM 
Futsal tahun lalu, Alfi sebenarnya 
sudah merancang program kerja 
untuk setahun. Namun ketika kegiatan 
PNM Futsal dihentikan saat pandemi, 
program kerjanya tidak bisa berjalan. 
Bahkan lapangan futsal di Menara 
Taspen pun tidak bisa dipakai untuk 
latihan lagi.

“Pinginnya bulan ini (Oktober, Red.) 
bisa ngobrol dengan manajemen,” papar 
Alfi yang berharap kegiatan PNM Futsal 
bisa difasilitasi perusahaan. Seandainya 
kegiatan ini belum bisa difasilitasi 
perusahaan pun, anggota tim siap 
swadaya dalam menjalankan latihan. 

Ia berharap PNM Futsal bisa 
memiliki uang kas sendiri, yang ditarik 
setiap latihan. Misalkan satu pemain 
wajib menyetor Rp10.000,- sekali 
pertandingan. Uang kas itu bisa 
dialokasikan untuk konsumsi latihan 
dan membayar pelatih. Selain itu 
tentunya juga untuk menyewa lapangan 
di luar. ■

Program Kerja 
yang Tertunda
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SAYUR dan buah mengandung 
vitamin dan mineral yang 
bermanfaat untuk menunjang 

kesehatan tubuh. Mulai dari melancarkan 
pencernaan, menurunkan kolesterol, 
hingga menjaga berat badan ideal.

Itulah mengapa, Anda selalu 
disarankan mengonsumsi sayur dan 
buah setiap harinya. Selain dikonsumsi 
langsung, kita bisa mengolah menjadi jus 
sayur dan jus buah yang menyegarkan. 
Lebih sehat mana jus sayur atau jus 
buah? Yuk, kita telisik satu per satu.

Jus Sayur
Kandungan senyawa pada sayuran 

bermanfaat menjaga keseimbangan 

pH dalam perut. Ditambah lagi, sayuran 
tinggi kandungan serat, vitamin, dan 
mineral yang baik untuk tubuh. Jus sayur 
juga mengandung sedikit gula, sehingga 
sangat cocok dikonsumsi saat diet.

Masalahnya, jus sayur cenderung pahit. 
Maka dari itu, kombinasi ideal untuk jus 
sayuran adalah menambahkan potong 
buah untuk memberikan rasa manis 
alami yang segar.

Jus Buah
Selain mengandung vitamin dan 

mineral, keunggulan jus buah adalah 
memiliki rasa manis berkat kandungan 
gula di dalamnya. Keunggulan inilah yang 
membuat jus buah sebagai salah satu 

minuman sehat yang cocok dikonsumsi 
anak-anak, karena memberikan energi 
cukup besar.

Sayangnya, kandungan serat pada 
buah tidak setinggi sayur. Sehingga, 
disarankan mencampurkan sedikit 
sayuran ke dalam jus buah untuk 
meningkatkan kandungan seratnya.

Kesimpulan
Lantas, mana yang lebih sehat? Jelas 

keduanya sama-sama menyehatkan. 
Hanya saja, untuk mendapatkan asupan 
nutrisi lengkap dan seimbang, disarankan 
mencampur jus sayur dan buah. Seperti 
jus wortel dan strawberry, atau jus tomat 
dan mangga.■

Bugar Sehat Bugar Sehat
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Agar Lebih Meyakinkan

dan Nasabah Tak Enggan
MELAKUKAN perawatan tubuh 

tak hanya untuk menjaga 
penampilan. Hal ini juga 

termasuk salah satu cara menjaga 
kesehatan tubuh! Tubuh sehat dan 
terjaga penampilan, membuat nasabah 
tak enggan untuk berhubungan. Yuk, ikuti 
tips perawatan simpel yang bisa Insan 
PNM lakukan di rumah.

Mandi Teratur
Mandi rutin dan teratur pakai sabun 

membantu mengangkat sel kulit mati dan 
bakteri yang menempel. Kulit menjadi 
sehat, bersih dan menarik dilihat.

Membersihkan Rambut
Jangan lupa rutin keramas untuk 

membersihkan kotoran dan minyak di 
kulit kepala. Cewek maupun cowok, 

keramas rutin minimal 3 kali seminggu 
atau 2 hari sekali, agar kebersihan 
rambut terjaga dan tidak bau.

Menggosok Gigi
Gosok gigi minimal dua kali sehari, 

pada pagi setelah sarapan dan malam 
hari menjelang tidur. Tujuannya menjaga 
kebersihan gigi dari sisa makanan, 
mencegah bau mulut, dan mencegah 
infeksi pada gigi dan gusi.

Memotong Kuku
Bagi cewek maupun cowok, menjaga 

kesehatan kuku merupakan hal yang 
wajib. Pastikan rutin memotong kuku 
seminggu sekali. Buat cewek-cewek yang 
memelihara kuku panjang, jangan lupa 
bersihkan kuku dengan air dan sabun 
saat cuci tangan, ya!

Tips Perawatan

Pakai Sunscreen
Tak hanya cewek, cowok juga harus 

memakai sunscreen minimal SPF 15. 
Tujuannya untuk melindungi wajah 
dari paparan sinar matahari dan 
mencegah penuaan dini. Apalagi jika 
Anda aktif berada di luar ruangan.

Cukur dan Rapikan Bulu
Untuk cowok, cukur atau rapikan 

brewok dan kumis saat sudah 
lebat dan tidak teratur. Selain itu, 
baik cowok atau cewek disarankan 
mencukur bulu ketiak untuk 
mencegah bau badan. Karena bulu 
ketiak dapat menahan penguapan 
keringat, sehingga ketiak menjadi 
lembap dan membuat bakteri 
penyebab bau badan berkembang 
biak dengan cepat. ■

Jus Sayur vs Jus Buah 
Agar tidak bosan, terkadang kita mengolah sayur dan buah menjadi jus yang 

menyegarkan. Namun, lebih sehat minum jus sayur atau jus buah, ya?
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MEDIA SOSIAL termasuk salah 
satu media promosi gratis 
andalan para pelaku usaha. 

Karena itu bisa kita manfaatkan untuk 
mendorong nasabah agar lebih “cuan” 
usahanya. Bisa dengan memanfaatkan 
media sosial pribadi kita atau mendorong 
nasabah memanfaatkan akun media 
sosial mereka sendiri. Berikut tips-nya. 

1. Punya Strategi
Kita harus punya strategi dan rencana 

konten yang matang sebelum posting. 
Misal, memahami dulu siapa target 
konsumen produk, merencanakan dan 
menjadwalkan konten.

Contoh: Jika target konsumen 
perempuan muda (pekerja), maka konten 
yang menarik mereka adalah seputar karir 
dan pekerjaan dan keuangan. Jadwal 
posting dilakukan saat pagi, jam istirahat, 

dan saat sore hari.

2.	Tampilan Menarik
Penampilan jadi modal utama menarik 

pembeli. Bikin tampilan feed yang rapi 
dan menarik. Agar selalu menarik untuk 
dikunjungi, jangan lupa rajin update 
minimal 2-3 kali dalam seminggu.

Contoh: Jika target konsumen suka 
binatang peliharaan, maka memakai 
foto kucing yang menggemaskan 
kemungkinan besar akan menarik 
perhatian mereka.

3.	Pantau Tagar/Hashtag
Tagar punya peran penting dalam 

meningkatkan keterlibatan konsumen 
dalam sosial media kita.  Bikin konten 
baru berdasarkan hal yang lagi trending 
(jadi bahan omongan) dan bikin tagar 
yang sesuai tema.

Contoh: Jika 
jualan nasabah 
adalah 
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Jangan Asal 
Rebahan

Etika Power Nap di Kantor

BANYAKNYA pekerjaan di kantor 
terkadang membuat kita cepat 
lelah. Meskipun begitu, jangan 

lupa menyempatkan waktu istirahat. 
Karena kondisi tubuh yang terlalu lelah 
menyebabkan susah fokus dan kualitas 
pekerjaan menjadi menurun.

Salah satu metode istirahat untuk 
karyawan kantoran yang sibuk adalah 
power nap, alias tidur siang singkat 
selama 15-20 menit. Meskipun singkat, 
power nap bermanfaat meningkatkan 
semangat, meningkatkan daya ingat 
dan konsentrasi, hingga mengurangi 
stres!

Nah, power nap di kantor juga ada 
etikanya, lo, bukan asal rebahan saja. 
Berikut ini etikanya:

6 Tips Cuan
di Media Sosial

Office Life Office Life

Pilih waktu yang tepat
Disarankan melakukan power nap 

setelah makan siang, antara jam 13:00 
hingga 15:00. Karena di jam tersebut 
suhu tubuh manusia mulai menurun, dan 
hormon melatonin meningkat.

Pasang alarm
Jangan lupa pasang alarm selama 15-

20 menit, supaya power nap kita enggak 
kebablasan hingga sore atau malam 
hari. FYI, tidur selama 20 menit bisa 

mendorong perasaan lebih semangat 
untuk kembali bekerja, lo!

Posisi yang nyaman
Etika power nap di kantor bukan 

rebahan, tapi duduk bersandar di kursi, 
atau menyandarkan kepala di meja. 
Kemudian, lakukan power nap di ruangan 
yang gelap dan sejuk agar lebih nyaman.

Awas, deep sleep!
Power nap adalah tidur siang singkat. 

Makanya jangan sampai deep sleep, 
atau tidur lebih dari 20 menit. Pasalnya, 
terlelap dan terbangun setelah satu jam 
tidur menyebabkan pusing dan malah 
menjadi kurang efektif untuk kembali 
bekerja. ■

Power nap bermanfaat 
meningkatkan 

semangat, daya ingat, 
dan konsentrasi.

baju dengan target ibu-ibu muda 
penggemar drakor, maka memakai tagar 
#BajuAlaParkJuHyun jadi punya potensi 
untuk terbaca oleh netizen.

4.	Jangan Cuma Jualan
Tujuannya awalnya memang jualan, 

tapi bukan berarti harus update foto 
produk terus. Coba share info menarik 
dan unik yang masih terkait produk atau 
dibutuhkan oleh konsumen.

Contoh: Jika produk nasabah adalah 
cairan desinfektan, maka bisa coba 
memuat tips mencuci tangan yang benar.

5.	Foto Bercerita
Jika posting foto yang menarik, jangan 

lupa menuliskan cerita yang menarik juga 
tentang foto itu. Tujuannya agar orang 
tertarik dan kemudian membeli.

6.	Manfaatkan Banyak Media Sosial
Jangan hanya memanfaatkan pada 

satu media sosial saja. Coba juga 
aplikasi WhatsApp, Telegram, atau TikTok 
dengan menambahkan linktree (link ke 
akun kita di aplikasi tadi) di profil. Cara ini 
memudahkan orang untuk menghubungi 
kita. ■
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TAHUKAH Anda, Indonesia berada 
di urutan ke-4 dunia sebagai 
produsen kopi setelah Brazil, 

Vietnam, dan Kolombia? Dan varian kopi 
di Indonesia termasuk banyak karena 
begitu luasnya Indonesia. Berikut ini 
varietas kopi arabika Indonesia pilihan.

Info Kuliner Ragam Kopi

Jjang Korean 
Noodle & Grill

Manfaat Nonton
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6 Kopi Indonesia Pilihan

Drakor

RESTORAN ini menyajikan mi Korea dan 
kudapan khas Korea lainnya. Semua 
hidangan yang disajikan halal, sehingga 

bisa dinikmati siapa saja.
Kalau Anda sering menonton food vlogger 

yang sedang menikmati mi kuah dalam hot pot 
atau wajan ala Korea, cobalah menu andalannya: 
Budae Jjigae. Mi rebus isi daging, sosis, wortel, 
kol, bawang Bombay, toppoki, telur, dan kuah 
saus. Terdiri atas empat menu, yaitu Original 
(macam-macam sosis), Galbi (daging sapi), Smoked 
(sosis panggang), dan Seafood.

Andalan lainnya adalah Dak Galbi, mi goreng 
dengan ayam tumis pedas, kol, tteokbokki, saus 
gochujang, dan mozzarella. Jika ingin versi seafood-
nya, bisa memesan Haemul Bokkeum Myun. 
Jjajangmeon, yang termasuk menu mi yang sangat 
populer di Korea, disajikan dengan saus kacang hitam 
yang dimasak dengan daging sapi dan udang.

Untuk menemani hidangan, Anda bisa menikmati 
Soju botolan, atau Boba Soju Pop yang lebih ringan. 
Teh manis dan kimchi bisa di-refill sepuasnya. ■

Jjang Korean 
Noodle & Grill
Jl. Wolter Monginsidi No.37, Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 12180

Meredakan stres
KETIKA menonton sesuatu yang 
menghibur, tubuh akan melepaskan 
hormon dopamin dan endorfin. 
Hormon tersebut membuat 
suasana hati menjadi lebih baik.

Menciptakan imajinasi
Saat nonton drakor, Anda pasti 

membayangkan berada di tempat 
kejadian. Hal ini dapat memicu otak 

untuk berimajinasi, membuat 
Anda menjadi kreatif dan 
memikirkan ide-ide baru.

Menambah pengetahuan
Tidak hanya tentang budaya dan 

karakter orang Korea, tetapi juga 

bahasa, kuliner, profesi, hingga 
teknologi yang berkembang di 
negara tersebut. 

Jadi paham Bahasa Korea
Makin sering menonton, tanpa 

Anda sadari makin banyak 
perbendaharaan kata Korea yang 
Anda kuasai. 

Mengajak berpikir dari sudut 
pandang berbeda

Penggambaran watak setiap 
peran dalam drakor memungkinkan 
kita untuk memahami orang 
dengan karakter sama di dunia 
nyata. Kita jadi terdorong untuk 
lebih mengerti kondisi orang lain. ■

Lychee Mojito dengan 
sedikit campuran soju. 

Arabika Gayo Aceh
Dalam sebuah catatan sejarah, 

saat akan berangkat perang 
melawan kolonial, Teuku Umar 
berujar “Besok pagi kita akan 
minum kopi di Meulaboh atau 
aku akan mati syahid.” Budaya 
“ngopi” itu begitu kuat di Aceh, 
dan kopi arabika Aceh Gayo 
adalah termasuk yang terenak. 
Karakter rasa kopi Gayo adalah 
body dan aroma yang kuat. 
Tingkat keasamannya rendah 
dengan sedikit rasa rempah 
(spice).

Arabika Java Ijen Raung, 
Jawa Timur

Kopi yang dibudidayakan 
di sebelah timur Gunung Ijen 
ini aromanya asam Jawa dan 
sedikit pedas, serta ringan. 
Teksturnya lembut dan 
sedikit manis dengan tingkat 
keasaman rendah.

1

2

3 Arabika Toraja, Sulawesi
Kopi arabika Toraja dijuluki 

sebagai Queen of Coffee karena 
memang arabika Toraja termasuk 
salah satu kopi terbaik di Indonesia. 
Ditanam di daerah ketinggian 
1400-2100 dengan tanah vulkanik 
berdampingan dengan aneka 
tanaman rempah, menjadikan 
aromanya wangi dengan rasa buah, 
dan tidak begitu pahit.

Arabika Bali Kintamani
Arabika Kintamani punya aroma 

yang kuat dan manis, serta rasa 
asam yang segar seperti jeruk. Kopi 
ini dibudidayakan dengan tanaman 
lain, seperti pohon jeruk yang 
ditanam di sela-sela pohonnya. 

Arabika Papua Wamena
Arabika Papua Wamena kerap 

disandingkan dengan salah satu 
kopi ternikmat dunia, Jamaika Blue 
Mountain. Cita rasa lembut dan 
balance dengan aroma kuat yang 
nuansa floral. Kada keasaman yang 
renda dan memiiki rasa manis. 
Umumnya arabika Papua Wamena 
dibudidayakan secara organik.

4

5
6

Arabika Flores Bajawa, NTT
Arabika Flores memiliki aroma 

bunga, karamel, kacang-kacangan, 
dan sensasi rasa tembakau. 
Ditanam di tanah vulkanik daerah 
Ngada, kopi ini menjadi unik karena 
perpaduan 2 iklim, tropis Indonesia 
dan subtropis Australia. ■
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Destinasi Favorit

Sekitar Candi Borobuduruntuk Liburan 
Tahun Baru

5 Wisata Baru
Info Wisata Info Wisata

INDONESIA punya begitu banyak pilihan 
tempat wisata untuk menghabiskan 
Libur Tahun Baru 2022. Wisata alam 

memang masih jadi favorit wisatawan, 
karena menyaksikan pemandangan 
spektakuler tentu akan menjadi 
pengalaman tak terlupakan. Pastikan salah 
satu destinari berikut ada dalam rencana 
perjalanan Anda!

Pulau Seribu
Pulau Tidung, H. Island, Pulau Macan 

yang mirip Maladewa, juga Pulau Pari 
dengan Pantai Pasir Perawan selalu jadi 
favorit. Di sini bisa snorkeling, bersepeda 
mengelilingi pulau, menikmati sunrise dan 
sunset, mencoba serunya permainan air, 
atau camping di Pulau Semak Daun yang 
tak berpenghuni.

Dieng
Dieng terletak di ketinggian sekitar 

2.000 mdpl. Terkenal karena ragam wisata 
alamnya. Ada Telaga Warna, Telaga 
Pengilon, Batu Pandang Ratapan Angin, 
Kawasan pendakian Gunung Prau, Gardu 
Pandang Tieng, Bukit Sikunir, Telaga 
Merdada, dan Dieng Plateau Theatre untuk 
menonton film tentang awal mula Dataran 
Tinggi Dieng.

Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru

Terdapat tujuh destinasi populer 
di kawasan ini, di antaranya Gunung 
Semeru, Lautan Pasir Bromo, Bukit 

Teletubies, Bukit Kedaluh, dan Pura Agung 
Poten. Ada Danau Ranu Kumbolo yang 
merupakan ikon Gunung Semeru. Jangan 
lupa camping di tepi danaunya untuk 
menyaksikan sunrise.

Yogyakarta
Yogyakarta selalu menjadi tujuan 

wisata yang asyik untuk dikunjungi lagi. 
Menjajal ATV di Pantai Parangtritis, 
jeep touring di Lereng Gunung Merapi, 
trekking di dalam perut Goa Jomblang, 
menikmati udara sejuk di Hutan Pinus 
Pengger, river tubing di Goa Pindul dan 
Sungai Oyo, sandboarding di gumuk pasir 
Parangkusumo, serta camping di tepi 
Waduk Sermo.

Batu, Malang 
Wisata alam seperti Coban Rondo, 

Pantai Tiga Warna, Sumber Sirah, Pantai 
Mbehi dan Teluk Bidadari andalan di 
Malang. Lalu ada Jatim Park 2, Museum 
Angkut, Batu Love Garden, Batu Night 
Spectacular, Taman Rekreasi Selecta, dan 
Malang Night Paradise.

Bali-Lombok
Bali dan Lombok bisa jadi satu paket. 

Setelah camping di Sandat Glamping Tents 
atau Alam Calderra Kintamani, melihat 
sunrise dari Gunung Batur, bisa lanjut ke 
Lombok. Di Lombok, pantai Gili Trawangan 
masih menjadi lokasi favorit untuk melihat 
sunrise dan dilanjut snorkeling siangnya. ■

Tips Jaga Prokes Selama Liburan
Pastikan tempat wisata tujuan Anda sudah dibuka untuk umum selepas PPKM.
Siapkan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk ke area wisata. Siapkan juga 
sertifikat vaksin jika ternyata tempat wisata belum mengajukan QR Code.
Tetap jalankan prokes saat berkunjung: kenakan masker, jaga jarak, dan cuci 
tangan dengan sabun. Bawa sabun cair sendiri karena toilet umum sering 
kehabisan sabun. 
Hindari tempat wisata dan restoran saat terlalu penuh. Sebaiknya bungkus 
makanan dan nikmati di dalam mobil saja. Atau, datang tidak saat jam-jam 
makan siang atau makan malam.

Ada beberapa lokasi wisata 
baru dekat Borobudur yang 
pantang dilewatkan.

Nepal van Java
Desa wisata ini menawarkan 

sensasi seperti di lereng Gunung 
Everest di Nepal. Letaknya di kaki 
Gunung Sumbing, Desa Temanggung, 
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten 
Magelang, sekitar 21,5 kilometer dari 
pusat Kota Magelang. Rumah-rumah 
warga di lereng gunung dengan cat 
warna-warni menjadi background 
swafoto yang menarik.

Tol Kahyangan
Tol Kahyangan Magelang adalah jalan 

desa di lereng Gunung Merbabu, tepatnya 
di Kecamatan Sawangan, Magelang. 
Jalanan yang dicor halus dan tampak 
seolah mengarah ke kahyangan. Jalanan 
ini rute favorit para pesepeda dan touring 
motor. 

Tumpeng Menoreh
Tumpeng Menoreh adalah restoran 

berbentuk heksagonal seperti tumpeng 
yang dibangun di kawasan perbukitan 
Menoreh. Tepatnya di Desa Ngargoretno, 
Kabupaten Kulon Progo, DIY. Restoran 24 
jam ini menjadi salah satu spot favorit 
untuk menyaksikan matahari terbit. 
Pengunjung bisa menyantap hidangan 
sambil menikmati pemandangan Bukit 
Menoreh, Gunung Merapi, Merbabu, dan 
Sindoro-Sumbing. Saat hari mulai gelap, 
Tumpeng Menoreh menyalakan lampunya 
yang berwarna-warni, dan Anda bisa 
menyaksikan pemandangan gemerlap 
lampu kota dari sini.

Mangli Sky View
Wisata menembus awan, itulah 

keunggulan Mangli Sky View di Desa 
Mangli, Kecamatan Kaliangkrik. Berada 
di ketinggian 1.570 mdpl di sebelah 
timur Gunung Sumbing, yang merupakan 
basecamp pendakian Gunung Sumbing 

melalui wilayah ini. Anda bisa berkemah 
sambil menikmati pemandangan matahari 
terbit atau terbenam dengan view sembilan 
gunung, yaitu Gunung Sumbing, Merapi, 
Merbabu, Telomoyo, Andong, Giyanti, Tidar, 
dan Menoreh. 

Balkondes
Balkondes, atau Balai Ekonomi Desa 

adalah program yang dibentuk oleh BUMN 
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 
di Indonesia. Ada Balkondes Ngadiharjo 
dengan pemandangan matahari terbit 
dan terbenam di antara perbukitan 
Menoreh. Balkondes Majaksingi dengan 
habitat monyet ekor panjang. Balkondes 
Wanurejo punya Museum Gunoroso 
Pondok Tingal, Junk Yard Auto Park, dan 
lain-lain. Balkondes Tuksongo menyajikan 
wisata berbasis teknologi digital. 
Balkondes Kebonsari pusat kerajinan 
bambu. Balkondes Karanganyar adalah 
penghasil gerabah. Balkondes Candirejo 
menawarkan rafting getek di Kali Progo. ■
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Menyaksikan matahari 
terbit di Ranu Kumbolo.

Gili Trawangan 
masih menjadi 
tujuan favorit 
untuk menikmati 
pergantian 
tahun.

Sunset di Candi Borobudur. 
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SEKARANG olah raga sudah menjadi 
bagian dari gaya hidup, dan 
menjadi cara paling mudah untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak 
mudah sakit. Olah raga yang teratur dan 
rutin serta terukur bisa mencegah penyakit 
jantung dan stroke, mengendalikan gula 
darah, mencegah nyeri punggung, hingga 
dapat menjaga berat badan ideal.

Tak harus  pergi ke gym, olah raga bisa 
kita lakukan di rumah! Bahkan, pakai 
alat seadanya juga bisa, lo! Lantas, olah 
raga seperti apa yang bisa kita lakukan di 
rumah? Yuk, coba beberapa ide olah raga 
di bawah ini!

OLAH RAGA KARDIO
Kita mengenalnya sebagai olah raga 

aerobik. Ini adalah olah raga yang 
dapat memicu detak jantung dan 
memompa darah lebih cepat. 
Berbagai gerakan olah raga 
kardio akan merangsang denyut 
jantung dan meningkatkan laju 
pernafasan. Berikut ini yang 
termasuk dalam olah raga ini.

Lompat Tali
Lompat tali bisa kita lakukan di mana 

saja, termasuk di rumah. Meskipun 
sederhana, lompat tali bermanfaat untuk 
menurunkan berat badan. Lompat tali 
bisa membakar 220 kalori dalam 20 
menit. Untuk pemula, cukup lakukan 
lompat tali selama 20 detik saja. Jika 
sudah konsisten, bisa menambah durasi 

secara bertahap: 30 detik, 45 detik, 60 
detik, dan seterusnya. Lakukan secara 
rutin minimal 3-4 set setiap hari. Lalu 
istirahat 30-90 detik setiap setnya.

Info Hobi Info Hobi
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Lompat tali, simpel dan mudah dilakukan. 

Olah Raga Murah
di Rumah

Tanpa perlu ke gym, kita 
bisa olah raga secara 
maksimal murah di 
rumah. 

Olah Raga Tangga
Olah raga tangga adalah 

memanfaatkan tangga yang ada di 
rumah atau gedung sebagai rintangan. 
Kita cukup naik turun tangga dalam 
frekuensi yang terencana dan terukur. 
Bagi pemula, cukup naik turun dengan 
berjalan. Bagi yang sudah terlatih, 
bisa melakukannya sambil berlari, 
namun tetap harus hati-hati. Olah raga 
ini mampu mengecilkan perut dan 
mengencangkan lemak di paha. 

Zumba
Zumba seru dilakukan bersama, 

karena diiringi musik yang akan 
mendorong kita untuk aktif bergerak. 
Karena itua, Zumba akan terasa sangat 
ringan dan menyenangkan. Zumba yang 
dilakukan rutin dapat membakar 400-600 
kalori kali per jam, lo!

Dance 
Nge-dance bisa dikategorikan aerobik, 

lo! Nge-dance bisa meningkatkan 
fleksibilitas, melatih keseimbangan, 
menurunkan berat badan, membantu 
membentuk otot, hingga membuat kaki 
dan pantat lebih kencang. Biar tidak 
bosan, kita bisa mengikuti gerakan 
dance ala grup K-Pop. Sambil nonton 
idola, dijamin olah raga menjadi lebih 
menyenangkan, deh!

HIIT
HIIT (High Intensity Interval 

Training) merupakan jenis olahraga 
kardio terbaru dan paling efektif 
membakar lemak. Olahraga HIIT 
menggunakan intensitas yang tinggi 
sehingga waktunya lebih singkat 
dibandingkan olahraga tradisional 
lainnya. HIIT yang dilakukan dengan 
benar dapat memaksimalkan 
pembakaran lemak dan meningkatkan 
metabolisme tubuh selama 24 jam.

Banyak variasi olahraga HIIT yang 
bisa kamu coba di rumah. Dengan 

hanya menggunakan berat badan 
tubuh, seperti jumping jacks, 
squats jump, lunges, plank, atau 
push ups. Menggunakan beban 
seperti dumbell, kettlebell, resistance 
bands dan lainnya. Jika tidak ada alat-
alat ini, bisa kita ganti dengan botol 
berisi air atau beban kecil lain yang bisa 
digenggam. Atau mengombinasikan 
keduanya.

Umumnya setiap gerakan dilakukan 
selama 30 detik dan istirahat selama 10 
detik. Gerakan ini diulangi hingga total 
waktu 20 menit atau sesuaikan dengan 
kemampuan tubuh. Sebaiknya dimulai 
dari yang ringan dan secara bertahap 
naik intensitasnya.

YOGA
Yang tidak terlalu suka olah raga 

dengan gerakan atraktif, masih bisa 
melakukan yoga. Walaupun tak seatraktif 
olah raga kardio, namun yoga juga 
bisa bermanfaat dan memberikan 
hasil sebagaimana olah raga kardio. 
Misal, gerakan-gerakan yoga juga bisa 
meningkatkan fleksibilitas, melancarkan 
pernafasan, menguatkan otot-otot 
tubuh, dan menurunkan berat badan. Tak 
hanya fisik, yoga juga bermanfaat untuk 
kesehatan mental, bisa mengurangi stres. 
Sebagai pemula, ada beberapa gerakan 
yoga yang bisa dilakukan di rumah. Di 
antaranya adalah tree pose, cat cow, 
mountain pose, dan child’s pose. ■

ALIH-ALIH sehat, salah memilih jenis 
olah raga hanya akan berujung capek, 
bosan, dan bisa cedera. Nah, ikuti tips 
ini agar tak salah memilih olah raga.

Tentukan tujuan olahraga. Berbagai 
tujuan olah raga sangat personal. Ada 
yang bertujuan untuk menurunkan 
berat badan, membentuk otot 
tertentu, mempercantik bagian tubuh 
atau bahkan menyembuhkan cedera.

Pastikan olah raga yang akan Anda 

lakukan adalah olah raga yang Anda 
sukai. Jika tidak, biasanya tidak akan 
bisa kontinyu.

Pertimbangkan waktu yang 
tersedia untuk berolah raga. Jika 
waktu Anda pendek, utamakan yang 
bisa dilakukan dalam waktu singkat 
namun intensif.

Lebih suka olah raga sendiri atau 
bersama orang lain? Ukur dengan 
kemampuan fisik Anda. ■

Tips Memilih Olah Raga yang Tepat

Yoga tak 
hanya 
bermanfaat 
untuk fisik 
tapi juga 
psikis. 
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MEMELIHARA hewan 
peliharaan adalah hal yang 
menyenangkan. Pasalnya, 

hewan peliharaan bisa menjadi teman 
bermain sekaligus mengusir rasa 
kesepian di rumah. Namun, tahukah 
Anda, hewan peliharaan sudah ada sejak 
ribuan tahun lalu?

Mengutip dari laman Kumparan.com,
berdasarkan temuan arkeologi, 
disebutkan bahwa hubungan manusia 
dengan hewan peliharaan sudah 
berlangsung sejak zaman pra sejarah. 
Menariknya lagi, diperkirakan hewan 
peliharaan hampir selalu ada di setiap 
budaya dan peradaban manusia.

Kala itu, tujuan memiliki hewan 
peliharan sebenarnya bermacam-
macam. Ada yang menjadikannya 
sebagai sumber makanan hingga 
sebagai teman berburu. Bahkan, 
menurut sejarahnya, kala itu 

Info Populer Info Populer

Hewan Peliharaan
Serba-Serbi

Hewan peliharaan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bagaimana awalnya dan 
binatang apa yang menjadi hewan peliharaan pertama manusia di dunia? 
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manusia mulai memelihara hewan 
peliharan bertujuan untuk bebas dari 
cara hidup berburu dan nomaden.

Hewan Peliharaan Pertama 
Manusia

Melihat hubungan manusia dengan 
hewan peliharaan memang sangat 
menarik. Lantas, yang menjadi 
pertanyaan, hewan peliharaan pertama 
manusia di dunia apa, ya?

Menurut penelitian tentang DNA, yang 
dikutip dari BBC Indonesia menyebutkan, 
anjing diperkirakan menjadi hewan 
peliharaan pertama atau “sahabat tertua” 
manusia. Hal ini diperkuat dari adanya 

lukisan atau ukiran di kuburan 
kuno yang menunjukkan anjing 

menjadi hewan peliharaan 
sejak zaman Paleolitik. 

Tanpa disadari, 
“diangkatnya” anjing sebagai 

Mumi kucing di 
dalam sarkofagus 

dari era Mesir 
kuno. Bukti pada 
masa itu kucing 

sudah dipelihara. 

hewan peliharaan pertama manusia 
menciptakan sebuah hubungan kerja 
sama yang menarik. Anjing memiliki 
kemampuan berlari yang sangat cepat, 
rahang yang kuat, dan kemampuan 
melacak mangsa dengan baik. Kelebihan 
inilah yang kemudian mempermudah 
manusia dalam berburu. 

Selain anjing, kucing juga sudah 
menjadi hewan peliharaan sejak 
zaman dulu. Masih dari BBC Indonesia, 
diperkirakan manusia menjadikan kucing 
sebagai hewan peliharaan saat mereka 
menetap dan mulai bertani, atau sekitar 
6.000 tahun silam. Pada masa itu, kucing 
dimanfaatkan untuk mengendalikan 
hama tikus yang datang ke pemukiman. 

Seiring berjalannya waktu, semakin 
banyak hewan yang dijadikan peliharaan. 
Mulai dari kelinci, burung, domba, sapi, 
kambing, dan berbagai hewan lainnya.

Binatang yang Paling Banyak 
Dipelihara

Budaya memelihara hewan peliharaan 
masih terus berlangsung hingga 
sekarang. Bahkan, di beberapa negara, 
hampir sebagian besar masyarakatnya 
memelihara hewan peliharaan.

Hal ini dibuktikan dari survei terbaru 
yang dilakukan oleh Rakuten Insight 
pada Januari 2021. Survei tersebut 
dilakukan dengan mewawancarai 97.000 
responden yang tersebar di 12 negara 
Asia bagian timur dan selatan. Seperti 
Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, 
Singapura, India, Cina, Taiwan, Hongkong, 
Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia.

Hasil survei tersebut menunjukkan 
bahwa binatang yang paling banyak 
dipelihara adalah anjing, kucing, ikan, 
dan burung. Dari 12 negara, anjing paling 
banyak dipelihara oleh warga FIlipina 
dengan jumlah 67%. Kemudian, warga 
Filipina yang memelihara kucing hanya 
sekitar 43%.

Sementara itu, di warga Indonesia dan 

Malaysia lebih memilih kucing sebagai 
hewan peliharaan. Di Indonesia, sekitar 
47% responden memelihara kucing, 
dan sekitar 10% memelihara anjing. 
Sementara itu, sisanya adalah burung 
(18%), kelinci (5%), dan ikan mas (11%).

Peliharaan yang Paling Unik
Hewan peliharaan yang paling umum 

mungkin hanya anjing, kucing, kelinci, 
burung, atau ikan. Namun, masih ada 
banyak hewan peliharaan unik lainnya, 
seperti kadal, gecko, iguana, atau 
bunglon. Dikenal sebagai hewan yang 
tidak rewel, perawatan reptil ini terbilang 
cukup mudah, asalkan makanan dan 
kebersihannya terjaga. 

Siput juga termasuk salah satu hewan 
peliharan unik manusia. Memiliki bentuk 
yang menggemaskan, siput termasuk 
hewan peliharaan tergolong jinak karena 
tidak menggigit. 

Tak kalah menarik, ada juga axolotl si 
naga air, alias salamander, jadi peliharan 
yang sedang naik daun belakang ini. 
Tidak hanya memiliki bentuk yang unik, 
salamander juga memiliki sifat berani 
dan jinak.

Nah, ngomongin hewan peliharaan, apa 
hewan peliharaan Anda di rumah? ■

Lakukan Ini
Sebelum Punya Peliharaan

1 2 3

4

Kepoin dulu 
karakteristik 
hewan 
tersebut.

Cari tahu 
perawatan 
apa saja yang 
dibutuhkan 
dari berbagai 
sumber baik itu 
dari web site, 
social media, 
atau komunitas.

Tentukan 
alasan 
memilih 
hewan 
peliharaan.

Pilih hewan 
sesuai dengan 
lingkungan 
rumah; apakah 
butuh kandang 
atau tidak?

 Dikenal sebagai hewan 
yang tidak rewel, 

perawatan reptil seperti 
kadal, gecko, iguana, atau 
bunglon terbilang cukup 

mudah. Asalkan makanan 
dan kebersihannya terjaga. 
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Dua Rekor Dunia Hadiah Ultah 
Istimewa PNM Ke-22 

ULANG Tahun ke-22 PT PNM pada 1 
Juni 2021 terasa istimewa dengan 

diterimanya dua rekTor dunia dari 
Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) 
untuk PNM. Yang pertama adalah 
untuk kategori “Peserta Perempuan 
Terbanyak”, dan kategori kedua adalah 
“Peserta Menggunakan Selendang 
dengan Motif Nusantara Terbanyak”. 
Rekor tersebut berkaitan dengan 
webinar untuk menyambut Hari Kartini 
bertema “Kartini di Era Digital” pada 
Sabtu (24/4/2021). PNM berhasil 
mengajak peserta webinar yang 
berjumlah 12.740 peserta perempuan 
untuk mengenakan selendang bermotif 
khas nusantara. Direktur Utama Arief 
Mulyadi menerima langsung piagam 
penghargaan tersebut dari Operation 
Manager MURI Andre Purwandono dan 
Senior Manager MURI Awan Raharjo.

Launching HOME SMF-PNM

DIREKTUR Utama Arief Mulyadi, 
Direktur Bisnis Kindaris, dan Direktur 

Kelembagaan dan Perencanaan 
PNM Sunar Basuki menghadiri video 
conference Launching HOME System 
SMF dan PNM bersama Direktur Utama 
PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo 
pada Senin (26/7/2021). Peluncuran 
program tersebut juga dihadiri oleh 
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, 
DJKN Kemenkeu RI, Meirijal Nur.
Program kolaborasi pembiayaan Mikro 
Perumahan HOME yang dilaksanakan 
sejak Desember 2020 bertujuan agar 
semakin banyak masyarakat yang 
bisa mendapatkan akses pembiayaan 
perumahan, termasuk perumahan yang 
sekaligus digunakan sebagai tempat 
usaha.

GRC and Performance Excellence 
Award 2021

PT PNM meraih penghargaan The 
Best GRC for Corporate Compliance 

2021 (Micro Financing Industries) dan 
The Best CEO 2021 dalam ajang GRC & 
Performance Excellence Award 2021. 
Event ini merupakan kegiatan corporate 
rating (award) tahunan di bidang 
Tata Kelola Perusahaan, Manajemen 
Risiko, dan Manajemen Kepatuhan 
(compliance). Penghargaan diterima 
langsung oleh Direktur Utama Arief 
Mulyadi dalam event bergengsi yang 
dilaksanakan secara hybrid di Hotel 
JHL Solitaire Gading Serpong, Kamis 
(5/8/2021).

PNM Berada di Posisi Satu Dunia

PNM kini menjadi institusi 
pembiayaan mikro terbesar di 

dunia. Per 9 Agustus 2021, PT PNM 
sudah mencatat pertumbuhan nasabah 
ultra mikro hingga 10,1 juta orang. 
Angka tersebut berarti melengserkan 
penghuni pole position di industri 
pembiayaan mikro dunia, yaitu Grameen 
Bank asal Bangladesh. Pada April 
2021, perusahaan microfinancial 
karya Muhammad Yunus itu mencatat 
pencapaian 9,38 juta nasabah. 
Terbentuknya holding BUMN 
pembiayaan mikro terbukti bukan 
strategi asal-asalan. Dengan potensi 
market yang sangat besar, PNM 
diperkuat 57.136 karyawan untuk 
menjemput bola ke keluarga-keluarga 
pra sejahtera di seluruh Indonesia. 
PNM juga didukung infrastruktur digital 
untuk mengintersep proses administrasi 
agar semua berjalan lebih cepat. 
Strategi pemberdayaan nasabah juga 
selalu dikedepankan, sehingga setiap 
pembiayaan dan risiko yang muncul 
menjadi tanggung jawab bersama.

Penandatanganan Akta Inbreng 
BRI, PNM, Pegadaian  

PROSES pembentukan Holding Ultra 
Mikro (UMi) yang melibatkan tiga 

entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat 
Indonesia selaku induk holding, PT 
Pegadaian (Persero), dan PT PNM 
(Persero) telah memasuki tahap akhir. 
Hal ini ditandai dengan dilakukannya 
Penandatanganan Kerjasama 
Perjanjian Pengalihan Saham yang 
diselenggarakan di Kantor Kementrian 
BUMN RI pada Senin (13/9/2021). 
Penandatanganan dihadiri oleh Menteri 
BUMN Erick Thohir, Direktur Utama BRI 
Sunarso, Direktur Utama Pegadaian 
Kuswiyoto, serta Direktur Utama dan 
EVP Pengembangan dan Legal PNM.

PNM Raih TJSL dan CSR Award

PNM  berhasil meraih penghargaan 
TJSL dan CSR Award, apresiasi 

tertinggi kepada para BUMN yang 
telah memberikan manfaat bagi 
pembangunan empat pilar yaitu 
Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum 
& Tata Kelola, serta berkontribusi 
pada penciptaan nilai tambah bagi 
perusahaan. Peserta TJSL dan CSR 
Award 2021 terbagi atas tiga kategori, 
yakni Perusahaan BUMN, Anak 
Perusahaan BUMN, serta BUMN dan 
anak perusahahaan BUMN Tbk.
Bertempat di JW Mariot Hotel 
Jakarta, Kamis (14/10/2021), 
penganugerahan TJSL dan CSR  Award 
ini diwakili Direktur Kelembagaan dan 
Perencanaan Sunar Basuki dan Kepala 
Divisi JML Cut Ria Dewanti. ■

MENTERI BUMN Erick Thohir 
menghadiri Acara Berteman 

PNM (Bersama Erick Thohir Temu AO 
dan Nasabah PNM), Sabtu (16/1/2021) 
lalu. Dalam acara tersebut, Erick Thohir 
berdialog langsung dengan nasabah 
PNM Mekaar dan AO dari berbagai 
daerah. Selain itu juga menyaksikan 
langsung penyerahan bantuan 
tanggung jawab sosial PNM berupa 
gerobak PNM Mekaar kepada Imah 
atau yang akrab disapa Mbah Imah, 
nasabah difabel PNM Mekaar Cabang 
Kapongan yang sudah tergabung sejak 
tahun 2017.

 

JAJARAN Direksi dan EVP PT 
PNM terus berupaya mendorong 

pemulihan ekonomi agar Indonesia 
bisa segera bangkit dari keterpurukan 
akibat pandemi COVID-19. Salah 
satunya dengan memaparkan rencana 
bisnis tahun 2021 bersama Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) secara virtual 
pada Selasa (16/2/2021). 
Untuk menjalankan rencana bisnis 
tersebut, PNM akan mendapatkan 
pengawasan dari OJK yang dituangkan 
dalam bentuk POJK dan SEOJK.

Ruang Pintar bagi Anak-anak 
Nasabah Mekaar

PNM kembali memfasilitasi rumah 
belajar bagi anak-anak di lingkungan 

nasabah Mekaar, Rabu (10/3/2021) 
lalu. Tempat belajar dengan jenjang 
PAUD yang diberi nama Permata Hati 
ini bertempat di Kelurahan Salamsari, 
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, 
Jateng. Salah satu fasilitas yang 
disediakan PNM sebagai bagian dari 
layanan internet gratis antara lain 
modem, laptop, alat tulis, buku bacaan, 
masker, hand sanitizer, dan tempat cuci 
tangan.

PNM Raih Merdeka Award 2021 

PNM meraih penghargaan Merdeka 
Award 2021 untuk kategori 

“Program Kepedulian Sosial dalam 
Membantu Dampak Covid-19“. 
Penghargaan diberikan secara 
langsung kepada Direktur Bisnis PT 
PNM, Anton Fahlevie di Kantor KLY 
Jakarta, Rabu (31/3/2021). Ajang 
penghargaan yang diadakan oleh Group 
SCTV dan KLY Universe ini dihadiri juga 
oleh Pemimpin Redaksi Merdeka.com, 
Ramadhian Fadilah.

Penghargaan Anugerah
BUMN 2021 

PT PNM meraih dua penghargaan 
dalam Anugerah BUMN 2021, 

ajang untuk mengapresiasi kontribusi 
BUMN yang telah menunjukkan kiprah 
transformasi dan strategi unggul 
untuk bertahan di masa pandemi. 
PNM memenangkan Kategori Strategi 
Tumbuh dan Bertahan Terbaik I, 
sedangkan Direktur Utama PT PNM 

Arief Mulyadi menerima penghargaan 
sebagai CEO Talent Development 
Terbaik. Ajang yang telah memasuki 
tahun ke-10 ini digelar di Grand 
Ballroom Hotel The Ritz-Carlton, Mega 
Kuningan, Kamis (8/4/2021). 

Webinar Peringatan Hari Kartini

UNTUK merayakan Hari Kartini, 
PNM menggelar webinar bertema 

“Kartini di Era Digital” melalui Zoom 
Meeting pada Sabtu (24/4). Digelar 
secara virtual, perayaan Hari Kartini ini 
dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan 
beberapa Menteri serta Staf Khusus 
Presiden RI perempuan, di antaranya 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, 
dan Staf Khusus Presiden RI Angkie 
Yudistia. 

Menteri Tinjau Nasabah Mekaar

Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri 
Perdagangan Muhammad 

Lutfi, dan Menteri Koperasi dan 
UMKM RI Teten Masduki melakukan 
kunjungan kerja ke Desa Tanjungsari, 
Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, 
Minggu (23/5/2021). Para menteri 
melakukan dialog bersama bupati dan 
warga melalui kegiatan Pertemuan 
Kelompok Nasabah PNM Mekaar, 
yang diharapkan menjadi forum 
pendampingan sekaligus sarana untuk 
memberikan motivasi kepada nasabah 
PNM Mekaar. Turut mendampingi 
kunjungan tiga menteri ini, Direktur 
Utama Bank Mandiri Darmawan 
Junaidi, Direktur Hubungan Lembaga 
Bank Mandiri Rohan Hafas, Direktur 
Utama PT PNM (Persero) Arief Mulyadi, 
Kepala Kantor PT PNM Cabang 
Kutowinangun, dan sejumlah pejabat 
Pertamina.

Kaleidoskop Kaleidoskop

Kaleidoskop PNM 2021

JANUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI AGUSTUS

FEBRUARI

FEBRUARI

Acara Berteman PNM

Sinergi PNM dan OJK 
di Tahun 2021

JULI

SEPTEMBER

OKTOBER

FO
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M
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Info & Kuis

Titip Salam Dong Kak!
PUNYA teman akrab
tapi dimutasi ke cabang lain?
Atau cem-ceman di kantor PNM
tapi malu buat ungkapin?

Jangan sedih jangan risau.
Sekarang kalian bisa titip salam 
buat Insan PNM dari Sabang sampai 
Merauke tanpa perlu gengsi. Karena 
nama kalian bisa kita rahasiakan 
dengan sebutan anonim. 

Resolusi
Hai Insan PNM,

AWAL tahun biasanya menjadi momen untuk 
menyusun rencana atau resolusi yang ingin dicapai 
selama satu tahun kedepan. Tapi, jangan sampai 

semangat mencapai resolusi giat di awal tapi kendor di 
pertengahan, ujung-ujungnya malah nggak tercapai. Bukan 
cuma bikin resolusi aja yang penting tapi juga evaluasi. 
Apa saja sih resolusi yang sudah berhasil tercapai di tahun 
sebelumnya?

Yuk coba share foto resolusi kalian selama satu tahun di 
2021 yang berhasil konsisten dijalani dan apa resolusi 2022 
yang ingin kalian capai.

Posting di IG Feed, tag Instagram @pnm_persero
lalu tuliskan caption yang menarik dan gunakan
tagar #kuisPNMagz12 #ResolusiSampaiJadi

Ada hadiah menarik untuk postingan paling kece, lho!
Postingan ditunggu sampai 30 Januari 2022. ■
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Siapa sih Insan PNM yang 
pengen kalian salamin? Langsung 
aja titip salam kalian ke email 
corcommpnm@gmail.com atau via 
DM ke Instagram @ pnm_persero

Titipan salam dari kalian akan kita 
publish di majalah PNMagz edisi 
berikutnya. ■

Bukan Sekadar Janji




